
Mandag 22. august 2016. Nummer 193. Uke 34. Årgang 48. Løssalg: 30 kroner A-avis

MUSIKKMAGASINET: Hiphopens spede start.

 «Skikkelige» menn voldtar ikke, 
og «skikkelige» kvinner blir ikke 
voldtatt. SIDE 3  Asta B. Håland

Man kan spekulere om Sanner og 
regjeringa i det hele tatt ønsker å oppnå 
redusert boligprisvekst. SIDE 17  Jens Ingvald Olsen 

Øker mest

I KONFLIKT: Generalsekretær i Islamsk Råd Mehtab Afsar.  FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX

VEIVALG: Islamsk Råd skal både ivareta 
medlemsorganisasjonenes rettigheter 
og interesser, og samtidig være brobyg-

ger mellom muslimer og ikkemuslimer. 
Nå står striden om hva som skal veie 
tyngst.  SIDE 6 OG 7

Intern uenighet om Islamsk Råds vei videre:

Full strid om 
rådets rolle

SKJEBNETID: Strateg og 
skribent Owen Jones var 
sentral da Jeremy Corbyn 
ble leder i britiske Labour. 
Nå mener han dårlige 
målinger tvinger fram et 
nytt lederskifte. 
 SIDE 14 OG 15

Vender 
Corbyn 
ryggen

Vi trenger fl ere faglærte, men 
stadig færre søker seg til 
utdanningene. Nå vil 
byrådsleder i Oslo Raymond 
Johansen (Ap) gjøre det 
lettere å bytte til yrkesfag. 
 SIDE 4 OG 5

Vil lage snarvei
til yrkesfagene

Norsk landbruk knuser de 
andre næringene i en fersk 
omdømmeundersøkelse. 
Dårligst omdømme har 
varehandelen. Det vil 
arbeidsgiverorganisasjonen 
Virke gjøre noe med.  SIDE 8

Stoler på bonden

Solli 
plass, 
Oslo

TYSDAG 23.8 KL. 18

MARIT PAASCHE
om Hannah Ryggen

Kommentar ved 
Arnhild Skre

Kurdere 
under 
angrep i 
Tyrkia 
og Syria

SIDE 12 OG 13
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Juli i år var den varmeste måneden 
registrert på jordkloden noensin-
ne, ifølge den amerikanske statlige 
romfartsorganisasjonen NASA. 
Eller i alle fall siden man begynte 
med slike målinger i 1880. 

De foregående månedene har 
også satt varmerekorder, og ifølge 
NASA kan man med 99 prosent 
sikkerhet fastslå allerede nå at 
2016 blir det varmeste året regis-
trert i samme tidsperiode. Omtrent 
alt som fi ns av varmerekorder, er 
satt de siste ti årene.

Global oppvarming med tørke, 
smeltende isbreer, og mye ek-
stremvær, er rett og slett en 
katastrofe. Det er litt merkelig å se 
hvordan en kommende katastrofe 
meldes i norske medier, og hvor-
dan våre politikere tar tak i dette. 
Eller rettere sagt: lar være å ta tak i 
det. Det er et utilgivelig gap 
mellom hva vi vet og hva vi gjør. 

Varmerekorder har de siste 
årene blitt meldt i norske medier, 
og illustrert med bilder av badende 
barn, på en måte som ikke akkurat 
vekker den bekymringen det 
burde. Det er på en måte forståelig. 
Vi er ikke bortskjemt med godt og 
varmt vær her i landet, og i så måte 

er litt varme oss vel unt, tenker vi. 
Andre steder i verden er varmen 

dødelig. I Midtøsten har vi hatt 
dødelige hetebølger, og temperatu-
rer opp mot 50 grader mot slutten 
av juli.

Problemet er at vi står overfor store 
klimaendringer som vil påvirke 
livet på planeten i enorm grad. Vi 
ser katastrofen nærme seg, men er 
uvillige til å ta grep fordi det kan 
bli ubehagelig på kort sikt. Dette er 
rett og slett bare trist.

Og det at vi i et av verdens mest 
utviklede land fortsatt har poli-
tiske ledere som benekter klima-
endringer er også bare trist. Man 
kan ikke gjøre noe med et problem 

med mindre man anerkjenner det, 
og også anerkjenner vår egen rolle 
i å ha skapt det. 

Menneskelig aktivitet er utvilsomt 
en viktig faktor – om ikke den 
viktigste faktoren – i de globale 
klimaendringene. Det er skrem-
mende, men gir samtidig også håp: 
Det at vi har bidratt til å skape 
problemet, er en god grunn til også 
å bidra til å redusere skadene. 

Paris-avtalen gir håp, men disse 
håpene må følges opp med prak-
tisk lokal og nasjonal politikk. 
Dette har vi forsøkt å gjøre i Oslo, 

ved å ta avtalen på alvor og følge 
opp med ansvarlig politikk.

Globalt spiller ikke utslippene fra 
en by som Oslo noen rolle. Greier 
vi å nå de ambisiøse klimamålene 
vi har satt oss for de kommende 
årene, vil det knapt merkes på 
verdens totalutslipp. Men det 
merkes på så mange andre måter 
likevel. 

Vår ambisjon om å fjerne bilene fra 
Oslo sentrum har fått massiv 
oppmerksomhet ute i verden. Den 
eneste måten vi kan få utslippene 
ned på, er å få mer transport over 
på sykkel, gange og kollektiv. I 
Oslo legges det nå mer til rette for 

dette. Det har fått 
internasjonal opp-
merksomhet, og 
gjelder ikke bare 
lokalt, men også i 
aller høyeste grad 
globalt. 

I Oslo har vi også 
satt oss som mål å få 
på plass et lokalt 
klimaregnskap. Oslo 

er en av Europas raskest voksende 
byer, noe som innebærer at 
politikken vi velger fremover, vil 
fortsette å få svært mye oppmerk-
somhet. 

Veksten gir spennende muligheter, 
og greier vi å ta hånd om veksten 
og samtidig redusere utslippene, 
kan vi vise oss som det fore-
gangslandet vi i alle fall i festtalene 
liker å presentere oss som.

Shoaib Sultan,
bystyremedlem for Miljøpartiet De 

Grønne
shoaib.m.s@gmail.com

Det er virkelig på tide å følge opp kunnskapen om klimakrisa.

Tempen brenner

«Målet om å fjerne 
bilene fra Oslo sen-
trum har fått massiv 
oppmerksomhet»

Den første Genève-konvensjonen 
ble underskrevet 22. august 1864, 
og tolv kongedømmer og stater var 
representert. 

Henri Dunant, mannen som la 
grunnlaget for stiftelsen av Røde 
Kors, får også æren for ideene bak 
Genève-konvensjonene. Konven-
sjonene omfatter fi re traktater som 
har blitt vedtatt etter hver sin bru-

tale krig: Dunant hadde 
vært vitne til slaget ved 
Solferino og sett de brutale 
kampene i krigen mellom 
Sardinia, Frankrike og Øst-
errike. Han utga en bok om 
erfaringene fra Solferino, 
og utviklet mottoet «Tutti 
frattelli» – vi er alle søsken.

Den første konvensjo-
nen handlet om beskyttel-
se av sanitetsarbeidere og sårede 
og syke soldater på land. Den andre 
traktaten, som kom etter sjøkrigen 
mellom Japan og Russland, ga stri-
dende til sjøs samme rettigheter 

som dem på land. Den tred-
je ble vedtatt etter første 
verdenskrig og omhandler 
beskyttelse av krigsfanger, 
mens den fjerde var et re-
sultat av andre verdenskrig 
og handler om beskyttelse 
av sivilbefolkningen. Det er 
siden kommet fl ere til-
leggsprotokoller til Ge-
nève-konvensjonene.

Henri Dunant ble tildelt verdens 
aller første Nobels fredspris 
sammen med den franske økono-
men og fredsaktivisten Frédéric 
Passy i 1901. SMFT

Laget regler for krig

Henri Dunant
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FOKUS
Shoaib Sultan

22. AUGUST
Kalenderen

■ Varselklokkene har ringt en 
stund. Mens Statistisk sentralbyrå 
anslår at vi trenger 100.000 nye 
fagarbeidere innen 2030, er det 
stadig færre unge som ønsker seg 
en framtid som fagarbeider. Som 
Klassekampen skrev lørdag: Søker-
tallet til yrkesfaglig retning innen 
bygg- og anleggsteknikk har sun-
ket med 28 prosent på under ti år. I 
år var det bare 86 elever som søkte 
lærefag som murer, og to murere 
med lang fartstid i bransjen sa til 
Klassekampen lørdag at de ikke vil 
anbefale unge i dag å velge yrket de 
selv lever med: De mener yrkes-
stoltheten forvitrer i jaget etter 
raske og billige løsninger. 

■ De siste ukene har det kommet 
fl ere forslag til hvordan vi kan 
styrke yrkesfagenes status for å få 
fl ere til å velge en slik utdannelse. 
LO-leder Gerd Kristiansen ønsker å 
se til Tyskland for å styrke fagsko-
lenes stilling. Fagskolene er yrkes-
rettete utdanninger som bygge på 
videregående skole eller tilsvaren-
de realkompetanse. Hun vil også 
styrke rådgivingstjenesten i skolen, 
for å sikre at yrkesfag ses som en 
attraktiv mulighet også for elever 
med gode karakterer. Og i dagens 
avis tar Arbeiderpartiets Raymond 
Johansen til orde for å gjøre det 
lettere å bytte fra studiespesialise-
rende retning til yrkesfag (se side 4 
og 5). Han ønsker at elever som vil 
bytte over til yrkesfag, skal slippe å 
begynne studieløpet på nytt. 

■ Å styrke fagskolene og yrkesfag-
linjene i videregående skole, er vel 
og bra. At elever med gode karakte-
rer frarådes å velge yrkesfag, er en 
uting. Ikke minst er det viktig å 
sikre at de som velger yrkesfag, får 
lærlingplass. Men det er ikke rart at 
få ungdommer søker seg til et 
yrkesliv der utsiktene er hardt 
arbeid, lav lønn og lite trygghet, og 
der organisasjonsgraden synker i 
takt med at tilgangen på arbeids-
kraft som ikke stiller høye krav til 
lønn og arbeidsvilkår, øker. Hedda 
Haakestad forsker på utviklingen 
innen byggfagene, og mener den 
dalende interessen for yrkesfagene 
må ses i sammenheng med at 
muligheten for fast ansettelse og 
gode, trygge lønns- og arbeidsvil-
kår er svekket. Da holder det ikke å 
ruste opp utdanningen. Også 
yrkeslivet må være noenlunde 
godt.

KATRINE REE HOLMØY

Yrkeslivet
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PÅ TEPPET
Trengende
Statsminister Erna Sol-
berg har i tråd med strøm-
ninger i folket forlatt spillet 
Candy Crush til fordel for 
Pokéman Go.

Hun gir Aftenpostens 
lesere grundig innblikk i 
sin spillstrategi (utdrag):

– Statsministerboligen 
er ikke et pokéstop. Men 
Druidenes hus rett over 
gaten og Parkveien 45 er 
pokéstop. Så jeg kan bare 
gå ut i 
hagen og 
gå frem og 
tilbake 
hvis jeg 
trenger 
baller.

Hvis 
Sindre 
Finnes, 
bør han 
nok følge bedre med.

Neivisst
Sunnmørsposten slår fast 
på forsida, for dem som 
måtte være i tvil: Torsk blir 
ikke den nye laksen.

Men hva med Den nye 
oljen, før noen andre 
snapper ideen?

Statistikk
Ringsaker Blad gir deg 
svar på spørsmålene man 
aldri skulle tru at noen 
kunne bry seg om, under 
tittelen:

Dette sexleketøyet 
kjøper hyttefolket på 
Sjusjøen mest av.

I overkant
Trønder-Avisa melder om 
en skremmende utvikling i 
Statens vegvesen:

Ønsker skjerpet straff 
for tunge fartssyndere.

Beskrivende
Dagbla-
det.no har 
intervjuet 
Robert 
Redford i 
anledning 
hans 
80-årsdag, 
og bruker 
anlednin-
gen til noen poetiske 
betraktninger:

Han lener seg tilbake i 
en maskulin sittestilling 
med slitte jeansbefengte 
legger som forsvinner i 
slitne boots. En svart, 
småtrang t-skjorte vitner 
om at det fremdeles bor 
muskler under der.

teppet@klassekampen.no

På jakt.

Jeansbefengt.

KRONIKK
&DEBATT

debatt@klassekampen.no

DAGENS SUKK

Egen innsikt hjelper 
sjelden andre

HAUK

«Likestilling er en del av Norges identi-
tet» sto det i Meld. St.7 (2015–2016), 
«Likestilling i praksis – Like muligheter 
for kvinner og menn», som Solveig 
Horne la fram på vegne av regjeringen i 
2015. Samtidig la Nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk stress fram 
tall som viste at nesten 10 prosent av 
norske kvinner har opplevd voldtekt, og 
for rundt halvparten av disse hadde 
dette skjedd før de var 18 år. De alarme-
rende tallene utløste ingen endring i 
politisk praksis verken hos regjering 
eller Storting. 

Både i 2007 og i 2012 kritiserte FNs 
kvinnekomité Norges arbeid mot 
voldtekt. Kvinnekomitéen mente at det 
manglet forebyggende arbeid, og 
uttrykte stor bekymring både over det 
høye antallet henleggelser og frifi nnelser 
og over de milde straffene som gjer-
ningsmennene i volds- og voldtektssaker 
får her i landet. FN listet opp tiltak, og sa 
det var nødvendig med lovendringer, 
mer forebygging, opplæring av dom-
mere og generelle holdningskampanjer. 
«Alle» er enige om at voldtekt er en 
alvorlig forbrytelse, og innimellom 
treffes det tiltak: Straffen skjerpes, og 
juryordning endres. Likevel er det veldig 
få voldtekter som blir anmeldt og enda 
færre som blir dømt. Det viser seg at det 
i praksis er veldig vanskelig å gjøre noen 
ansvarlige for forbrytelsen. 

Patriarkatets omsorg for menns ære og 
fordømmelse av kvinner slår ut i full 
blomst. «Skikkelige» menn voldtar ikke, 
og «skikkelige» kvinner blir ikke 
voldtatt. Hvis du framstår som en 
«skikkelig» mann, er etnisk norsk, pen i 
tøyet og har familie, har du mest sann-
synlig egentlig ikke voldtatt. Eller du 
mente det iallfall ikke, eller misforsto 
signalene. Hvis du var full eller rusa, 
kunne du ikke noe for det. Skal vi 
ødelegge en skikkelig manns liv bare på 
grunn av et øyeblikks ubetenksomhet? 

For kvinner er det omvendt. Dobbel-
standarden kan ikke bli tydeligere. 
Hemsedal-saken er ikke første – og 
neppe siste – gang at patriarkalsk 
omsorg hos lekdommere og jurymed-
lemmer sørger for at åpenbare overgri-
pere går fri. Vi må nesten stille spørsmå-
let om samfunnet egentlig har som mål å 
eliminere menns vold mot kvinner?

Jeg skiller ikke mellom politikerne 
her. Når det gjelder å bekjempe holdnin-
ger om menns vold, er syndene jevnt 
fordelt. Tar politikerne inn over seg 

omfanget, og de enorme kostnadene 
omfanget av volden har? 

I andre spørsmål som blir sett som 
viktige, bruker myndighetene mye 
penger – både på å begrense og reparere 
skadene, og for å opplyse allmennheten. 
De frivillige organisasjonene som 
arbeider på feltet, blir mobilisert og 
fi nansiert for å drive med folkeopplys-
ning, og for å endre folks holdninger, 
enten det dreier seg om røyking, rus, 
klima, bistand eller kostholdsråd. 

Når det angår menns vold mot kvin-
ner, gjelder ikke det samme. Jeg skriver 
for min syke mor – og ødelegger kanskje 
for argumentenes gjennomslagskraft 
– men det må sies: Det at kvinneorgani-

sasjonene ikke har noen ordentlig 
fi nansiering, men blir avspist med 
knapper og glansbilder, er et symptom 
på politikernes manglende vilje til å ta 
problemene innover seg. Det Hemsedal-
saken i alle fall har vist oss, er at det 
trengs mye og hardt holdningsarbeid på 
dette feltet.

Det er forskjell på menns og kvinners 
handlingsrom, det er forskjell på menn 
og kvinners rettigheter, og det er forskjell 
på hvordan samfunnet bedømmer menn 
og kvinner. Helt alminnelige menn 
voldtar helt alminnelige kvinner. Menn 

voldtar fordi de kan, fordi nettpornoen 
oppfordrer til gjengvoldtekt og forteller 
at menn skal tenne på at kvinners 
grenser tråkkes på og brytes ned, og fordi 
de ikke respekterer kvinner – vår 
integritet, vår ære og våre liv. Det norske 
samfunnet må slutte å beskytte menn fra 
å måtte ta ansvar for egne handlinger. At 
kvinner i dette landet ikke har rett til et 
liv uten vold, er en hån. 

Norge oppfyller ikke sine plikter til å 
verne om kvinners rett til sikkerhet og 
helse, og et liv uten vold. Etter Hemse-
dal-saken må vi kunne forlange at 
politikerne tar kvinners manglende 
rettsikkerhet på alvor. Skal vi oppnå full 
likestilling, må vi slutte å tro at vi har 

det, og begynne å se 
ting i sammenheng. 

Er det én ting det 
norske Stortinget skal 
bry seg om i høst, er det 
å sikre fred, frihet og 
rettferdighet for alle 
innbyggere. Vi krever 
en omfattende hand-

lingsplan som røsker opp i rettsapparatet 
og får overgripere dømt, som røsker opp 
i voldtektskulturen og lærer menn å ikke 
voldta, som røsker opp i kvinneforakten 
og de grumsete holdningene som 
klandrer kvinner for at vi er undertryk-
te. Nok er nok!

Asta B. Håland,
Kvinnegruppa Ottar
asta.haaland@lyse.net

Feministene Bodil Stenseth, Wencke Mühleisen, Asta 
Beate Håland, Stephen Walton og Kristine Leganger 
Iversen skriver i Klassekampen mandager.

«Helt alminnelige menn 
voldtar helt alminnelige 
kvinner»

I MØRKET: Det trengs både opplysning og fi nansiering for å endre holdninger, skriver Asta 
B. Håland. Her fra støttedemonstrasjonen for Andrea Voldum etter Hemsedal-saken. 
 FOTO: TORSTEIN BØE, NTB SCANPIX

FEMINIST, 
JAVISST

Asta B. Håland

Det gjenstår et stort holdningsarbeid for å ta knekk på voldtektskulturen.

Etter Hemsedal
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UPRAKTISK: I dag 
er det lett å bytte 
fra yrkesfag til 
studiespesialise-
ring, men vanske-
lig å gå motsatt vei. 
Det vil Raymond 
Johansen endre på.

UTDANNING
Av Pål Hellesnes

– Vi har enorme behov for fag-
arbeidere på mange områder 
framover. Vi vil gjøre det en-
klere å velge å ta yrkesfag på 
videregående, sier byrådsle-
der i Oslo Raymond Johansen 
(Ap) til Klassekampen.

Han vil nå gjennomføre et 
prøveprosjekt der det skal bli 
lett å bytte over til yrkesfag 
dersom man går på studiespe-
sialiseringslinje på videregå-
ende skole.

– Dette kan øke antallet 
som velger yrkesfaglig utdan-
ning, som både de og vi kom-
mer til å ha stor glede 
av, sier han.

Tungvint i dag
Utdanningspolitiker-
ne har lagt godt til 
rette for at yrkesfag-
selever som fi nner ut 
at de ønsker å gå et 
løp med høyre utdan-
ning, kan bytte over 
til studiespesialise-
ring. Men om det er 
noen som ønsker å gå motsatt 
vei, er det tungvint: De blir 
henvist til å starte hele utdan-
ningsløpet om igjen, fra første 
trinn, på det som heter VG1.

Johansen tror det er et hin-
der for at ungdom velger å gå 
den veien.

– Det er nok mange som 
begynner på studiespesiali-
sering som fi nner ut at de 
ikke er så motivert for det, 
men tanken på at man må 
begynne helt på nytt i VG1 er 
nok lite motiverende for å 
bytte over, sier han.

Byrådet ønsker en prøve-
ordning der de som ønsker å 
bytte over til yrkesfag kan gå 
rett inn på andreåret, i stedet 
for å starte på bunn. Dette er 
del av byrådets yrkesfagsmel-
ding, som kommer i høst.

– De har unnagjort alle fel-
lesfagene i løpet av VG1 i stu-
diespesialisering. Dermed 
kan de gå rett inn på VG2 i yr-
kesfag, og ha bare yrkesfage-
ne, sier Johansen.

– Men er dette et stort pro-
blem egentlig?

– Enormt stort! Jeg tok 
selv tre år allmennfag før jeg 
begynte på yrkesskolen. Jeg 

har også nær familie 
som har gjort det 
samme. Jeg vet at 
dette gjelder en god 
del.

For å få på plass 
forsøksordningen vil 
Oslo kommune søke 
godkjenning og støtte 
fra Utdanningsdepar-
tementet. De håper å 
få prøveordningen på 
fote fra skolestart 

2017.
– Vi håper og tror at staten 

vil være velvillig for at Oslo 
kan bli en pilot på dette. Vi er 
såpass store at det kan gi hele 
Norge verdifull kunnskap, 
sier Johansen.

Hindrer frafall
En del av motivasjonen for til-
taket, i tillegg til å kunne få 
fl ere fagarbeidere, er å hindre 
frafall fra videregående skole.

– Vi vil aktivt informere om 
at dette er mulig. Det kan også 
bidra til å hindre frafall. En 

del svimer gjennom og sliter 
med teorien. Nå kan vi si til 
dem at det ikke var forgjeves, 
de kan gå over i yrkesfag VG2 
og fullføre en fagutdanning, 
sier Johansen.

I fl ere sektorer har Norge 
et skrikende behov etter fl e-
re fagarbeidere, et behov 
som bare vil øke i årene som 
kommer. I dag fylles mye av 
tomrommet av importert ar-
beidskraft.

Byrådet vil prioritere noen 
av de mest pressede sektore-
ne: restaurant- og matfag, hel-
se- og oppvekstfag og bygg- 
og anleggsteknikk.

Har tro på ideen
Kjell Ove Hauge er rektor ved 
Kuben videregående skole, 
Oslos største yrkesfagsskole. 
Han liker byrådets idé.

– Jeg er for et fl eksibelt ut-
danningsløp. I dag vil det 

De rødgrønne i Oslo vil gjøre det enklere å gå

Vil ha fl ere fag

Kjell Ove 
Hauge

FAGMANN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har bakgrunn som 
rørlegger. Nå vil han at fl ere ungdommer skal velge yrkesfaglig 
utdanning. Bildet er fra en sak i 2013. FOTO: LINDA BOURNANE ENGELBERTH

FAKTA

Yrkesfag:
■ Etter ungdomsskolen kan 
ungdom velge mellom 
studiespesialiserende eller 
yrkesfaglige program på 
videregående skole.
■ De som tar yrkesfaglige 
linjer, kan etter to år velge å ta 
påbygging til generell 
studiekompetanse i stedet for å 
fortsette for å ta fagbrev.
■ De som tar studiespesialise-
ring, kan ikke bytte over til 
yrkesfaglig utdanning. Da må 
de begynne på nytt fra første 
trinn.

POLITIKK
 Jens Kihl | Kjetil Magne Sørenes

politikk@klassekampen.no 

NÆRNATUR: Alle marker, parker og friluftsområder i Norge bør 
vernes på samme måte som Oslomarka, foreslår programkomiteen i 
Miljøpartiet De Grønne. Markaloven, som Stortinget vedtok i 2009, 
beskytter skogene rundt hovedstaden. En grønn genistrek som har 
gitt Oslo mindre forurensing og bedre tilgang til naturen, mener 
programkomiteens leder Ingrid Liland, som vil ha en nasjonal lov for 
nærnatur. – Ved å avgrense byområdene unngår vi å skape store 
avstander mellom folk og større transportbehov, og vi gir folk tilgang 
til natur kort vei fra stua, sier hun. Liland mener kommunene 
mangler ofte ressurser til å holde igjen overfor ivrige utbyggere. ©NTB

MDG foreslår «nasjonal markalov»

■■ Spørsmålet om det er 
boligbobler i Norge, kan 
snart tre inn i rekken av 
evige spørsmål som hva 
som er meningen med livet 
og hvem som kom først av 
først av høna og egget. 
Fram til den fryktede 
boligbobla sprekker, vil vi 
ikke få svar på om den 

eksisterer 
eller ikke, 
og årene 
går uten 
at den 
gjør 
akkurat 
det.

■■ Det er tegn som tyder 
på at boligprisveksten nå 
har bikket enda et nivå av 
usunt. Tegnet er ikke i 
kroner eller prosenter, men 
at Petter Batta i Huseier-
nes Landsforbund i en 
debatt på Arendalsuka, 
referert i e24.no, åpner for 
eiendomsskatt. Det var 
riktignok kun et kanskje, 
og kun på sekundærboli-
ger, men når prisveksten er 
så høy at Batta åpner for et 
virkemiddel som for han 
nok er det verste, er det et 
sikkert tegn i tida.

■■ Men er det ei boble? Ei 
prisboble er når priser er 
høyere enn hva de funda-
mentale forholdene, altså 
det som skjer i den materi-
elle verden, skulle tilsi. 
Prisene er høye fordi man 
tror at de vil være enda 
høyere i morgen. Svaret på 
om dette nå skjer i Norge, 
er nei, ifølge et nytt notat 
fra André K. Anundsen, 
forsker ved Norges Bank. 
Forskningen som først ble 
omtalt i Finansavisen, 
viser nemlig at inntekts-
veksten, renta og boligbyg-
gingen forklarer prisstig-
ningen. Samme tilnær-
ming viser at det var ei 
boligboble i USA før 
fi nanskrisa, så konklusjo-
nen skyldes ikke at Anund-
sen avviser boble-
fenomenet som sådan.

■■ Betyr så dette at 
leseren bør låne tre 
millioner kroner til å kjøpe 
seg en knøttliten leilighet i 
Oslo sentrum? Ikke 
nødvendigvis. For det 
første kan Anundsen ta 
feil. For det andre kan 
prisene falle av andre 
grunner. Den høye infl asjo-
nen gjør at en renteøkning 
til neste år er ikke usann-
synlig, og den gjennom-
snittlige realinntekts-
veksten er allerede negativ.

Stian Nicolajsen

Boligboble

DAG-
BOKA
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 fra studiespesialisering til yrkesfag:

garbeidere

kunne bli for langt å bytte 
over.

– Er det mange elever som 
ønsker å bytte fra studiespesi-
alisering til yrkesfag?

– Det er ikke mange, men 
det har vært enkeltpersoner 
som har hoppet av studiespe-
sialisering. De må da begynne 
på VG1 yrkesfag. Om det duk-
ker opp en mer fl eksibel ord-
ning, vil det være positivt.

Hauge har ett forbehold:
– Det må avstemmes med 

den yrkesfaglige utdannin-
gen. VG1 i yrkesfag er viktig, 

og de lærer mye. VG2 er mer 
spesialisert, det er en over-
gang der man må ta inn over 
seg. Det er også forskjell på 
programområdene, når det 
gjelder hvor stor del man må 
ha vært gjennom i VG1 før 
man kan ta VG2, sier han.

Vil tilrettelegge
Raymond Johansen sier inn-
vendingen fra Kuben-rekto-
ren er fornuftig.

– Det er en viktig innven-
ding. Men de slipper fellesfa-
gene i VG2 til yrkesfag, og kan 

få ekstra påfyll i yrkesfagene 
mens klassekameratene dri-
ver med matte og språkfag, 
sier han.

– Vil dette bli et dyrt tiltak?
– Det vet vi ikke ennå. Vi 

håper at det blir såpass mange 
som benytter tilbudet at det 
koster litt. Nå er utfordringen 
at det er få som velger yrkes-
fag, så plasser står tomme. 
Dersom vi får dette til, ekspor-
terer vi gjerne ordningen til 
andre fylker, avslutter Johan-
sen.

paalh@klassekampen.no

HÅP: I dag åpner utenriksminister Børge 
Brende fredsforhandlinger om Filippi-
nene. Den fi lippinske regjeringen og 
kommunistbevegelsen National Democra-
tic Front møtes i Oslo, ettersom Norge har 
vært tilrettelegger for fred i landet siden 
2001. Moderniseringsminister Jan Tore 

Sanner signerer en avtale om klart og tydelig språk i staten 
med Universitetet i Oslo. Harriet og Harry har navnedag, her 
representert ved Harriet Backers «Kone som syr», malt i 1890.

SMFT

Mandag 22. august 2016

DAGEN
I DAG

TIDLIGERE: Skolebyråden i Oslo har 
bedt Utdanningsetaten om å styrke 
skolenes seksualundervisning. Temaer 
som kjønnsmangfold og grensesetting 
må være en del av undervisningen, 
mener byråden. – Seksualundervisnin-
gen skal inn i skolen på et tidligere 
tidspunkt, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), 
byråd for oppvekst og kunnskap, til 
Aftenposten.  ©NTB

Bedre undervisning

DEBATT: Nikolai Astrup (H) vil delprivatisere Statkraft.
 FOTO: TOM HENNING BRATLIE

BOM: Høgres Nikolai 
Astrup meiner Ap 
ikkje har forstått 
modellen for å delpri-
vatisere Statkraft.

STATKRAFT
Av Jens Kihl

– Eg ønskjer ein modell som 
tek endå betre vare på arve-
sølvet vårt enn i dag, seier 
Nikolai Astrup til Klasse-
kampen. 

Astrup er ute i pappaperm 
frå posisjonen som parla-
mentarisk nestleiar for Høg-
re på Stortinget, men han er 
framleis nest-
leiar i pro-
gramnemnda 
i partiet. Der 
har han opna 
for å delpriva-
tisere Stat-
kraft, ein mo-
dell Ap-leiar 
Jonas Gahr 
Støre skaut 
ned tidlegare denne veka. 

«Høgre set arvesølvet i 
spel», sa Støre til Klasse-
kampen. 

Ønskjer private eigarar
Modellen til Astrup er ikkje 
å splitte opp Statkraft i ein 
norsk og ein utanlandsk del, 
slik Klassekampen skreiv 
denne veka. I staden ønskjer 
han private eigarar inn i 
utanlandssatsinga, men at 
Statkraft skal vere eitt sel-
skap:

– Statkraft skal drifte nor-
ske vasskraftverk som i dag, 
og avkastninga går direkte 
til staten. Dei private eigara-
ne skal styrkje Statkraft ute: 
I dag er det staten og skatte-
betalarane som betaler sat-

singa utanlands, og som har 
teke tap og nedskrivingar for 
til saman 15 milliardar, seier 
Astrup.

Kontantstraum
Privat kapital blir invitert 
med ved å skilje kontant-
straumane i selskapet, slik 
at den norske verksemda 
held fram som før. 

– I Statoil er kontantstrau-
men frå nor-
ske felt sikra 
til staten, 
samstundes 
som ein har 
fått inn priva-
te, seier As-
trup. 

Og nettopp 
Statoil var Ar-
beidarpartiet 

med på å delprivatisere i si 
tid. 

– Støre vil heller skåre 
partipolitiske poeng enn å 
tenkje nytt om Statkraft. 

– Kvifor, trur du?
– Dei har nok ikkje sett 

seg skikkeleg inn i kva fram-
legget mitt faktisk er, seier 
Astrup. 

Statkraft er i dag eit av dei 
største selskapa innanfor 
fornybar energi i Europa, og 
håpet til Astrup er at denne 
modellen kan gjere det mog-
leg for verksemda å vekse 
vidare.

Selskapet har 4200 tilsette 
i 20 land og ei årleg omset-
ning på over 50 milliardar 
kroner.

politikk@klassekampen.no

– Støre vil heller 
skåre partipoeng

FAKTA

Statkraft:
■ Eit av dei største norske 
statseigde selskapa.
■ I Noreg driv Statkraft fyrst 
og fremst med vasskraftpro-
duk- sjon. Internasjonalt driv 
selskapet ò g med gasskraft og 
fornybar energi.
■ Statkraft har 4200 tilsette i 
20 land.

Klassekampen 18. augustl k
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Kjell-Erik N. Kallset og Mímir Kristjánsson (nyhetssjefer)
 Åse Brandvold | Emilie Ekeberg | Pål Hellesnes 

Anne Kari Hinna | Alf Skjeseth | Simen Tallaksen  
Frida Holsten Gullestad | Jo Skårderud (Trondheim)

NEMND: Lederen for Pakkereisenemnda mener heterofi le hotellgjes-
ter må få prisavslag dersom de ikke er blitt informert om at et hotell 
er «homovennlig». Wenche Skjæggestad mener det er relevant å 
informere om at hotellet retter seg spesielt mot homofi le, på samme 
måte som at det er vanlig å opplyse om at hoteller er spesielt tilret-
telagt for barn, ifølge Dine Penger. Saken kom opp for nemnda da en 
far krevde penger tilbake etter å ha bestilt hotellrom til datteren i 
Barcelona. Hotellet viste seg å være spesielt rettet mot homofi le. 
Leder Ingvild Endestad i Foreningen for kjønns- og seksualitets-
mangfold sier klagen viser at det fortsatt er en vei å gå. ©NTB

Vil gi heterofi le prisavslag

UENIGE: Under 
Mehtab Afsars 
ledelse har Islamsk 
Råd styrket linja 
som interesseorga-
nisasjon for mos-
keer. Det kommer 
fram i Afsars egen 
redegjørelse i råds-
møte 4. juni. 

INTEGRERING
Av Åse Brandvold

På rådsmøtet 4. juni gikk sty-
ret i Islamsk Råd Norge (IRN) 
av i protest mot at de ikke fi kk 
fl ertall blant medlemsmoske-
ene (rådet) for å oppsi general-
sekretær Mehtab Afsar. 

Siden da har Afsar fortsatt i 
stillingen, og tidligere 
IRN-leder Kebba Sec-
ka har fungert som le-
der for et arbeidsut-
valg som også er IRNs 
midlertidige styre. 

Skal redegjøre
I morgen skal Secka 
orientere kulturmi-
nister Linda Hofstad 
Helleland om situa-
sjonen i IRN. Det avgåtte sty-
ret har allerede kommet med 
sterk kritikk av hvordan det 
midlertidige styret er valgt. 
De opplevde rådsmøtet som 
kaotisk og mener seg sabotert 
av Afsars tilhengere. De har 
også sådd tvil om interimssty-
rets objektivitet når det gjel-
der håndtering av personalsa-
ken.

Helleland har sagt til Af-
tenposten at driftsstøtten 
ikke blir utbetalt før hun har 
tillit til at styret er valgt på 
en lovlig måte.

Hovedpersonen selv, gene-
ralsekretær Mehtab Afsar har 
så langt avstått fra å kommen-
tert striden Islamsk Råd nå 
står overfor.

Men i dag gjengir Klasse-

kampen noe av innholdet i Af-
sars egen presentasjon av sin 
sak under rådsmøtet 4. juni. I 
referatet, som vi har fått til-
gang til, framgår det at stri-

den i Islamsk Råd er 
en strid om hvilken 
linje organisasjonen 
skal ta. 

Afsar forsvarer å 
styrke den delen av 
formålsparagrafen 
(se faktaboks) som 
går på at IRN skal 
ivareta medlemsor-
ganisasjonenes ret-
tigheter og interesser 

framfor å styrke organisasjo-
nens rolle som brubygger 
mellom muslimer og ikke-
muslimer.

Ikke et mål å bli populær
Dette er noe av det Afsar sa på 
møtet: 

– Det er ikke kult å være 
muslim i dag på grunn av på-
gående debatter i samfunnet.

Referenten skriver at «GS 
(generalsekretær, journ.anm.) 
mener å ha alltid jobbet for å 
ivareta muslimers interesser. 
Det er ifølge ham ikke en mål-
setting å blidgjøre eller å bli 
populær iblant samarbeids-
partnere/Dialog».

Klassekampen har vært i 
kontakt med kilder i miljøet 
rundt det avgåtte styret. De 

ønsker en mer utadrettet or-
ganisasjon som er tydelig i 
media. De mener Afsar ikke 
tar den delen av oppgaven på 
alvor. De er også skuffet over 
at den midlertidige lederen 
Kebba Secka ikke har tatt opp 
personalsaken i møter organi-
sasjonen har hatt i sommer. 
Særlig etter anklagene fra 
Yousef Assidiq om at Afsar 
skaper en fryktkultur og 

skjeller ut motstandere.
– Hvorfor har ikke personal-

saken vært tema i møter i IRN 
i sommer, Kebba Secka?

– Den skal granskes. Da 
kan vi ikke ha den som tema i 
møter med imamer og styrele-
dere.

– Har du noen kommentar 
til anklagene fra Yousef Assi-
diq om at Afsar tier motstan-
dere i hjel ved å skjelle dem ut?

– Folk forstår ikke at Is-
lamsk Råd ikke er en organi-
sasjon for enkeltpersoner. Vi 
er en sammenslutning av or-
ganisasjoner og trossamfunn. 
Mye av det Assidiq kommer 
med, har han sagt før uten at 
det ble en sak. Nå gjør han det 
større. Jeg oppfatter det som 
en provokasjon fra folk som 
ikke liker IRN og muslimer.

Secka opplyser at IRN vil 

■ Strid om framtida til Islamsk Råd ■ Nytt styre må forklar

Yousef Assidiq

STØTTE: Generalsekretær i Islamsk Råd Norge Mehtab Afsar sitter trygt så lenge han har rådets støtte. Her fra 
 

FAKTA

Islamsk råd Norge:
■ Islamsk Råd Norge (IRN) 
består av Rådet, styret og 
komiteene. Rådet består av 
inntil to representanter for 
hver av de 42 medlemsorgani-
sasjonene.
■ IRNs formålsparagraf er 
tredelt: 1) Arbeide for at 
muslimer kan leve i samsvar 
med islamsk lære i det norske 
samfunnet og bidra til å bygge 
opp en norsk-muslimsk 
identitet. 2) Fremme samhold 
blant muslimer i Norge og 
ivareta medlemsorganisasjone-
nes rettigheter og interesser. 3) 
Være brubygger og dialogpart-
ner som skaper gjensidig 
forståelse og respekt mellom 
muslimer og ikke-muslimer i 
Norge, med hensyn til religion, 
kultur og moralske verdier. 

Kilde: IRN 

Får fotfolket
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SVETT: Det er ikke sikkert at det er melke-
syre som gjør at beina dine stivner når du 
løper bakkeintervaller, ifølge forskning.no. 
Melkesyre er et biprodukt av en prosess i 
kroppen som kalles anaerob energiomset-
ning, og som inntreffer når vi trener hardt. 
Tidligere trodde man at siden melkesyre 

øker samtidig som man blir stiv, så sto melkesyra for plagen. 
Men nå har forskerne funnet ut at vi kan få stive muskler både 
med høye og lave konsentrasjoner av melkesyre.  SMFT

Melkesyre er ikke så ille likevel

VERDT
Å VITE

OVERGREP: Aldri tidligere har politiet 
fått inn så mange anmeldelser av 
seksuelle krenkelser og overgrep mot 
tenåringer mellom 14 og 16 år, ifølge 
VG. Antallet har gått opp fra 383 de fi re 
første månedene i fjor, til 577 i samme 
periode i år. – I disse tallene er det også 
veldig mange internettrelaterte saker, 
sier seksjonsleder i Politidirektoratet, 
Lena Reif. ©NTB

Flere unge anmelder

TVIST: Har urfolk rett på områder de har brukt i over 100 år? 
 FOTO: TOM HENNING BRATLIE

PRINSIPP: Høyeste-
rett skal avgjøre om to 
reindriftsgrupper har 
eiendomsrett til store 
deler av Stjernøya i 
Finnmark etter fl ere 
hundre års bruk.

REINDRIFT
Av Jan-Morten Bjørnbakk

To rettsinstanser har kom-
met fram til at reindriften 
har opparbeidet bruksrett, 
men ikke eiendomsrett til 
den mineralrike øya som 
også har hatt norsk boset-
ting og gruvedrift. Tirsdag 
kommer saken opp i Høyes-
terett.

– Hvis reineierne skulle få 
medhold i denne saken, vil 
det sette spørsmålstegn ved 
Finnmarkseiendommens 
rett både til å eie og til å for-
valte grunn i Finnmark. Når 
tilsvarende spørsmål kom-
mer opp for andre områder, 
vil domstolene måtte se hen 
til resultatet i denne saken, 
sier professor i rettsviten-
skap ved Universitetet i 
Tromsø, Øyvind Ravna.

Ulik rettsforståelse
Med to ulike utgangspunkt 
krever to reineiergrupperin-
ger – Stjernøy Reinbeitedis-
trikt og Saragruppen – eien-
domsrett til deler av Stjer-
nøya. Reinbeitedistriktet 
krever eiendomsrett til om 
lag 85 prosent av øya etter å 
ha brukt områdene som 
sommerbeite fra 1960. Fami-
liene som utgjør Sara-grup-
pen har lengre historie på 
øya og hevder kollektiv eien-
domsrett til om lag en tidel 
av arealene.

– Gjennom bruk av kjer-

nearealet fra minst 1860-tal-
let til 1992, anser de seg selv 
som eier av dette området. 
De har en egen rettsoppfat-
ning av å være eier, sier An-
dreas Larsen, som er pro-
sessfullmektig for Saragrup-
pen.

Ny domstol
Rettighetssaken, som går 
over fi re dager i Høyesterett, 
er spesiell på fl ere måter. Det 
er den aller første dommen 
fra Utmarksdomstolen for 
Finnmark som skal prøves i 
Høyesterett. Den ferske 
domstolen ga Finn-
markseiendommen eien-
domsrett, og avviste å be-
handle et erstatningsspørs-
mål om inntekter fra gruve-
driften.

– Det er anket både over 
rettsanvendelsen, hvordan 
Utmarksdomstolen har an-
vendt jusen, og hvordan den 
har vurdert bevisene i saken. 
Høyesterett skal ta stilling 
til både jus og bevisføring, 
sier Knut Helge Hurum som 
er prosessfullmektig for 
Finnmarkseiendommen.

Høyesterett skal også av-
gjøre i hvilken grad ILO-
konvensjonens bestemmel-
ser om urfolksrettigheter 
skal slå inn i norsk rett. ©NTB

Høyesterett avgjør
FAKTA

Stjernøya:
■ To reineiergrupperinger 
hevder eiendomsrett til deler 
av den 250 kvadratkilometer 
store øya.
■ Utmarksdomstolen kom 
fram til at reineierne har 
bruksrett, men ikke eien-
domsrett til Stjernøya. 
Domstolen ble opprettet i 
2014 for å avgjøre rettsfor-
hold og forvaltning i Finnmark 
i tråd med Finnmarksloven.
■ Nå skal Høyesterett ta 
endelig stilling til eiendoms-
spørsmålet.

holde ekstraordinært årsmø-
te 15. oktober. Da skal det 
velges en valgkomité. Når et 
nytt styre kommer på plass, 
kan Secka foreløpig ikke si 
noe sikkert om.

– Men vi ønsker et nytt sty-
re som kan drifte IRN, slik at 
vi i arbeidsutvalget får friere 
hender til å undersøke perso-
nalsaken og skrive en rapport 
til rådet, sier Secka.

Ifølge IRNs vedtekter er 
det kun Rådet som ansetter 
generalsekretær, og mange 
tolker det dit hen at det da er 
rådet som kan avskjedige ge-
neralsekretær. Det avgåtte 
styret er ikke enig i det.

Mehtab Afsar ønsket ikke å 
gi ytterligere kommentarer i 
går.

aseb@klassekampen.no

re seg for kulturministeren i morgen

en demonstrasjon mot Den islamske staten IS og Profetens Ummah.
 FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX

Journalist og foredrags-
holder Muhammed Qa-
sim Ali kjenner moské-
miljøene godt. Han mener 
det har dannet seg et feil-
aktig bilde av at muslimsk 
ungdom ikke støtter 
Mehtab Afsar. 

Unge muslimer tilknyt-
tet Minotenk og Madina 
Institute har kritisert Af-
sar for å være mer opptatt 
av halal-mat enn sam-
funnsdebatten.

– IRN har fått fl ere mos-
keer til å melde seg inn i 
IRN under Mehtabs tid 
som generalsekretær, fra 
både sunni- og sjiaretnin-
gen. Og fl ere av de nye 
medlemmene har ønsket 

et bedre 
tilbud for 
dem som 
ønsker ha-
lalsertifi -
sert mat. 
Siden is-
lam er 
bygget på 
halal og 
haram – 

hva som er tillat og ikke 
tillatt – så forstår jeg at 
medlemmene ønsker det-
te fra IRN, sier Ali.

– Hva ønsker muslimsk 
ungdom?

– Muslimsk ungdom og 
muslimer er ingen homo-
gen gruppe. Flere mener 
at det er en ovenfra og 
ned-holdning i debatten 
om islam og muslimer. Da 
blir det naturlig at de vil 
ha en annen retorikk fra 
muslimer som deltar i de-
batten og taler deres sak. 
Ofte ser jeg på sosiale me-
dier at de etterlyser noen 
med ryggrad som taler for 
dem. Tidvis har Mehtab 
klart dette, i tillegg til at 
han har god kontakt og 
dialog med unge musli-
mer, og moskeemiljøene. 
Derfor nyter Mehtab tillit 
blant fl ere unge muslimer 
i dag, sier Ali.

– Nyter 
ung tillit

Muhammed 
Qasim Ali

ts støtte
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OMDØMME: En ny 
undersøkelse viser 
at landbruket knu-
ser de andre næ-
ringene i omdøm-
me. Nå vil Virke ta 
opp kampen og 
heve prestisjen ved 
å jobbe i butikk.

ØKONOMI
Av Stian Nicolajsen

– Jeg er ikke overrasket over 
resultatet i undersøkelsen. 
Helt fra skolen av blir man 
fortalt at de som ikke lykkes, 
sitter i kassa på Rema 1000, 
sier administrerende direktør 
i arbeidsgiverorganisasjonen 
Virke, Vibeke Hammer Mad-
sen.

Virke organiserer bedrifter 
innen blant annet varehande-
len, og en ny undersøkelse 
som organisasjonen har fått 
gjennomført, viser at denne 
næringen har dårligst om-
dømme blant vanlige folk og 
politikere.

Kun 23 prosent av de spurte 
vil snakke pent om varehan-
delen uoppfordret eller der-
som de ble spurt, og 28 pro-
sent svarer at de har full eller 
stor tillit til næringen. 

Omdømmevinneren er 
landbruket. 62 prosent vil 
snakke pent om næringen, og 
61 prosent har høy 
tillit til landbruket.

Omdømmet må opp
– Det er opplagt at omdømmet 
må opp. Vi trenger større 
kunnskap og anerkjennelse 
av hvor dyktige næringen har 
vært til å inkludere innvan-

drere og dem som har stått 
utenfor arbeidslivet, sier 
Hammer.

– Varehandelen er i vekst og 
har mange søkere på ledige 
stillinger, mens omdømmevin-
neren landbruket går i motsatt 
retning. Viser ikke det at et 
godt omdømme ikke er særlig 
viktig?

– Det er et paradoks, men 
jeg tror like fullt at en nærings 
omdømme gjør noe med dem 
som jobber der. Vi trenger 
ikke å være best, men et mid-
dels godt omdømme er hele 
næringen tjent med, ikke 
minst med økt konkurranse i 
framtida, sier hun.

Leder i Norsk bondelag 
Lars Petter Bartnes synes re-
sultatene fra undersøkelsen 
er gledelige.

– Vi i landbruket har i lang 
tid arbeidet med å skape in-
teresser rundt vår næring, og 
registerer nå at stadig fl ere er 
opptatt av matproduksjon og 
hvordan landskap stelles og 
utvikles, sier han.

Likevel innrømmer bonde-
lederen at dette ikke har gitt 
tilsvarende gjennomslag i 
politikken.

– Politisk er det et stykke 
igjen, og vi skulle gjerne hatt 
større gjennomslag for våre 
standpunkt for å øke rekrut-
teringen og få til en bedre ut-
vikling i næringen i hele lan-
det. Vi har imidlertid klare 
forventninger om at det kom-

mende stortingsvalget vil gi 
oss mer uttelling, sier Bartnes 
før han må skynde seg tilbake 
for å ta hånd om en nyfødt 
kalv.

Kortsiktige politikere
Heller ikke Madsen Hammer 
er fornøyd med politikerne 
våre. I undersøkelsen kom-
mer det nemlig også fram at 
én av fi re politikere innrøm-
mer at beslutningene overfor 
varehandelen er basert på 
kortsiktig tenkning.

– Det kommer industrimel-
dinger på løpende bånd, mens 
det ikke er noen langsiktig 
strategi for varehandelen med 

våre 370.000 
sysselsatte, 

sier Madsen.
Hun trekker frem sakene 

med poseavgift, at tollavgif-
ten for utenlandsk netthandel 
ble hevet og fl ypassasjeravgif-
ten, som eksempel på kortsik-
tig og lite gjennomtenkte poli-
tiske beslutninger.

– Ingen andre store sekto-
rer er gjenstand for vedtak 
uten man vurderer konse-
kvensene grundig på forhånd. 
Myndighetene må ha en stør-
re dialog med arbeidslivsorga-
nisasjonene om utviklingen i 
denne store næringen, mener 
hun.

Virke-sjefen ønsker nå å få 
med politikerne på å lage en 
langsiktig strategi for vare-
handelen. Den bør blant annet 
dekke hvilken rolle varehan-
delen skal ha i en mer sirku-
lær økonomi, som er det nye 
motebegrepet for en økonomi 
der materialene gjenvinnes og 
forblir i økonomien. Madsen 
Hammer vil også at utdannin-
gen som bedriftene i bransjen 
tilbyr sine ansatte, kommer 
inn i mer systematiske ram-
mer og at de ansatte får doku-
mentert utdannelsen gjen-
nom for eksempel fagbrev.

stiann@klassekampen.no

Landbruket er Norges mest populære næring:

Høy bondetillit

UTFORDRER: Leder i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Vibeke 
Hammer Madsen, ønsker å få med politikerne på å lage en langsik-
tig strategi for varehandelen.  FOTO: SIV DOLMEN

Rektor og dosent ved Høysko-
len Kristiania er ikke overras-
ket over det han får 
presentert fra Virkes 
nye omdømmeunder-
søkelse.

– Når man kjører 
gjennom Sogn- og 
Fjordane eller Hed-
mark og Oppland og 
ser masse fi ne gårder, 
er det umulig å ikke 
bli litt glad i Senter-
partiet, sier han.

– Vi forbinder bondeyrket 
med en som står tidlig opp om 
morgenen og gjør hardt, ærlig 
og fysisk arbeid uten å få all 
verdens igjen for det. Ikonet 

for varehandelen er derimot 
sytende milliardærer, og det 

er ikke akkurat god 
reklame.

Næringene som 
ikke får like gode 
skussmål, kan trøste 
seg med at svarene i 
slike undersøkelser 
ikke alltid er veldig 
gjennomtenkte.

– Når man får et 
slikt spørsmål, kom-
mer fakta og fantasi i 

en klemme. De fl este vet fi nt 
lite om forskjellige næringer, 
så da blir svarene basert 
umiddelbare assosiasjoner og 
fornemmelser.

Blindheim forteller også at 
omdømme ikke betyr all ver-
dens når det kommer til styk-
ket, og viser til at landbruket 
sliter med rekruttering og 
nedleggelser av bruk, mens 
det tvert imot går svært bra 
med varehandelen.

Dersom varehandelen like-
vel skulle ønske å forbedre 
omdømme, vil det være mulig 
gjennom å spre mer informa-
sjon om hva som faktisk fore-
går der, tror han.

– Varehandelen har et ufor-
tjent dårlig rykte. Det er en 
bransje som rekrutterer bredt, 
og det er mulig å komme langt 
der uten mye utdanning.

– Sytemilliardærer er dårlig reklame

Trond 
Blindheim

FAKTA

Virke-undersøkelse:
■ Ipsos har på vegne av 
arbeidsgiverorganisasjonen 
Virke utarbeidet en omdømme-
undersøkelse.
■ De spurte er 1000 personer 
over 18 år og 1383 lokalpoliti-
kere som har svart på nettet.
■ 62 prosent av de spurte i 
befolkningen vil snakke pent 
om landbruket, mot 23 prosent 
om varehandelen, 34 prosent 
om hotell/restaurant og 22 
prosent om bank og forsikring. 
Tilsvarende tall blant politi-
kerne er 72 prosent (landbruk), 
37 prosent (varehandel), 39 
prosent (hotell/restaurant) og 
26 prosent (bank og forsikring).

VINNEREN: Landbruksnæringens omdømme er fortsatt på topp.  
 FOTO: ANNIKEN C. MOHR

TAPEREN: Kun 23 prosent av de spurte vil snakke 
pent om varehandelen. FOTO: NTB SCANPIX
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SIER NEI: Over 100 
land krever forhand-
linger om et atomvå-
penforbud neste år. 
Norge sier nei – og får 
krass kritikk.

ATOMVÅPEN
Av Kristian Skårdalsmo

107 land slutter opp om en 
anbefaling om å be FN i 2017 
invitere til forhandlinger om 
et forbud mot atomvåpen. 
Det ble klart på det avslut-
tende møtet i FNs arbeids-
gruppe for kjernefysisk ned-
rustning før helga.

Men Norge valgte 
sammen med 23 andre land 
å stå utenfor anbefalingen.

Regjeringen følger der-
med ikke opp stortingsfl er-
tallets beskjed i vår om å ar-
beide for et «rettslig binden-
de rammeverk» for å sikre 
målet om avskaffelse av 
atomvåpen, mener pådriver-
grupper.

– Med sin rolle i dette FN-
forumet har regjeringen ut-
vist mangel på respekt for 
stortingsfl ertallets vilje samt 
for atomforliket, som et sam-
let Storting vedtok i vår, sier 
våpenpolitisk leder Grethe 
Østern i Norsk Folkehjelp.

– Ikke brobygger
Også daglig leder Frode Ers-
fjord i Nei til atomvåpen me-
ner regjeringens holdning 
på FN-møtet i Genève før 
helgen strider mot Stortin-
gets beslutning.

– Heller enn å arbeide for 
gode kompromisser, har 
Norge bidratt med forsøk på 
å fjerne det overveldende 
fl ertallets ønske om forhand-
linger, sier han til NTB.

– At en liten klikk med 
atomvåpenstater skal over-
styre resten av verden, er 
ikke et forsøk på å fi nne 
kompromisser. Norge har 
ikke vært den brobyggeren 
vi hadde håpet.

Saken kommer opp under 
FNs hovedforsamling i høst, 
og Østern er spent på hvor-
dan Norge vil stemme der:

– Forbudet mot atomvå-
pen kommer. Det ville være 
tragisk om Norge ikke skulle 
støtte opp om denne mulig-
heten.

«Politiske forutsetninger»
Utenriksdepartementet vil 
ha verdens ni atommakter 
med i prosessen mot en ver-
den fri for kjernevåpen.

– For å nå målet, må også 
kjernevåpenstatene delta i 
arbeidet med det rettslige 
rammeverket, og arbeidet 
må skje innenfor Ikkespred-
ningsavtalens (NPT) forplik-
telser, sier statssekretær 
Tore Hattrem (H) lørdag.

– De politiske forutsetnin-
gene for dette er ikke til ste-
de nå, og vi kan derfor ikke 
støtte forslag om å innlede 
forhandlinger om et forbud 
mot kjernevåpen allerede 
neste år.

FNs arbeidsgruppe var 
splittet i en gruppe land som 
vil ha forbud umiddelbart, 
og en gruppe stater som fore-
trekker «gradvise skritt», 
forklarer Alyn Ware. Han ko-
ordinerer pådrivergruppen 
Parlamentarikere for ikke-
spredning av atomvåpen og 
nedrustning.

Hattrem beklager at arbei-
det med å komme fram til 
konsensus i FN-arbeids-
gruppen ikke førte fram. 
Ifølge Ware står de landene 
som støtter forbud, overfor 
en vanskelig oppgave med å 
få atommaktene og deres al-
lierte om bord.

– Hvis man bare får en av-
tale mellom ikke-atommak-
ter, kan atommaktene og de-
res allierte bare overse den, 
sier han til AP.

På Stortinget ble det i vår 
en voldsom tautrekking for å 
få til enighet om nedrust-
ningsspørsmålet. Kompro-
misset innebar at ordet «for-
bud» ble utelatt. I stedet bes 
regjeringen arbeide «lang-
siktig for en balansert, gjen-
sidig, irreversibel og verifi -
serbar avskaffelse av atom-
våpen.»

Utenriksminister Børge 
Brende (H) fastholdt at re-
gjeringen ikke vil støtte for-
muleringer som kan sies å 
bryte med Natos strategiske 
konsept, som sier at allian-
sen skal ha atomvåpen så 
lenge det fi nnes atomvåpen i 
verden. ©NTB

Vil ikke bli med på 
forhandlingsinvitt

UTENFOR: Utenriksminister Børge Brende (H) valgte å la NOrge 
stå utenfor en anbefaling om å be FN invitere til forhandlinger 
om et atomvåpenforbud. FOTO: JON OLAV NESVOLD, NTB SCANPIX

EN FESTIVAL MED POLITIKK OG  
KULTUR I KUBAPARKEN 27. AUGUST

Politisk hAp for Syria?
Hvem bør venstresiden solidarisere seg med i Syria, 
og hva må til for å skape varig fred? Samtale mellom 
kurdiske Sinem Muhamad som er europeisk representant 
for Rojava og Joseph Daher, syrisk forfatter og aktivist. 
Samtalen ledes av Yohan Shanmugaratnam, utenriks-
redaktør i Klassekampen.

Manifest presenterer: En 
flukt som aldri tar slutt

Bokbad med forfatter Åse Brandvold og de afghanske 
flyktningene Zahir Athari og Amin Senatorzade. Samtalen 
ledes av Jenny Dellegård fra forlaget Manifest.

MiljOkamp og  
folkelig motmakt

Debatt om folkebevegelser, makt, motmakt og miljø 
med Bente Lorentzen, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, 
 Vesterålen og Senja, Ingeborg Steinholt, fylkestings-
representant for Rødt i Nordland, og Andreas  Ytterstad, 
Broen til Framtiden. Debatten ledes av Åshild 
 Lappegård Lahn.

Barneprogram: Forteller-
stund med Liv Gulbrandsen

Ta med familien og hør Liv Gulbrandsen, kjent fra blant 
annet Liv på lørdag, fortelle fantastiske fortellinger, 
heidundrende historier og elleville eventyr. Passer fra 2 
år og oppover.

Fullt program og billetter: popvenstre.no
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Veien videre for  
Europas radikale bevegelser

Debatt mellom Bhaskar Sunkara, redaktør i  Jacobin 
 Magazine (USA), Pablo Bustinduy fra Podemos ( Spania), 
 Christos  Giovanopoulos fra grasrot bevegelsen 
 Solidarity4All ( Hellas) og Pernille Skipper,  politisk 
 ordfører i Enhedslisten ( Danmark). Debatten ledes av 
Kajsa Ekis Ekman, journalist og forfatter ( Sverige).
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Mollestadeika i 
Birkenes er blant 
de største, eldste 
og mest myteoms-
punne i landet. 

Allerede i 1887 het det, om 
enn halvt spøkende, om Mol-
lestadeika at den var gammel 
nok «til at have drukket Blod 
av Krigerne fra den Tid Smaa-
kongerne styrede i Norge». 
Kjempetreet på gården Vestre 
Mollestad i Birkenes i Aust-
Agder er også blant de mest 
sagnomsuste i landet. I folke-
tradisjonen var treet et resul-
tat av at man en gang for len-
ge, lenge siden hadde satt en 
kornstaur på en gravhaug, og 
at stauren så slo rot.

Både kjempeeiker og vette-
trær (det eldre navnet på Mol-
lestadeika var Vetteeika) har 
det vært mange av i Norge. En 
av dem er «Den gamle mes-
ter» i Krødsherad, Slindebjør-
ka i Sogn – besunget av Jør-
gen Moe og udødeliggjort 
gjennom I.C. Dahls og Tho-
mas Fearnleys bilder. Hauge-
teddan (Vettefuruene) og Lan-
deeiki i Setesdal, er andre ek-
sempler på kjempeeiker. 

Blant de største i landet
Mollestadeika forsvarer abso-
lutt sin plass blant disse. Eika 
troner 150 meter fra bredden 
av Tovdalselva, og er hele tolv 
meter i omkrets nede ved bak-
ken. Trekronen når en høyde 
på 15 meter, og er enda brede-
re enn det. De seks store grei-
nene som vokser ut fra den 
imporende stammen var en 
gang sju, men for 150 år siden 
ble den største av dem hogd 
og solgt som «kne» til et skips-
byggeri i Lillesand. Vi har alt-
så å gjøre med et av de største 
eiketrærne i landet. 

Alderen på treet er vanske-
ligere å anslå. Noen sier 700 år, 
andre 1000 år, men ingen vet 
sikkert. At det er fl ere hundre 
år gammelt, er sikkert. Men 
fra Danmark, der fl ere «tusen-
årseiker» er aldersbestemt 
ved hjelp av dendrokronologi, 
tilsier erfaringen at selv de an-
tatt eldste trærne «bare» er 
fem, seks hundre år gamle. 
Det kan forresten se ut til at 
det i en del tilfeller er stedet, 
ikke sjelden en gravhaug, 
som vettetrærne står på, som 
«egentlig» representerer det 
hellige. Jeg har selv vært med 
på å dendrodatere et vettetre 
som er belagt i tradisjonskil-
der i det minste tilbake til før-
ste halvdel av 1800-tallet. Men 
selve treet som vokste på ste-
det på undersøkelsestids-
punktet, var knapt så gam-
melt som det en gang var, og 
det må ha vært dets «mor» el-
ler «mormor» som det rent 
faktisk ble ofret til. Likevel 
oppfattet «alle» eika som et 
vettetre.

Hellige trær 
Men forestillingen om det hel-
lige treet er likevel eldgam-
mel. Verdenstreet Yggdrasil 
fra den norrøne mytologien er 
velkjent, og tidlige forfattere 
som Tacitus, Thietmar av 
Merseburg og Adam av 
Bremen beskriver hellige lun-
der som kultplasser, steder 
der offergaver ble overlatt til 
gudene. Adam skriver for ek-
sempel om en hellig lund i 
nærheten av templet i Gamla 
Uppsala, og hans opplysnin-
ger regnes for å være trover-
dige. Over store deler av lan-
det fi nnes det tradisjonsopp-
lysninger og informasjon i 
skriftlige kilder fra nyere tid 
om trær som fi kk offer i form 
av øl. Fra Agder kjenner man 
ikke bare vettetrærne fra nye-
re tids tradisjonsmateriale; 
der fantes det så sent som på 
begynnelsen av 1800-tallet 
fremdeles hele lunder som ble 
regnet for hellige.

Mange av de gamle vette-
trærne er det knyttet tradi-
sjonsstoff til, men få er så til 
de grader sagnomsuste som 
Mollestadeika. Stoffet er så 
omfattende at det i sin tid ble 
bok av det. Presten J.A.R. 
Bødtker (1826–1908) skrev 
opp en hel del tradisjonsmate-

riale om treet i Tveit kirkes 
kallsbok.

Underjordsfolk
Han gjengir for det første sag-
net om hvordan treet kom til å 
stå der: «Paa vestre Mollestad 
… blev for rundtom 6 a 700 
Aar tilbage nedsat en Korn-
stör paa et Sted, kaldes Hau-
gen ... Om denne Haug havde 
der nok gaaet forskjellig Tale, 
at der om Qvelde og Nætter 
blev seet Lys, og da nævnte 
Kornstör blev af en Hændelse 
staaende der, begyndte den at 
gro, hvorfor Opsidderne paa 
Gaarden blev bestyrket i sin 
Tro paa, at der maatte være 
Underjordsfolk. 

I denne Kornstör kom en 

ualmindelig Væxt, hvilket 
blev betragtet som overnatur-
ligt, og havde til Fölge, at der 
hvert Aar, naar der bryggedes 
til Jul, skulde der tages en 
Skaal, fuld af det Förste, der 
randt fra Tappekarret, og slaa-
es ved Roden af den unge 
Eenstamme».

Ifølge et annet sagn var det 
en gjenglemt skistav som i sin 
tid slo rot og ble til det mekti-
ge eiketreet.

Sagnomsust
Selv ting som vokste på Vet-
teeika fi kk magiske egenska-
per. Bødtker skriver nemlig 
videre: «I Midten af Egestam-
men var der för en Del Aar si-
den opgroet et Rognetræ, der 

havde den Egenskab at kunne 
lindre Tandpine, naar den 
værkende Tand blev plukket 
med en Splint af dette Træ. 
Dette har en gammel Mand 
fl ere Gange fortalt at have 
prövet som et godt Middel».

Da bøndene på Vestre Mol-
lestad i 1875 kranglet om 
hvem som hadde eiendoms-
retten til eika, sendte en av 
dem tjenstegutten sin opp i 
treet for å kappe ned rogne-
treet, for på den måten å vise 
sin rett. Det var en lignende 
krangel som noen år tidligere 
hadde ført til at en annen opp-
sitter hadde kappet ned den 
greinen som gikk til skips-
bygging. Jeg bør legge til at 
beboerne på Mollestad i dag 

Det fi nnes et rikt tradisjonsstoff om gamle vettetrær. Både trærne og lundene 

Sagnomsuste eik

I 1699 ble den østerriksk-
osmanske krigen (1683–1697) 
avsluttet ved fredsslutningen i 
Karlowits (dagens Sremski 
Karlovci i Serbia). Det osman-
ske riket måtte gi fra seg store 
deler av de landområdene som 
tidligere var blitt erobret fra 
kongedømmet Ungarn.

1699KRINGLA
HEIMSINS

debatt@klassekampen.no

Marina Prusac 

Lindhagen 
er første -
amanu ensis 
ved Kultur-
  historisk 
museum.

Hans Jacob 

 Orning 

er professor 
i historie ved 
Universitetet 
i Oslo og ved 
Høgskulen 
i Volda.

Frans-Arne 

 Stylegar 
er arkeolog og 
direktør for 
Varanger 
Museum.

Bjørn Bandlien 

er førsteamanu-
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Norsk institutt 
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forskning.

DENDROLOGI
Frans-Arne Stylegar
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Pomorhandelen førte 
bredere og tykkere 
treplanker til Finnmark. 

TRELAST-
EKSPORT

Hvorfor er tømmeret i mange 
eldre bygninger lengst nord i 
landet så grovt? Svaret ligger 
i pomorhandelen og i en tids-
alder da Europas betydelig-
ste eksport- og importhavner 
hver hadde sin særskilte 
«Standard» for lengde, bred-
de og tykkelse på skåret tre-
last.

I Finnmark er mange eldre 
trehus oppført i lafteteknikk, 
og «stokkene» er usedvanlig 
brede og opptil et par tom-
mer tykke planker. Spør man 
de lokalkjente, svarer de 
gjerne at det er «russetøm-
mer» – med andre ord trelast 
som kom til Norge gjennom 
pomorhandelen med skuter 
fra byer og landsbyer ved 
Kvitsjøen. For en søring er 
det særlig plankenes bredde 
som er påfallende: elleve 
tommer.

Frakt av trelast
I 1872 utkom i Trondheim en 
liten «Haandbog for Sø-
mænd», der en av øvelses-
oppgavene i regning lyder 

som følger: «Hvor mange Pe-
tersburger Standard, 
Thrond hjems Standard, 
Christiania Standard og en-
gelske Loads vil en Skonnert 
paa 80 Commerce-Læster 
laste?» En forklaring er nok 
på sin plass: Det dreier seg 
altså om frakt av trelast, og 
på den tida var det fremdeles 
vanlig at all last ble kappet 
etter det lands lengdemål, 
som den skulle sendes til. 
Omsetningen av tømmer 
foregikk tidligere alltid etter 
avtale direkte mellom kjøper 
og selger, og det utviklet seg 
på et tidlig tidspunkt faste 
regler for måling og omset-
ning av trelast innen de en-
kelte vassdrag, men de mål 
og måleenheter som var i 
bruk, kunne også veksle 
sterkt fra vassdrag til vass-
drag.

Det lokale tømmerets 
egenskaper og teknologien 
man benyttet satte også ram-
mer for de lokale «standar-
der». På Østlandet sagde 
man «maalsplanker» på 9x3 
tommer og «maalsbord» på 
9x1 ½ tomme på oppgangssa-
gene på 1600- og 1700-tallet, 
og de fi re «Standarder» som 
vi senere fi nner i fast bruk i 
Norge, svarer i stor grad til 
disse. 

Én «Christiania Standard» 
tilsvarte 120 bord, hver av 
dem elleve fot lange, ni tom-
mer brede og 1 ¼ tomme tyk-
ke. Én «Drammen Stan-
dard», også på 120 bord, ti fot 

lange, ni tommer brede og ½ 
tomme tykke.

Russisk standard
Av de utenlandske «standar-
der», utmerker de russiske 
seg ved å ha bord av større 
bredde. «Viborg Standard» 
var på 11 tommer, og det sam-
me var St. Petersburgs. Det 
svarer altså helt til den bred-
den som den kraftigste «rus-
seplanken» har i for eksem-
pel Vardø. En engelsk forfat-
ter skriver i en oversikt fra 
1845 over ulike trelastdimen-
sjoner at man også i Arkhan-
gelsk og Onega «inntil nylig» 
brukte elleve tommer som 
standard, men at det på hans 
tid også ble eksportert bord 
på sju og ni tommer derfra. 
Det er med andre ord ingen 
grunn til å tvile på at «russe-
plankene» i Finnmark er 
nettopp det – bygningstøm-
mer hentet fra sagbrukene 
ved Kvitsjøen, og fraktet på 
pomorskutene over grensen.

Etter hvert ble «St. Peters-
burg Standard» gjort gjel-
dende over det meste av Eu-
ropa, men da som et rommål 
– slik det fremgår av regne-
stykket fra «Haandbogen» 
jeg siterte innledningsvis, og 
fra en rekke ulike omreg-
ningstabeller som sirkulerte 
på slutten av 1800-tallet og 
frem til metersystemet ble 
gjennomført også på dette 
området. I Norge skjedde det 
først gjennom en lov i 1928.

Frans-Arne Stylegar

TREVERK: Rothigården i Vardø, oppført i 1860-årene av ‘russeplank’ som ble fraktet over grensen på 
pomorskuter.  FOTO: VARANGER MUSEUM

Russeplankene

de sto på, ble regnet som hellige. 

ketrær

passer godt på vettetreet sitt!
Som mange andre «vette-

trær», står Mollestadeika på 
en gravhaug. I den holdt vet-
tene til. Om denne gravhau-
gen skriver Bødtker: «En Dag 
i Höstiden Slaattekarlene laa i 
Skygge af Egen og qvilte til 
Middag, var deriblandt en 
ung Gut, som hette Abraham, 
der ei kunde fi ndes, da de An-
dre stod op og gik paa Arbei-
de. Til Ystedag kom han ind 
og fortalte at have været nede 
i Haugen og inde hos Vitta. 
Hun saae ud som en gammel 
liden Kjærring, og inde i Stu-

en var som hos andre Folk 
med Speis, Madbord med 
Brödkurv under, og hun böd 
ham baade Mad og Drikke; 
men han turde ingen Ting 
smage, da han vidste, at hav-
de han ædt, var det vanskeligt 
at komme ud igjen. Fra den 
Dag var han lidt tullen af sig, 
og det var sjelden, han kunde 
bringes til at fortælle om den 
Gang, han havde været inde i 
Haugen hos Vitta».

Frans-Arne Stylegar,
arkeolog

fast@varangermuseum.no

HISTORISK SUS: Som mange andre «vettetrær» står Mollestadeika 
på en gravhaug. I et sagn er eika en gjenglemt skistav, som slo rot 
og ble til det mektige treet.    FOTO: FRANS-ARNE STYLEGAR

GRAVGULL: I Datong City i 
det nordlige Kina avdekket 
arkeologer i 2011 en rikt utstyrt 
og mer enn 1500 år gammel 
kvinnegrav fra Weidynastiet 
(386-534 etter vår tidsregning). 
En innskrift ved graven viser at 
den gravlagte kvinnen het 
Farong og at hun var gift med 
en lokal embetsmann. Hun ble 

Verdifulle nedgravinger
gravlagt sammen med blant 
annet 5000 perler og et sett 
øredobber av gull prydet 
med innlagte edle steiner og 
utstyrt med en rekke 
menneske- og dyremasker. 
Det delvis bevarte skjelettet 
fantes i en kiste som var satt 
ned i en nedgraving.

«Finder man ogsaa nogle urnas hele, da lad mig dem 
nyde» 

Biskop Jakob Kærup i Kristian-
sand, som i 1746 anmoder 
sogneprest Knud Leem i 

Avaldsnes om å se spesielt etter 
forhistoriske leirkar i forbindelse med gravearbeider ved kirken.
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KOMPLEKST: In-
tensivert krigfø-
ring mellom kur-
dere og Assad-re-
gimet kompliserer 
den syriske bor-
gerkrigen. I tillegg 
rammes kurdere av 
terror i Tyrkia nok 
en gang.

SYRIA
Av Kristian Aaser

I løpet av helga har kurdere 
blitt hardt rammet av angrep 
fra både Assad-regimet i Syria 
og en selvmordsbomber i Sør-
Tyrkia. Minst 50 personer er 
meldt å ha mistet livet i et 
selvmordsangrep mot et kur-
disk bryllup i byen Gaziantep, 
sør i Tyrkia. 

Terrorangrepet skjer sam-
me helg som den kurdiske mi-
litsen YPG ble rammet av 
bombeangrep fra Assad-regi-
met i de kurdiskkontrollerte 
områdene nord i Syria. 

Torsdag forrige uke brøt det 
ut tøffe kamper mellom kur-
diske styrker og grupper til-
knyttet den syriske hæren i 
al-Hasakah nordøst i Syria. I 
løpet av helga eskalerte krig-
føringen, og tusenvis skal ha 
blitt drevet på fl ukt. Området 
huser også amerikanske spe-
sialsoldater. 

– Oppsiktsvekkende
Kai Kverme, som har forsket 
på Midtøsten, mener Assad-
angrepene er oppsiktsvek-
kende.

– Det har vært en felles for-
ståelse fl ere steder mellom 
det kurdiske partiet PYD og 
Assad-regimet i mange år. 
PYD har vært klare på at Tyr-
kia er fi enden, ikke Syria, sier 
han til Klassekampen.  

Den siste tida har man sett 
mer tegn til samarbeid mel-
lom YPG, som er den væpne-
de delen av det kurdiske par-
tiet PYD, og amerikanskstøt-
tede, syriske opprørsgrupper.

Kverme mener det henger 
sammen med kurdernes be-
hov for å få hjelp til å stå imot 
Den islamske staten (IS), noe 
de ikke har fått av Assad-regi-
met.

– Man kan forestille seg at 
Assad er redd for at opprørs-
grupper skal få lov til å opere-
re i disse områdene, sier han. 

Kverme forteller at det er 
logisk at Assad-regimet tidli-
gere ikke har gjort noe med 

det kurdiske selvstyret, fordi 
de har hatt en felles forståelse 
av at den syriske opposisjo-
nen ikke skal ha noe tilstede-
værelse i disse områdene.

Han understreker at det er 
vanskelig å spå hva som står 
bak Assad-regimets offensiv, 
og at det kan ligge lokale fak-
torer bak. 

– Det er andre steder hvor 
det ikke er kamper mellom de 
to partene, sier han. 

Hodepine for USA
På torsdag sendte USA luft-
styrker til Hasakah-området 

for å beskytte amerikanske 
spesialsoldater, hevdet en 
amerikansk tjenestemann, 
ifølge al-Jazeera.  

– Som jeg har sagt tidligere, 
bør det syriske regimet vite 
bedre enn å forstyrre koali-
sjonsstyrker eller våre allier-
te, sa   Pentagon-talsmann 
Jeff Davis forrige uke ifølge 
fl ere amerikanske medier. 

Det ble i går meldt at kamp-
handlingene fortsatte utover 
dagen. Syriske bombefl y skal 
ha blitt observert i luftrom-
met i løpet av søndag, men  
angrep ikke. USA skal ha kon-

■ Terrorangrep i Tyrkia rammer H

Kurderne 

FAKTA

Terror i Tyrkia:
■ 2016 har vært et svært dramatisk år for Tyrkia. I tillegg til å bli 
rammet av kuppforsøk i midten av juli, har fl ere hundre mennesker 
blitt drept i blodige angrep. 
■  Mens IS antas å stå bak angrep mot såkalte myke mål, har kurdiske 
grupper utført en rekke angrep mot tyrkiske sikkerhetsstyrker etter at 
Tyrkia gjenopptok kampen mot PKK-geriljaen. ©NTB

UTENRIKS
Yohan Shanmugaratnam (redaktør) | Peter M. Johansen 

Eirik Grasaas-Stavenes | Sissel Henriksen | Magnus Lysberg | Amal Wahab
 utenriks@klassekampen.no

Dyrehagen i Khan Younis på Gazastripen, ofte omtalt som 
«verdens verste dyrehage», er stengt og dyrene skal fl yttes. 
Rundt 200 dyr har sultet i hjel i dyrehagen siden den snaut to 
måneder lange krigen mellom Hamas og Israel i 2014. 
Mange av dyrene har blitt smuglet inn fra Egypt. ©NTB
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Lederen for Kongos valgkommisjon mener presidentvalget i 
november bør utsettes til juli neste år for å gi nok tid til å 
registrere velgere. Arbeidet ble påbegynt nordvest i landet 
31. juli i år. Opposisjonen har uttrykt bekymring for at 
president Joseph Kabila vil utsette valget for å holde på 
makten også etter at presidentperioden hans utløper i 
desember. Kabila har styrt landet siden 2001.  ©NTB

DAGENS NAVN:

Joseph Kabila

Lederen for det høyrepopu-
listiske partiet Alternativ 
for Tyskland (AfD) sier folk 

bør kunne 
bære 
våpen for 
å forsvare 
seg. 
Uttalelsen 
fra Frauke 
Petry kom 

i et intervju med medi-
egruppen Funke lørdag, 
melder Reuters. Tyskland 
har den siste tida blitt 
rammet av fl ere angrep. 
– Enhver lovlydig borger 
burde ha muligheten til å 
forsvare seg, sier Petry. ©NTB

Vil la tyskere 
bevæpne seg

Kong Mohammed av 
Marokko ba i en tale lørdag 
om en felles front mot 
ekstre-
misme. 
Han ba 
marokka-
nere 
bosatt i 
utlandet 
omfavne 
en tolerant form for islam. 
Mange av de rundt fem 
millioner marokkanerne 
som lever utenfor hjemlan-
det, bor i Europa. – Terroris-
ter sutnytter enkelte unge 
muslimer, særlig i Europa, 
sa kongen.  ©NTB

Ba om front mot 
ekstremisme
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taktet Russland på torsdag, og 
fått bekreftet at det ikke var 
russiske bombefl y som sto 
bak. Det er ventet at USA ikke 
vil vurdere å endre strategi i 
Syria før etter presidentvalget 
i november.

Den kurdiske styrken YPG 
er en viktig del av den USA-
støttede fronten Syriske de-
mokratiske styrker (SDF). 
YPG-militsen var toneangi-
vende blant annet da Den is-
lamske staten (IS) ble drevet 
ut av byen Manbij nord i Syria 
i forrige uke. 

Militsen skal også ha kjem-
pet mot IS i Hasakah-området 
den siste tida. 

HDP rammet av terror
Kurderne utgjør den største 
delen av befolkningen i dis-
triktet i Tyrkia, der terroran-
grepet mot bryllupet fant 
sted. Flere medier har meldt 

at det var et kurdisk bryllup.
Det tyrkiske, prokurdiske 

partiet HDP hevdet på Twitter 
i går at partimedlemmer ble 
drept i angrepet. Blant annet 
skal brudgommen i bryllupet 
ha vært kurdisk. I mai ble to 
politimenn i samme by drept 
av det som antas å være en 
selvmordsbomber fra IS.

Terrorangrepet var mest 
sannsynlig et selvmordsan-
grep. Tyrkias president Recep 
Tayyip Erdogan hevdet i går 
at det er IS som står bak an-
grepet, men understreket 
også at han ikke skiller mel-
lom IS, PKK eller tilhengere 
av Fethullah Gülen, mannen 
tyrkiske myndigheter hevder 
står bak det mislykkede kupp-
forsøket i juli. 

Tyrkia har blitt rammet 
hardt av terrorangrep det sis-
te året, og fl ere av terrorangre-
pene har verken IS eller PKK 

påtatt seg ansvaret for. I okto-
ber i fjor ble HDP hardt ram-
met av et terrorangrep i An-
kara, et angrep ingen tok på 
seg ansvaret for. Ifølge tyrkis-
ke myndigheter er det IS som 
står bak, mens fl ere i HDP 
mener det er tyrkiske myn-
digheter. 

Prokurdiske aktivister ble 
også rammet av et terroran-
grep i grensebyen Suruc i juli 
i fjor. Aktivistene var på vei til 
byen Kobani i Syria for å hjel-
pe til med å gjenoppbygge 
byen der det i lang tid var har-
de kamper mellom kurdiske 
militser og IS. Dette angrepet 
påtok IS seg ansvaret for. 

Lørdagens angrep skjedde 
dagen før Tyrkias statsminis-
ter Binali Yildirim annonserte 
at Tyrkia skal trappe opp inn-
satsen i den syriske borgerkri-
gen.

kristian.aaser@klassekampen.no
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DP ■ Assad-offensiv mot kurdere

i kryssild

FORTVILER: Pårørende sørger etter det blodige terrorangrepet mot et kurdisk bryllup sør i Tyrkia 
lørdag kveld. Flere av de drepte tilhørte partiet HDP.    FOTO: OSMAN ORSAL, REUTERS/NTB SCANPIX
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Av Yohan Shanmugaratnam 

(tekst) og Anniken C. Mohr (foto)

Alle elsker Owen. I en alder av 
32 har Owen Jones rukket å 
bli en stjerne på britisk og eu-
ropeisk venstreside, som am-
bulerende aktivist, skribent, 
forfatter og strateg. Hvor 
mange andre Guardian-spal-
tister er det som har inspirert 
T-skjorter som «Owen Jones 
for Prime Minister»?

På nettet har noen lagt ut et 
bilde av Jones og Labour-le-
der Jeremy Corbyn, sammen 
med et påfallende likt bilde 
fra Star Wars av en ung Luke 
Skywalker og hans læremes-
ter Obi-Wan Kenobi.

Jones drev kampanje for 
sosialisten Corbyn, som på 
sjokkartet vis ble le-
der for Labour i fjor 
med 60 prosent av 
stemmene. Han var 
også en av grunnleg-
gerne av bevegelsen 
Momentum, som byg-
ger på Corbyn-kam-
panjen.

Anklages for svik
Alle elsket Owen – inntil ny-
lig. Da han i juli tok et gene-
raloppgjør med Corbyn-lei-
rens manglende strategi for å 
unngå en katastrofe ved neste 
parlamentsvalg, mente fl ere 
at han dolket sin pressede 
partileder i ryggen.

– Jeg kjenner denne opera-
sjonen ut og inn. Jeg har 
kjent fl ere av dem som er i 
Corbyns stab i årevis, de er 
mine venner, mine kamera-
ter. Jeg hadde ikke sagt dette 
med mindre jeg visste godt 
at dette er saker som det må 
tas tak i, sier Jones.

Klassekampen treffer ham 
i Oslo, der han fredag fylte 
Kulturhuset til randen på et 
møte om den nye venstresida.

Det var i en lengre artikkel 
på nettstedet Medium Jones 
skrev at Labour står på ran-
den av en eksistensiell krise 
på grunn av dårlige målinger, 
og at et eventuelt tidligvalg vil 
utradere partiet. På dette tids-
punktet hadde Corbyn nett-
opp overlevd et opprivende 
mytteri fra sin egen parla-
mentsgruppe.

– Folk syntes tidspunktet 
var dårlig. Men om noe, har 
jeg ventet for lenge. Det kan 
bli et framskyndet parla-
mentsvalg allerede i april el-
ler mai. Slik ting er nå, vil La-
bour lide et kraftig nederlag, 
og venstresida vil få skylden 

for det, sier Jones.
– Det er bare ingen 

vits i å benekte reali-
tetene. Corbyn, som 
ingen trodde skulle bli 
leder, endte opp med å 
bli det, uten noen pro-
fesjonell stab. Han vil-
le ikke vinne. Det opp-
sto kaos, og han ble 
defi nert nokså tidlig 

av sine fi ender, og inntrykket 
satte seg raskt hos en stor del 
av den britiske befolkningen, 
sier Jones.

I mediene ble Corbyn stem-
plet som «uvalgbar» fordi han 
var for radikal. Hans anti-
krigsbakgrunn og antiimperi-
alisme gjorde Corbyn til en 
skyteskive for folk som ankla-
get ham for manglende patri-
otisme og for å være en sik-
kerhetstrussel.

Dystre målinger
I en måling fra Ipsos-Mori for-
rige uke sier 45 prosent av La-
bour-velgerne at de er fornøy-
de med dagens konservative 
statsminister Theresa May, 
mens 47 prosent er misfornøy-
de med Corbyns lederskap. 
Målingen gir Toryene en le-
delse på elleve prosentpoeng, 
den største ledelsen Ipsos-
Mori har målt siden 2009.

– Målingene er svake. Det 
har åpenbart også med kup-
pet å gjøre, som er grusomt. 
De som sto bak kuppet valgte 
et tidspunkt da nasjonen var i 
krise, sier Jones.

– Men målingene var forfer-
delige fra før. For meg virker 
det som det er en benektelse 
som har festet seg i Corbyn-
leiren. Man tenkte «bare bruk 
Twitter og Facebook», så går 
det bra.

– Har Corbyn-leiren vært 
for opptatt med å feire at han 
overlevde kuppet og har bred 
støtte blant medlemmene?

– Ja, velgerne er jo litt vikti-
ge de også, er de ikke? Jeg 
syns det er fl ott at hundretu-
sener av mennesker har blitt 
med i Labour, som nå har blitt 
det største politiske partiet i 
Europa. Det gir et stort poten-
sial. Problemet er at disse 
medlemmene må overbevise 
velgerne, noe de foreløpig 
ikke har greid, sier Jones.

Han gleder seg over at Cor-

byn har inspirert så mange 
nye medlemmer.

– Men akkurat nå viser må-
lingene at de fl este av Labour-
velgerne ikke er fornøyde 
med ham, og at de mener The-
resa May er en bedre leder, in-
kludert de unge. Jeg kunne 
ha bare fortalt folk det de vil 
høre, jeg kunne sagt «nei, det 
er mediene og parlaments-
gruppas skyld». Men jeg vet at 
dette ikke er sant, fordi jeg 
kjenner Corbyns team.

Visjon og budskap
Blant kritikken Jones trekker 
fram, er følgende:
■ Mangel på tydelige visjoner. 
Hvis man ikke har klare visjo-
ner, blir man defi nert av sine 
motstandere. Hva står Labour 
egentlig for?

■ Mangel på kommunika-
sjonsdisiplin. Man må gjenta 
budskapet igjen og igjen for at 
det skal nå gjennom. Toryene 
er effektive på dette: Rydde 
opp etter Labours sløsing, få 
orden i regnskapene og sikre 
nasjonen.
■ Ta kollapsen i støtten blant 
de eldre på alvor. Ifølge en 
ComRes-måling har Corbyn 
ni prosent oppslutning blant 
folk over 65 år.

– Det enkleste for meg had-
de vært å ikke si dette. Men 
jeg er ingen svindler, jeg vil 
ikke kunne levd med meg 
selv hvis Labour om noen må-
neder eller år blir utradert, og 
jeg visste hele tida hva proble-
mene var uten å si noe.

– Du anser neste valg som 
din generasjons eneste sjanse 

Venstreyndling og tidligere Corbyn-hjelper Ow

BEKYMRET: Owen Jones 
mener Labour står på randen 
av en eksistensiell krise, og 
at et eventuelt tidligvalg vil 
utradere partiet. 

FAKTA

Owen Jones:
■ Født 8. august 1984 i 
Sheffi eld.
■ Forfatter av bøkene «Chavs: 
The Demonization of the 
Working Class» og «The 
Establishment: And How They 
Get Away With It».
■ Spaltist i The Guardian. 
Skriver også jevnlig på 
bloggplattformen Medium.
■ Var aktiv i Jeremy Corbyns 
kampanje for å bli leder i 
Labour, og er en av grunnleg-
gerne av bevegelsen Momen-
tum, som bygger på Corbyn-
kampanjen.

FADERMORD: Owen Jones ivret for at 
Jeremy Corbyn skulle bli leder i Labo-
ur. Nå mener han den hardt pressede 
lederen må skiftes ut med ferske Clive 
Lewis før neste valg.

Mener Corbyn m

LEDER -
STRID I 
LABOUR

Jeremy Corbyn 
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en Jones om krisa i Labour:

til å lykkes med en radikal 
endring av Labour?

– Det kan være verre enn 
som så. Det kan være slutten 
på Labour som politisk kraft, 
slik man har sett i Skottland. 
Labour kan bare forsvinne. 
Folk vil si «venstresida tok over 
Labour, og se hva som skjedde. 
Det ble en katastrofe».

Fremmer ny kandidat
Jones mener situasjonen er så 
alvorlig at Corbyn ikke kan 
være Labours neste statsmi-
nisterkandidat, selv om han 
vinner ledervalget mot Owen 
Smith i september. Derfor har 
han lansert den ferske parla-
mentarikeren og Afghanis-
tan-veteranen Clive Lewis 
som en mulig arvtaker.

– Det er ingen «master 

plan», bare en idé. Clive Lewis 
er mye yngre enn Corbyn, i 
førtiårene, og jeg syns han er 
en bedre kommunikator. Som 
tidligere soldat har han også 
en bakgrunnshistorie som 
gjør ham vanskeligere å an-
gripe. Det er vanskelig å an-
klage Lewis for å hate landet 
sitt, slik Corbyn anklages for. 
Og han er radikal, sier Jones.

– Jeg mener at før neste 
parlamentsvalg ville Lewis 
vært en god, yngre, karisma-
tisk og presentabel leder som 
kan få gjennom sitt budskap 
også til folk som ikke er med-
lemmer av Labour.

– Dette betyr enda et leder-
valg?

– Ja. La oss si at neste parla-
mentsvalg ikke framskyndes, 
slik jeg har sagt tidligere, og 

holdes 2020 som planlagt. For 
eksempel kunne Jeremy ha 
trådt tilbake i 2018 og sagt at 
han vil slippe til nyere krefter.

– Jeg tror Clive Lewis ville 
vært en bra etterfølger. Det er 
hvis Labour holder seg sam-
let, noe jeg er usikker på.

– Kritikerne sier at Labour 
uansett ikke kan vinne et valg 
med et venstrevridd program?

– Jeg er uenig i det. Jeg ser 
på spanske Podemos, som har 
en måte å kommunisere på 
som andre på venstresida kan 
lære av. Folk fl est tenker ikke 
på høyre eller venstre, men på 
saker som må tas tak i, og om 
politikken er overbevisende, 
om den henger sammen og 
om den blir forklart med et 
språk de kjenner seg igjen i.

yohans@klassekampen.no

NEGATIVT: Brexit er 
ikke på noen måte en 
seier for den britiske 
venstresida, sa Owen 
Jones til en fullsatt sal.

Av Kristian Aaser (tekst) og 

Anniken C. Mohr (foto)

– Brexit er tragisk og ikke 
noe å applaudere. Leave-
kampanjen var forferdelig, 
og gikk ut på at innvandrere 
er voldtektsmenn. Nå tror 
rasistene at 52 prosent av be-
folkningen er enige med 
dem, sa Owen Jones på Kul-
turhuset i Oslo fredag kveld. 

Der møtte han Klasse-
kampens Mímir Kristjáns-
son til samtale om venstresi-
da i Europa.

Jones understreket over-
for et tettpakket publikum 
at brexit-resultatet ikke på 
noen måte er en seier for 
den britiske venstresida, og 
at folk som ham selv må ta 
en del av ansvaret for utfal-
let.

– Venstresida klarte ikke å 
nå fram med et sammen-
hengende budskap og et al-
ternativ. Hvis EU bryter 
sammen på Leave-kampan-
jens premisser, vil det ikke 
føre til at venstresida går 
fram, men at grensene i Eu-
ropa blir stengt fordi folk er 
sinte på innvandring, sa han.

Må endres innenfra
EU må endres fra innsida, 
mener Jones, eller så burde 
brexit ha blitt drevet fram på 
andre premisser.

– Hvis det var slik at Stor-
britannia ble styrt av en La-
bour-regjering som ville gå 
ut av EU basert på motstand 
mot nyliberalismen, kuttpo-
litikk og forsvar for arbeider-
rettigheter, er det en annen 
sak. Men det var ikke slik 
det var, sa Jones.

Jones lanserte sommeren 
2015 uttrykket lexit (left 

exit), et venstreinitiativ for 
EU-utmelding. Før den bri-
tiske folkeavstemningen i 
juni støttet han likevel Re-
main-kampanjen, som Labo-
ur også tilhørte.

Jones sier han aldri hadde 
tenkt å stemme for utmel-
ding. Lexit-artikkelen var et 
taktisk innlegg i den britiske 
EU-debatten, der han mente 
venstresida burde true med 
brexit for å presse daværen-
de statsminister David Ca-
meron til å sikre sosiale ret-
tigheter i avtalen han inn-
gikk med EU.

På Kulturhuset bestred 
Jones at Storbritannia får 
mer nasjonal suverenitet 
som følge av brexit, og trakk 
blant annet fram at den bri-
tiske regjeringen har vært 
den viktigste drivkraften 
bak frihandelsavtalen mel-
lom EU og USA, Transatlan-
tic Trade and Investment 
Partnership (TTIP).

– Vi vil ikke få mer suvere-
nitet nå, med en konservativ 
regjering som gir mer makt 
til store selskaper. Og hvor-
for er TTIP nå i ruiner? Fordi 
folk i Europa tok til gatene 
og drev kampanjearbeid mot 
avtalen. Nå presser de egne 
regjeringer til å gå imot, sa 
Jones.

Løsningen for venstresida 
i Europa er å velge progres-
sive regjeringer og støtte be-
vegelser som jobber for end-
ring innad i EU, la han til.

Tilbake til 30-tallet
Jones trakk fram at Syriza-
regjeringen i Hellas ble 
knust av EU fordi Brussel 
ikke ønsket at andre stater 
ville følge det greske eksem-
pelet og kreve endring.

– Hellas representerer 
bare 2 prosent av eurosonens 
økonomi. Hvis et stort land i 
Europa hadde hatt et parti 
som Podemos i regjering, 
ville det presse fram end-
ring, sa Jones.

– Du kan ikke sparke ut en 
av de største økonomiene i 
eurosonen. Men slik ting er 
nå, vil en oppløsning av EU 
være som en førsteklassebil-
lett tilbake 1930-tallet, sa 
han.

kristiana@klassekampen.no

– En førsteklasse-
billett til 1930-tallet

TVIL: Hvis EU bryter sammen på Leave-kampanjens premisser, 
vil det ikke føre til at venstresida går fram, mener Owen Jones.

BREXIT

må vrakes
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(fung.)

Jeg er helt enig med Vegard 
Holm i torsdagens innlegg 
i at vi må se fremover.

Både Norsk transportar-
beiderforbund og de 
mange dyktige havnearbei-
derne er velkommen til å 
være en del av fremtiden. 
Det har vi sagt fl ere ganger 
og det står fortsatt ved lag. 
Vi trenger dem som fast 
ansatte i de selskapene 
som driver havnene, og 
ikke som påtvungne 
vikarer.
 
Det er likevel viktig å ta 
med seg hvordan situasjo-
nen var i 1973 da ILO-kon-
vensjonen 137 ble etablert. 
Da opplevde havnene store 
omveltninger med over-
gangen til moderne 
metoder, der titusener av 
arbeidstakere ble overfl ø-
dige. 

Målet med konvensjo-
nen var å sikre mot de 
sosiale følgene av det. Det 
gjorde man ved å si at hvis 
mulig skal man tilby fast 
ansettelse, og der det ikke 
er mulig, skal man tilby 
fortrinnsrett til dem som er 
registrerte.

Hovedmålet med konven-
sjonen, slik vi ser det, er at 
det skal legges opp til fast 
ansettelse av fl est mulig 
havnearbeidere. 

Det er det vi tilbyr.
Rolf Vidar Aaen,

styreleder i Dampskipsekspedi-
tørenes forening

rolf.aaen@gcrieber.com                                                                                      

Vi trenger 
fast ansatte

OPPHETET STRID: Havnear-
beidere demonstrerer i Oslo.

HAVNESTRID
Rolf Vidar Aaen

Forslag til Nasjonal Transport-
plan NTP 2018–2029 er 
utarbeidet av Statens veg-
vesen, Kystverket, Jernbane-
verket og Avinor. Dette skal til 
behandling i Stortinget til 
høsten. Et overordnet mål er 
at samferdselssektoren skal 
bidra til samfunnets omstil-
ling til «lavutslippssamfun-
net». Det er lagt til grunn at 
transportsektoren skal kutte 
klimagassutslipp til 50 
prosent av dagens årlige 
utslipp på 16,5 millioner tonn 
innen 2030. Dette svarer 
omtrent til EUs mål om kutt 
på 40 prosent av 
utslipp i 2005. 
Langsiktig mål er 
klimanøytralitet i 
2050. Andre 
overordnete mål er 
et transportsystem 
som er sikkert, og 
som fremmer 
verdiskaping. Men 
akk – planen kan 
ikke holde hva den 
lover.

Edle mål er én 
ting, noe annet er 
om realpolitikken 
følger opp. For å gå 
transportpolitik-
ken etter i sømmene, må vi gå 
til grunnlagsdokumentene. 
Det er gjort et grundig 
forarbeid som startet i 2014 
med Samferdselsdeparte-
mentets retningslinjer for 
planarbeidet. I mai 2015 kom 
«Retningslinjer for etatenes 
og Avinors arbeid med NTP 
2018–2029», og i februar 2016 
kom sju grunnlagsrapporter 
fra etatene. Her fi nner vi 
grunnlagsmaterialet for blant 
annet klimastrategi, motor-
vegplan og jernbanestrategi.

Den alvorligste hindring 
kommer fra nylig gjennom-
førte reformer. Her legges 
kjelker i veien for oppnåelse 
av mål for både utslippsre-
duksjon og trafi kksikkerhet, 
samt også for bosettings-

struktur, arealbruk og 
verdiskaping. Det gjelder 
først og fremst rammebetin-
gelser med massiv priorite-
ring av veibygging framfor 
jernbane. Et eget utbyggings-
selskap, Ny vei AS, er gitt 
selvstendig ansvar for den 
norske delen av det TransEu-
ropeiske Transportnett, 
TEN-T, som utgjør den 
viktigste halvparten av 
riksveinettet. Formålet er at 
veistrekningene skal bygges 
ut raskt og effektivt.

Som den rake motsetning til 
dette påståtte effektivitetstil-
taket, framstår den langsik-
tige jernbanestrategien som 
sørgelig puslete. Jernbane-
verket er splittet opp, med 
utskillelse av et jernbane-
direktorat med ansvar for 
langsiktig strategi. Nå skal 

jernbanen bygges ut 
gradvis i små skritt 
som før, tilpasset 
markedets behov, i 
konkurranse med 
andre transportmid-
ler. Høyhastighetsba-
ner mellom de større 
byene er ikke nevnt, 
og skal altså fortsatt 
ligge på is i all 
overskuelig tid. Dette 
er jo for så vidt en 
logisk konsekvens av 
prioriteringen av 
motorveier, men hva 
hjelper det når 
politikken er kontra-
produktiv ut fra 

hensynet til vedtatte målset-
tinger? Nå er prognosen at 
persontransport i 2050 vil ha 
økt mer med bil og fl y enn 
med tog. Godstransport med 
tog vil ha økt fra 30 til 50 
millioner tonn, med bil fra 270 
til 510 millioner tonn. Antatt 
potensial for overfl ytting fra 
vei til bane er fattigslige 5–7 
millioner tonn. Det drømmes 
om at vegtransport på batteri, 
hydrogen og biodrivstoff 
likevel skal redusere utslipp 
tilstrekkelig innen 2030.

Det er både synd og skam 
at så mye dyktig fagarbeid 
som er lagt ned i denne 
planleggingsprosessen, skal 
bli undergravd av en populis-
tisk, kortsiktig politikk. 
Målbeskrivelsen skulle tilsi at 

prioriteringen skulle vært 
snudd helt opp ned. Ryggra-
den i et helhetlig transport-
nett burde være høyhastig-
hetsbaner mellom de største 
byene, med effektive omlast-
nings-knutepunkter til veier 
og luft- og sjøhavner, og med 
tilknytning til høyhastighets-
nett nedover i Europa.

Argumentene er mange for at 
vi ikke skal fortsette å bygge 
ut både motorvei og lufthav-
ner og jernbane på de samme 
transportkorridorer:
■ Å legge opp til konkurranse 

om markedsandeler mellom 
motorvei, bane og fl y på de 
samme korridorer i et tynt 
befolket land, er sløsing både 
med ressurser og muligheter 
for utslippskutt. Spesielt feil 
blir det hvis investering i 
motorvei på forhånd gis et 
solid forsprang.
■ Høye investeringskostna-
der for høyhastighetsbaner er 
ingen reell hindring for en 
søkkrik norsk stat. Økonomi-
professor Øystein Noreng 
pekte allerede i 2007 på at det 
var ansvarlig å plassere 
oljepenger i tidsmessig 

Hvorfor prioriterer politikerne arealkrevende motorveier n

Toget går for la

Jernbane-
strategien 
framstår 
som 
sørgelig 
puslete.

KRONIKK
Otto Martens
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MER DEBATT NESTE SIDE »

Saka vart lagd daud i ein fart. 
Sosialdemokratane slapp ei 
heseblesande mediejakt på alt 
som kan kvervlast opp kring ein 
verdsleg, vindrikkande muslim. 
Og for det ofrar ein gjerne ein 
dyktig minister. 

Dag og Tid kommenterer den 
svenske gymnasieministeren 

Aida Hadzialics avgang på 
lederplass

Bier er avhengige av blomeenger 
som igjen er avhengige av bier. 
Og skal blomane kome attende 
neste år, må dei slåast ned i år. 
Skal ein ha det vakkert, må ein 
øydeleggje.

Siri Helle i Dag og Tid

Se Siv Jensen snakke, Hadia Tajik 
snakke, og jeg er sikker på at 
Hadia Tajik også står i et telt og 
snakker, og Rasmus Hansson? 

Han tok stolen min, mens jeg var 
inne og kjøpte suppe, og det er 
greit, Hansson. Gud velsigne deg 
og alle barna, også alle Gerhard-
sen-barnebarna som er her, og 
det grønne skiftet, som alle 
snakker om. 

Håkon Gundersen rapporterer 
fra Arendalsuka i Morgenbla-

det

OVERHØRT

år vi har råd til høyhastighetsbaner?

avutslipp

infrastruktur.
■ Veitrafi kk kan aldri bli like 
sikker som bane og skip.
■ Motorvei er spesielt 
arealkrevende.
■ Norge har usedvanlig god 
tilgang på fossilfri kraft.
■ Biodrivstoff bør forbehol-
des tunge kjøretøyer, anleggs-
maskiner og fi skebåter, 
framfor fl ytrafi kk som i 
betydelig grad kan overføres 
til høyhastighetsbane. 
■ Transportnettet skal bidra 

til verdiskaping i realøkono-
mien i hele landet. Nå er det 
bare Oslo-regionen som blir 
direkte tilknyttet Europas 
høyhastighetsbaner.

Nå har vi snublet i starten på 
utviklingen av lavutslipps-
samfunnet. Vi kan ikke bare 
skylde på en asfaltelskende 
regjering, for Stortinget har 
glatt velsignet feilgrepene. 

Men – siste tog har ikke 
gått fra oss enda. Det kan 

ikke være komplett umulig å 
våkne opp i siste liten, når nå 
NTP 2018–2029 skal opp til 
avgjørende behandling. Det 
kan da ikke være mulig at 
fl ertallet vil at vi gir opp 
omstilling til lavutslippssam-
funnet før vi har begynt?

Otto M. Martens,
tidligere forskningsleder 

Sintef Marintek
otto.m.martens@ntebb.no

FEIL VEI: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok i vinter grunnlagsdokumentene for Nasjonal 
transportplan. Planen holder ikke hva den lover, skriver kronikkforfatteren.  FOTO: LISE ÅSERUD, NTB SCANPIX

STIGER OG STIGER: Jan Tore Sanner har ikke lyktes med å dempe 
boligprisene, skriver forfatteren.  FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

«De må rydde opp i gamle 
planer, de må prioritere 
boligprosjekter og forenkle 
lokalt regelverk, de må jakte 
på tidstyver – det er store 
lokale forskjeller i tidsbruk 
på byggesøknader, de må 
jobbe sammen med utbyg-
gerne, de må ta i bruk 
digitale verktøy.»

Dette er kommunal- og 
moderniseringsminister Jan 
Tore Sanners 
budskap i 
forbindelse 
med at Statis-
tisk sentral-
byrå (SSB) nok 
en gang kan 
rapportere om 
svært høy 
boligprisstig-
ning. Fra juli 2015 til juli 
2016 har boligprisene steget 
8,8 prosent. 

Regjeringas program for 
forenkling av byggeregler 
som ble presentert i fjor 
sommer, og som Sanner har 
hatt ansvar for, har ikke ført 
til lavere prisvekst for 
boliger. Og nå kommer 
kommunalminister Jan Tore 
Sanner (H) med enda et nytt, 
nærmest desperat rop og 
krav til kommunene.  

Byggekostnadsindeksen for 
bustader, som SSB også 
publiserer, viser imidlertid 
små endringer byggekostna-
dene, bare 2,8 prosent fra 
juni 2015 til juni 2016, om 
lag en tredel av prisveksten 
for kjøp/salg av boliger. 

Samme tendens har vi sett 
over mange år. Gapet 
mellom byggekostnader og 
boligpriser har derfor aldri 
vært så stor som nå. 

Sanner og regjeringa har 
bomma. Man kan for så vidt 
også spekulere om de i det 
hele tatt ønsker å oppnå 
redusert boligprisvekst. 
Situasjonen i boligsaka er 
helt i samsvar med Solberg-
regjeringas sentrale poli-
tikk, som ble initiert av 
Willoch-regjeringa i 1981, og 
i stor grad videreført av 
seinere regjeringer. Målet 
har vært at boligbygginga i 

Norge skulle bli 
så godt som 100 
prosent mar-
kedsstyrt. 

Bykommu-
nene blir pressa 
til å behandle 
og vedta en 
lang rekke 
reguleringspla-

ner som utbyggingsselskap 
fremmer, for langt fl ere 
boliger enn det som bygges 
innen rimelig tid. 

Dersom regjeringa virkelig 
ønsker at boligene skal bli 
billigere, må det bygges 
boliger utafor markedet. 

Der har regjeringa det 
suverene ansvaret. Det 
holder ikke med ulike typer 
sosialboligprogram for 
særlig utsatte og økonomisk 
vanskeligstilte grupper. Det 
må settes i verk et omfat-
tende program for offentlig 
bygging av utleie- og mulig 
fremtidig eieboliger.

Jens Ingvald Olsen, 
formannskapsmedlem Tromsø, 

gruppeleder Rødt
jens.ingvald.olsen@tromso.kommune.no

Et desperat 
boligkrav fra Sanner

Gapet 
mellom 
bygge-

kostnader og bolig-
priser har aldri vært 
så stor som nå. 

BOLIG
Jens Ingvald Olsen
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Knut Reinås hevder det er stor 
forskjell på homofi les rettig-
heter og rettighetene til de 
som bruker rusmidler i 
Klassekampen 16. august. 
Det er visstnok mye mer 
høyverdig å krenke folk for 
ting som ikke er medfødt. 

Beklager Reinås, men det 
er ikke homofi le og rusmid-
delbrukere som ligner 
hverandre, det er mennes-
kene som vil undertrykke 
dem. Det er heller ikke fordi 
det er en legning at vi ikke 
lenger straffer homofi le, men 
fordi vi som samfunn vokste 
fra frykten for det som var 
fremmed. Vi tror også alle 
kan lære seg å tolerere bruk 
av cannabis.

Det stemmer at FNs 

medlemsland ikke er enige 
om avkriminalisering. Det 
skulle bare mangle, når 
enkelte land fortsatt henret-
ter rusmiddelbrukere. At 
landene ikke blir enige, betyr 
ikke at FN ikke anbefaler noe. 
FN anbefaler også at man 
slutter med dødsstraff; heller 
ikke det er det alle som 
ønsker å rette seg etter.

FNs kontor for menneskeret-
tigheter, WHO og UNAIDS 
har anbefalt avkriminalise-
ring. Det bør Norge ta til 
etterretning, i stedet for å lete 
etter påskudd for å fortsette 
som før. Det sitter nok langt 
inne for Norge, som ser på seg 
selv som en rettighetsnasjon 
å innrømme at man handler i 
strid med menneskerettighe-
tene, men i dette spørsmålet 
er Sveits, Nederland og 
Tsjekkia i forkant.

Påstandene om at reform 
er drevet fram av pengesterke 

med onde hensikter har ikke 
rot i virkeligheten. Soros 
støtter fl ere andre formål. 
Blant annet rettighetene til 
romfolk og fl yktninger. Han 
har ikke eierandeler i canna-
bis og egeninteresse. Beve-
gelsen i USA er i stor grad en 
ren grasrotbevegelse, der 
folket har krevet endring 
gjennom underskriftskam-
panjer. Nær 60% av befolknin-
gen ønsker legalisering. 
Åpenbart ikke et resultat av 
forbudets suksess.

Våre medlemmer er lei av å 
måtte skjule hvem de er og bli 
utsatt for heksejakt og 
systemovergrep for en 
forbrytelse uten offer. Men-
neskerettigheter har forrang 
foran norsk lov. Normal 
oppfordrer folk som er 
straffet for personlig bruk til 
å klage til politiet, med 
henvisning til FN-anbefalin-
gene.

Man kan ikke fortsette å 

pøse ut penger til nisjefore-
ninger som forsvarer en 
foreldet politikk i all evighet. 
På et møte i februar hadde 
Reinås seks tilskuere; alle i 
pensjonsalder. Noen uker 
tidligere var det fullt hus på et 
mer reformvennlig møte i 
samme sal, fra en arrangør 
som nylig har mistet stats-
støtten. Temaet var det 
samme; FN-toppmøtet om 
ruspolitikk.

Reinås’ forening jobber aktivt 
for å fortsette undertrykkel-
sen. Kanskje er det på tide at 
statsstøtten refl ekterer det 
tidsskiftet vi befi nner oss i, og 
at man pensjonerer hele 
foreningen.

Ester Nafstad,
styreleder i Normal Norge, 

som jobber for fornuftig 
regulering av cannabis

ester@normalnorge.no

Avkriminalisering er den nye homosaken
RUSPOLITIKK
Ester Nafstad

KRONIKK
&DEBATT

debatt@klassekampen.no

Partinestor Odvar Omland 
er usikker på om min 
analyse av hvor KrF-hjertet 
bør befi nne seg «holder 
tilstrekkelig vann» (Klas-
sekampen 18. august). At 
KrF-hjertet hører til i 
sentrum, er vi enige om, 
men så er det dette med 
side. 

Jeg er ikke sikker på at 
det å lene seg mot høyre 
eller venstre litt etter som, 
er en god idé. Helt siden 
Lyng-regjeringens for-
holdsvis få dager i 1963 har 
KrF-hjertet støttet seg på 
den høyre halvdelen. Det 
har gitt fl ere gode resulta-
ter, og noen ikke fullt så 
gode. Fremdeles er det en 
utbredt mening at KrF får 
mest igjen for sine verdisa-
ker i et samarbeid mot 
høyre, og begrunnelsen er 
gjerne at historien viser 
det. Og til et visst punkt 
har historien vist det – 
fram til vår tid. 

De tre siste årene har ikke 
vist dette, etter min 
vurdering. Derfor er tida 
inne for å prøve andre 
samarbeidsmønstre enn 
det man har prøvd til nå. 
De felles verdiene som 
preget Lyng-regjeringen, 
Borten-regjeringen og i 
hvert fall til dels Willoch-
regjeringen, fi nnes ikke 
lenger. 

Det må KrF forholde seg 
til.

Nils-Petter Enstad,
KrF-medlem

nenstad@gmail.com

Ikke som 
det var
KRF
Nils-Petter Enstad

Regjeringen forlanger at 
studenter kan mer mate-
matikk. I dette fag har 
statsrådene selv en elendig 
statistikk. 

I sin politikk viser de 
derfor mangel på logikk.

Andor Normann,
Vang

an-marno@online.no

Matte-
replikk
MATEMATIKK
Andor Normann

Uroen omkring Kvithamar 
forsøkssenter fortsetter. I 
Klassekampen kan vi lese 
at tidligere direktør Alvhild 
Hedstein i Nibio gikk av 
etter at hun opplevde å bli 
dolket i ryggen av styret og 
styreformann Victor 
Norman. Organisering av 
virksomheten stod på spill. 
Statlig eier ved Landbruks-
departementet (LMD) har 
andre planer for forsknings-
stasjonen og ønsker å fl ytte 
hele fagmiljøet til Steinkjer. 
Stjørdalsmiljøet skal legges 
ned. Jeg har tidligere spurt 
hva det er som foregår i 
kronikk og blogg.

Saken dreier seg ikke om 
hvorvidt eier, og i praksis 
landbruksminister Jon 
Georg Dale, kan vedta noe 
annet enn hva administra-
sjonen foreslår. Det ligger 
helt klart innenfor hand-
lingsrommet. En politiker 
lytter til argument og 
anbefalinger, og prioriterer 
til slutt det som veier tyngst.

Det første som forarger i 
denne saken er den tilsyne-
latende arrogansen til å ville 
vurdere fakta. En sentral del 
av beslutningsgrunnlaget er 
den mye omtalte konse-
kvensutredningen fra Nibio 
omkring nedlegging og 
fl ytting av virksomheten på 
Kvithamar til Steinkjer.

Dette var et oppdrag på 
bestilling av LMD etter 
vedtaket om å fl ytte fors-
kningsstasjonen. Denne 
viste at fl yttinga var verken 
faglig eller økonomisk 
forsvarlig, og skisserte hva 
som måtte til for å komme 
best mulig ut av det. Blant 

annet ville fl yttinga koste 
200 millioner kroner og 
forsøksarealene på Kvitha-
mar kunne med letthet 
drives videre, men fra 
Steinkjer.

Det oppsiktsvekkende i 
alt oppstyret er at i ettertid 
har ikke LMD villet nevne 

denne rapporten, verken i 
media eller i Stortinget. Når 
Klassekampen skriver at 
statsråden ikke ville møte 
styreleder og administre-
rende direktør for å drøfte 
hvordan vedtaket om 
fl ytting skulle følges opp, så 
spør vi oss igjen: Hvilke 
faglige vurderinger og 
konsekvenser er vedtaket 
om fl ytting tuftet på?

For det andre dreier dette 
seg om å forvalte nesten 100 
år gamle forsøksfelt med 
unik dokumentasjon på 
vær-, jord- og planteforhold. 
Denne informasjon er helt 
uerstattelig, og særdeles 
viktig i ei tid med klimaend-
ringer og målet om fortsatt 
økt planteproduksjon i 
Norge. Når denne jorda 

pløyes ned 
og fors-
kningen 
legges 
brakk, så er 
alt tapt for 
alltid og 
kan ikke 

rekonstrueres igjen andre 
steder i landet.

For det tredje dreier dette 
seg også om et ansvarlig 
eierskap. Vi mener at LMD 
går for langt i å instruere 
hvordan Nibio skal organise-
res sin virksomhet. Dette er 
en oppgave som ligger til 
Nibios styre. Styret vil 
sammen med administra-

sjon ha de 
riktige 
forutsetnin-
gene til å 
gjøre de 
kloke 
valgene for 
framtiden.

I sum fører 
vedtaket til 
en svek-
kelse av 
Nibio og 
den 
bioøkono-
miske 
plantefors-
kningen. 
Flyttekost-
andene på 
200 
millioner 
må 
dekkes 

over eget budsjett. Det betyr 
at andre deler av forsknings-
virksomheten må kuttes 
hardt. I tillegg mister 
instituttet tilgang til et unikt 
forskningsmateriale på 
Kvithamar til bruk i den 
framtidige mat- og plante-
produksjon. I tillegg fører 
departementets håndtering 
av saken til uro og konfl ikter 
i den fortsatt pågående 
fusjonsprosessen.

Jeg mener at tillitsbrud-
det vi nå opplever mellom 
ansatte og tillitsvalgte og 
både eier og styret er alvorlig 
og krever handling. Kortene 
må legges på bordet. Hva 
ligger til grunn for vedtaket? 
Den nye kunnskapen må 
vurderes. 

Opprettholdes vedtaket 
om fl ytting, må Nibio gis 
økonomisk inndekning for 
dette som innbefatter at 
forsøksfeltene på Kvithamar 
holdes i hevd.

Vebjørn Knarrum,
forbundsleder i Naturviterne

vk@naturviterne.no

100 års vitenskap begraves

Flyttinga er ver-
ken faglig eller 
økonomisk for-
svarlig.

NIBIO
Vebjørn Knarrum
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Annonsere i Klassekampen?

Våre lesere er kulturinteresserte, reisevante, 
samfunnsengasjerte,  miljøvennlige, konsertgjengere, lærere, 
teater- og musesumsbesøkere, brillebrukere, fagorganiserte, 

unge, eldre, Jonas Gahr Støre, og ikke minst, lesende.

Ta kontakt for tilbud:

tlf. 21 09 32 70 

e-post annonse@klassekampen.no

103.000 leser vår papiravis daglig 

og 27.000 leser avisa på nett.

MUSIKKMAGASINET
BILAG I KLASSEKAMPEN 13. JUNI 2016

TY DOLLA $IGN VIDEO: KARPE DIEM HEDVIG MOLLESTAD TRIO BRANDY CLARK JANET BAKER
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Fra Namsos til Royal Albert Hall: Åges 
trønderrock speiler samtida og forener 
by og land, skriver Frode Saugestad.

Gudfaren

BOKMAGASINETKLASSEKAMPEN 1Lørdag 9. april 2016

BOKMAGASINET
BILAG TIL KLASSEKAMPEN, LØRDAG 9. / SØNDAG 10. APRIL 2016 UKE 14
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Kjartan Fløgstad tar 
et oppgjør med borger-
lig historie – men kli-
ma ligger i blindsonen.
ESSAY SIDE 4–6MOTKULTUR

Dødsdansen:
Ebba Witt-Bratt-
ström skriver 
seg fri. 
ANMELDELSE SIDE 12–13

Bokmagasinet følger med avisa hver lørdag, 
Musikkmagasinet hver mandag, og fi re dager 
i uka har vi egne økonomisider.
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Mari Brenna Vollan (fung. kulturredaktør) | Sara Hegna Hammer (red.sek.)
Jonas Brække | Guri Kulås | Dag Eivind Undheim Larsen  

kultur@klassekampen.no

FO
TO

: V
EG

A
R

D
 W

. G
R

Ø
TT

, N
TB

 S
CA

N
P

IX

Fansen strømmet til Operataket da Marcus & Martinus holdt 
utendørskonsert i Oslo lørdag ettermiddag. Skrikene fra 
elleville fans kunne høres lang vei under konserten med 
duoen bak hitlåter som «Elektrisk», «To dråper vann» og «Ei 
som deg». Marcus & Martinus ble i fjor nominert til tre priser 
under Spellemann. I sommer måtte Liseberg stenge på 
grunn av den enorme pågangen av fans som ville få med seg 
duoens konsert i parken. Det ble imidlertid ingen Bieber-
tilstander under Oslo-konserten lørdag. ©NTB

NOTERT:

Fylte Operataket

Filmfestivalen i Haugesund begynte 
lørdag. Her er tre tidligere beste 
fi lm-vinnere du ikke har hørt om på en 
stund. 

«X» (1986) var den tredje fi lmen som 
vant Amanda for beste norske kinofi lm 
(etter «Orions Belte» og «Hustruer – ti 
år etter»). Oddvar Einarssons spille-
fi lmdebut fi nner sted i gråsprengt 
åttitall preget av forlatt industri, new 
wave-musikk og rastløst opprør. Dette 
er rammen rundt en håpløs kjærlig-
hetshistorie mellom 13 år gamle Flora 
og den langt eldre fotografen Jon 
Gabriel. 

Åttitallstristessen fortsetter med 
Sigve Endresens Amanda-vinner fra 
1989, «For harde livet». Dokumenta-
ren følger unge narkomane i Oslo og 
kampen for å kvitte seg med ruspro-
blemene. Filmen er en av få dokumen-
tarer som er blitt tildelt hovedprisen.

I 1999 var det Torun Lians «Bare 
skyer beveger stjernene» som 
stakk av med den gjeve prisen. Heller 
ikke den havner i kategorien feelgood, 
med historien om elleve år gamle 
Maria som mister lillebroren i kreft. 
Filmen ble svært godt mottatt og vant 
blant annet Krystallbjørnen under 
fi lmfestivalen i Berlin.
  Morten S. Smedsrud

DE UTVALGTE:

Amanda-vinnere

INTERNASJONALEN: Ifølge det 
tyrkiske statlige nyhetsbyrået 
Anadolu ble forfatter og journalist 
Asli Erdogan, som jobbet for den 
prokurdiske avisa Özgür Gündem, 
pågrepet fredag etter å ha blitt 
avhørt. Hun ble pågrepet sammen med fl ere kolleger fra 
avisa. Tidligere i uka ble Özgür Gündem stengt, noe som ble 
begrunnet med at den skal ha drevet propaganda for det 
forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK.  ©NTB

Det svenske medie-
konsernet Mitt-
media vurderer å 
gå over til gratis-
aviser og å kutte 
tre av fi re journa-
liststillingar. Sveri-
ges kulturminister 
fryktar at lokalme-
dium står på kan-
ten av eit stup.

MEDIA
Av Maria Pile Svåsand

Det svenske mediekonsernet 
Mittmedia har skapt over-
skrifter for ein plan om å kut-
te tre fi redelar av journalista-
ne sine. I tillegg vil dei legge 
ned ei rekke lokalaviser, og 
byte dei ut med gratisaviser.

– Mange medium følger 
nøye med på kva dei gjer i 
Mittmedia no. Om det gjer 
økonomien deira betre, vil 
nok fl eire følge etter, seier 
Michael Karlsson, professor i 
medievitskap ved Karlstads 
Universitet.

Mittmedia er eit av dei stør-
ste mediekonserna i Sverige, 
med 28 lokalaviser. Det har 
dei siste fem åra fått merk-
semd for å drive ein radikal 
digitaliseringspolitikk, og var 
mellom anna blant dei fyrste 
som starta med robot-journa-
listikk. 

I sommar vart direktøren 
bak den digitale strategien, 
Thomas Peterssohn, bytt ut 
etter eit styremøte der ulike 
framtidsstrategiar vart vur-
derte. 

No har avisa Dagens Nyhe-
ter avslørt at alternativet til 
å fortsette digitaliseringa 
går ut på å gjere lokalavisene 
om til gratisaviser, og å kutte 
drastisk i tilsette og i digita-
le tenester.

Denne strategien fekk støt-
te i styret, men det er framleis 
ikkje tatt ei avgjersle.  

– Eg er veldig usikker på 
kvar Mittmedia er på veg no, 
seier Karlsson.

På kanten av stupet
Media i Sverige er, som i No-
reg, i ei omstillingsfase, og 
den såkalla mediekrisa fører 
til stadige kutt og omstruktu-
reringar. Etter at saka om 
Mittmedia vart kjent, seier 
kulturminister Alice Bah 
Kuhnke til Dagens Nyheter at 

ho er uroa over utviklinga.
Ho seier at særskilt lokal-

media står «på kanten av eit 
stup», noko som vil få store 
konsekvensar for den demo-
kratiske samtalen.

Dersom Mittmedia går for 
planen som no er vorten kjent, 
er det mange som er uroa over 
at det vil verte område i Sveri-
ge som ikkje har kritiske me-
dium i det heile.

Det som skjer i svensk media, kan gje hint

Mediedra

FAKTA

Mittmedia:
■ Er eit av dei største mediekonserna i Sverige som eig mange av 
lokalavisene i landet.
■ Har fått mykje merksemd for å satse hardt på digitalisering under 
direktør Thomas Peterssohn.
■ I juli vart to moglege strategiar presenterte for styret: ein om å 
fortsette å satse digitalt og sakte gå ned på utgjevingar av papiravi-
ser. Ein annan om å gå over til gratisaviser og meir sentralisert 
innhaldsproduksjon, samt kutte 422 av 555 journaliststillingar.
■ På same møte gjekk Peterssohn av på dagen. Ny direktør vart Per 
Bowallius, som tok til orde for det siste alternativet.

MEDIEKRISA: Det svenske mediekon-
sernet Mittmedia vurderar å gjere 
sine lokalaviser om til gratisaviser og 
å kutte drastisk i tilsette. Professor 
Michael Karlsson trur dette kan føre 
til auka press om endring i Noreg. 
 FOTO: MONICA LARSEN VEGSTEIN
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Gratisaviser fi nansierte av 
reklame har fått eit visst fot-
feste i Sverige, men dei har 
ikkje den funksjonen som dei 
tradisjonelle media har, seier 
Karlsson.

– Gratisavisene er opptek-
ne av å nå publikum, ikkje av 
å vere vaktbikkje og å utfor-
dre makta, seier han.

Karlsson meiner mediekri-
sa kom tidlegare i Sverige enn 
i Noreg, men at det berre er 
snakk om tid før me har ei lik-
nande situasjon her:

– Det som no skjer i Sveri-
ge, kan vere ein indikator for 
den norske utviklinga òg.

Sjølv om ikkje Noreg har 
eit etablert nettverk av gratis-
aviser, er det ei utvikling her 

mot meir betalt journalistikk, 
såkalla innhaldsmarknadsfø-
ring, både på nett og som ved-
legg til papiravisene. 

Karlsson peikar òg på at 
fl eire norske medium har 
svenske deleigarar, mellom 
anna Schibsted og Polaris Me-
dia, noko som kan gjere at den 
svenske utviklinga kan påver-
ke den norske i større grad.

– Det vil nok dryge litt før 
ein ser ei endring, men dette 
kan føre til auka press om 
endring frå svenske eigarar, 
seier han.

Kan bli sett som positiv
Fyrsteamanuensis ved Han-
delshøyskolen BI, Erik Wil-
berg, er overraska over Mitt-

media sin nye strategi. Han 
trur nokre norske medieleia-
rar kan sjå på den som positiv.

 – Nokon vil kanskje trekke 
eit letta sukk, og tenkje at dei 
då kan fortsette som 
før og fokusere på pa-
piravisa, seier han.

Men det er motsett 
av kva dei bør gjere, 
meiner han. Wilberg 
ser på Mittmedia som 
eit konsern som var 
eit betre førebilete 
med den strategien 
dei hadde frå før. Då 
skulle dei vere digitalt pro-
gressive med dei inntektene 
som framleis var å få frå pa-
piravisene, samstundes som 
ein sakte kutta ned på utgje-

vingar og fekk folk over til di-
gitale tenester.

– Blant unge i dag, som 
mine studentar, er det ingen 
som les papiraviser lenger. 

Eg trur Mittmedia 
sin strategi med digi-
talt trykk var meir 
rett, men i dette 
landskapet kan ein 
aldri vete, seier Wil-
berg.

Han har sjølv jobba 
17 år i Sverige, og er 
ueinig med Karlsson 
om at Sverige si med-

iekrise har kome lenger enn 
den norske.

– Eg trur marknaden er 
ganske lik. Ein ulikskap er at 
lokalpressa står sterkare i No-

reg, men i det breie løpet er 
media i begge landa i den 
same nedoverbakken, seier 
han.

Leiarendring
Mittmedia har fått mykje kri-
tikk for forslaget sitt, og kon-
sernleiinga har gått ut med 
beskjed om at det berre er eit 
mogleg scenario. Samstundes 
har tidlegare redaksjonell lei-
ar AnnaKarin Lith, som slutta 
i selskapet samstundes med 
Pettersohn, sagt at dette var 
det forslaget som fekk støtte i 
styret og kom frå Per Bowalli-
us, som fekk jobben som ny 
direktør.

marias@klassekampen.no

 om kva som vil skje i Noreg framover, meiner medieprofessor:

ama kan smitte
– Det fyrste eg tenkte då eg 
såg saka om Mittmedia, var 
at dei må ha lukke til. Det 
synast som dei treng det, 
seier Stig Finslo, direktør 
for utgjevarspørsmål og 
samfunnskontakt i Amedia. 

Amedia er den største ut-
gjevaren av lokalaviser i 
Noreg. Finslo seier det 
ikkje er aktuelt for dei å ko-
piere ein liknande strategi.

– Slik eg 
forstår det, 
vil dei 
svekke 
mengda av 
unik lokal-
journalis-
tikk. Men 
det er ak-
kurat den 
me ser som avgjerande for 
å lukkast, seier han.

I Sverige er ein stor del 
av kritikken mot Mittme-
dia sitt strategiforslag at 
det kan føre til ein svekka 
lokaljournalistikk, og at 
gratisavisene jobbar meir 
ut ifrå å vere annonsevenli-
ge enn å ha funksjonen 
som den fjerde statsmakt.

Amedia har sjølve gått 
gjennom fl eire kuttrundar 
sei siste åra. Likevel seier 
Finslo at det er kvalitet som 
er nøkkelen for å få lesara-
ne til å betale for digitalt 
innhald og auke inntekte-
ne til avisene når annonse-
salet sviktar.

– Får den utviklinga som 
skjer i nabolanda våre noko 
innverknad på korleis de 
jobbar framover?

– Me ser jo på kva som 
skjer i utlandet. Men det 
betyr ikkje at me kopierer 
strategien som Mittmedia 
kjem med no, seier han.

Fortset 
digitalt

Stig Finslo

Erik Wilberg
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De olympiske leker 
er en scene hvor vi 
kan oppdage hvor-
dan vi selv ser på 
resten av verden.

IDRETT
Av Rune Lykkeberg

Det er de beste idrettsfolkene 
som vinner medaljer i Rio de 
Janeiro. Men det er ikke nød-
vendigvis de beste prestasjo-
nene som vinner publikums 
kjærlighet. 

Kampen om kjærligheten 
er avgjort på forhånd. De 
olympiske leker er ikke bare 
en idrettskonkurranse, men 
en global scene for nasjone-
nes største individualister, 

hvor vi også kan oppdage 
hvordan vi selv ser verden. 

Det er verdens myke makt 
som bestemmer hvem vi el-
sker og hvem vi hater. Her er 
det fem eksempler preget av 
den myke makten fra OL i 
Rio. 

kultur@klassekampen.no

© Information
Oversatt av Lars Nygaard

Idrettsutøvernes tøffe kamp om publikums kjærlighet og 

DE FORHATTE: Russland har blitt idrettsverdenens forbryterstat. Her er det russiske kvinneland-
slaget i vannpolo.  FOTO: LASZLO BALOGH, REUTERS/NTB SCANPIX

STATSPRODUKTENE: Kommentatorene refererer ofte til «kineseren». Ma Long, Xu Xin og Zhang Jike 
vant lagkonkurransen i bordtennis for menn.  FOTO: ALKIS KONSTANTINIDIS, REUTERS/NTB SCANPIX

FAKTA

OL i Rio de Janeiro: 
■ De olympiske sommerleker 
2016 ble avholdt i Rio de 
Janeiro fra 5. til 21. august. 
■ Omtrent 10.500 utøvere 
deltok. 
■ Det ble avholdt totalt 306 
konkurranser i 28 idrettsgrener. 
■ Et rekordstort antall på 207 
land deltok i lekene, Kosovo og 
Sør-Sudan for første gang i år. 
■ Lekene ble avsluttet i natt 
med en avslutningsseremoni 
på fotballstadionet Maracana.  

De største stjernene i OL er 
de amerikanske basketball-
spillerne. Verden er nær-
mest takknemlig for at disse 
eksklusive utøverne har tatt 
seg tid til å stille opp. De er 
hevet over alle andre idretts-
folk og bor ikke i den olym-
piske byen, men er innlo-
sjert på en luksusyacht 
utenfor Rio. 

Den best betalte utøveren 
som deltar i lekene, er ifølge 
Forbes Magazine Kevin Du-
rant, som har tjent 150.000 
dollar om dagen i de siste 
tolv månedene. Og som 
nettopp har signert en ny 
kontrakt med Golden State 
Warriors, som gjør ham enda 
rikere. 

Men slik ser man ikke på 
de amerikanske basketball-
spillerne. De utstråler det 
hele verden beundrer og 
lengter etter: De er ultimate 
individualister som takket 
være ufattelig talent og 
hardt arbeid har reist seg fra 
fattigdom til ufattelig rik-
dom. De har fortjent det. 

De er ikke bare idretts-
stjerner, men stilikoner. 
Kule og stilige. Elegante og 
suverene. De behersker sub-
kulturens håndtegn, de er 
utsmykket med tatoverin-
ger, og det er ikke tilfeldig at 
de opptrer i musikkvideoer 
og spillefi lmer. De er de stør-
ste stjernene. 

STJERNA: Kevin Durant er ifølge Forbes Magazine den best 
betalte idrettsmannen i OL.
 FOTO: SHANNON STAPLETON, REUTERS/NTB SCANPIX

2. Idrettens forbryterstat 
Man kan gjerne hate russer-
ne i Rio. Formelt er OL en 
antirasistisk begivenhet, 
men det regnes ikke for ra-
sisme at vi bare ikke liker 
russerne. 

De stråler ikke som de 
amerikanske stjernene, og 
de leker ikke som brasilia-
nerne. De danser ikke når 
de vinner. Publikum buer på 
de russiske utøverne, kon-
kurrentene klager på at de i 
det hele tatt er med, og det 
er ingen jubel når det rus-

siske fl agget går til topps et-
ter en seier. 

Den vanlige forklaringen 
er naturligvis at russerne før 
OL ble avslørt i systematisk 
doping. Russland har på den 
måten blitt idrettsverde-
nens forbryterstat. 
 Men det refl ekterer også 
Russlands posisjon i verden. 
Når Det demokratiske parti-
et i USA blir avslørt i makt-
misbruk gjennom lekkasjer 
fra Wikileaks, er den offi si-
elle forklaringen at det er 

russerne, de fæle folkene, 
som står bak. 

Den kalde krigen er over, 
men bildet av russerne som 
forbrytere fra spionfi lmer og 
fi endene i heltefi lmer har 
også preget vårt bilde av 
dem. Når vi hører en russisk 
aksent i en amerikansk fi lm, 
vet vi at det er en forbryter. 

Og når vi ser en russisk 
vinner i OL, er vi slett ikke 
sikre på at det ikke er en do-
pingsynder. Vi stoler ikke på 
dem. 

3. Produkter av staten 
Kina er berømt for å ha et av 
de mest imponerende statsap-
paratene i verden – og et av de 
svakeste sivilsamfunnene. De 
er fantastiske til å realisere 
sentralstyrte planer og styre 
et enormt land, men de stimu-
lerer ikke folks frihet til å rea-
lisere seg selv, og de inspire-

rer ikke til kreativitet i sivil-
samfunnet. 

Hvem kjenner en berømt 
kinesisk merkevare? Hvem 
kjenner en berømt kinesisk 
personlighet som ikke er dis-
sident? 

Slik ser vi også kinesiske 
vinnere i OL: Vi vet ikke hva 

de heter, vi husker det i hvert 
fall ikke, og vi etterligner ikke 
håndtegnene de gjør. 

Kommentatorene refererer 
ofte til «kineseren». For oss 
fremtrer de som produkter av 
staten, som utøvere uten per-
sonlighet. De danser heller 
ikke når de vinner. 

De olympiske 

1. Den ene prosenten 
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gunst i De olympiske leker er avgjort på forhånd.

DEN RASKE: Sprinter Usain Bolt har vært 
verdens raskeste mann i ti år. 
 FOTO: LUCY NICHOLSON, REUTERS/NTB SCANPIX

lekers ikoner
4. Den svarte mønsterbryteren 
Et interessant trekk ved OL er sammen-
hengen mellom individualist og nasjon. 
Det er den ene konkurransen hvor den 
enkelte sportsutøveren ikke bare vinner 
for sin egen skyld, men for hele landet 
sitt. 

Og jo mer individualiserte idrettsfol-
kene virker i sitt personlige uttrykk, jo 
mer viser de tilbake til et land som gir 

spillerom for stor selvutfoldelse. Og vi 
har alle sett amerikanske fi lmer og 

tv-serier, hørt amerikanske kjærlighets-
sanger til forelskelsene våre, og ameri-
kansk vold har gjort oss fascinert og for-
ferdet helt fra vi var små. Så vi har lært å 
lese amerikanske tegn, symboler og ut-
trykk. 

Når vi ser den svarte turneren Simone 
Biles og hører at moren hennes ikke 
kunne ta seg av henne fordi hun var nar-
koman, så kjenner vi allerede litt av his-
torien. 

Vi blir rørt av at hun nå er verdens su-
verent beste turner, og vi kan ikke la 
være å håpe på at hun ender som den 
som kom ut fra ingenting for å vinne alt. 

5. Den raskeste mannen 
Usain Bolt er ikke amerikaner, han er 
fra Jamaica. Men han kan alt det ameri-
kanerne også kan, og i tillegg kan han 
noe mer. Han danser og smiler og ler 
høyt når han får et morsomt spørsmål 
på en pressekonferanse. Og så har han 
vært den raskeste mannen i verden i ti 
år. 

Den amerikanske forskeren Joseph 
Nye, som har blitt berømt for utviklin-
gen av begrepet om myk makt, har 
gang på gang understreket at det ikke 
bare handler om popmusikk, fi lm, tv-
serier og bilder av skjønnhet. 

Den myke makten må være alliert 
med hard makt for å bli effektiv. Ameri-
kanerne har preget bildene våre av 
skjønnhet og lykke, men de har også 
vært militært og økonomisk overlegne i 
et århundre. 

Slik er det også i OL: Vi elsker ikke 
alle vinnere, men man må være en vin-
ner for virkelig å bli elsket. Og det er 
selvfølgelig en amerikansk seier.

Debatt: Venstresidas veivalg
Det er et år til neste Stortingsvalg. Klassekampen spør:
• Hva bør være venstresidas viktigste saker frem mot neste valg?
• Hvilke saker blir vanskelige?
• Hvem bør samarbeide? 

I PANELET: Snorre Valen, nestleder i SV. Linn Herning, nestleder i For Velferdsstaten.  
Jonas Bals, rådgiver i Arbeiderpartiet. Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.

Ordstyrer: Kjell-Erik Kallset, nyhetssjef i Klassekampen.

Popvenstre, i Kubaparken, Oslo. Lørdag 27. august, kl 18:00.  
Se popvenstre.no for program og billetter.

BRØT UT: Den amerikanske turneren 
Simone Biles kom fra ingenting og vant alt. 
 FOTO: MIKE BLAKE, REUTERS/NTB SCANPIX
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«Løvekvinnen»
(Norge 2016)
Manus og regi: Vibeke Idsøe. Etter Erik 
Fosnes Hansens roman.
Med: Aurora Lindseth-Løkka, Mathilde 
T.H. Storm og Ida Ursin-Holm, Rolf 
Lassgård, Rolf Kristian Larsen, Kjersti 
Tveter
Lengde: 2 t. 6 min.

MELDING
★★★✩✩✩

Eva fell i skuggen 
av faren.
Mange lesarar både innanfor 
og utanfor landegrensene har 
late seg røra og engasjera av 
Erik Fosnes Hansens roman 
«Løvekvinnen» (2006). 
Forteljinga om Eva Arctander 
har i tillegg til den eksepsjo-
nelle hovudkarakteren både 
dramatiske og litterære 
kvalitetar som gjerne fangar 
eit stort publikum. Populari-
teten og det pirrande med å 
sjå Eva levandegjort på 
kinolerretet, er også grunnla-
get for at Kostymedramaet 
«Løvekvinnen» har vorte ein 
– i norsk målestokk – stor, 
internasjonal co-produksjon 
(med sterke danske og tyske 
fi lmkapasitetar både framfor 
og bak kamera) og med eit 
uvanleg stort førehandssal av 
fi lmen til ei rad land.

Handlinga opnar i ein kon-
vensjonell norsk stasjonsby i 
1912: Evas høgt elska mor 
døyr i barselseng med si 
førstefødde dotter, og då 
Gustav Arctander, som blir 
enkjemann og far i same 
stund, ser at barnet er fødd 
med langt, gyllent hår over 

heile kroppen, dømmer han 
dottera til eit liv i einsemd, 
både for å verna henne og sitt 
eige gode namn og ry. Kva 
betyr det å koma inn verda og 
oppleva livet som så annleis? 
Og vil omgjevnadane greie å 
bevara sin humanisme i møte 
med Eva? Ei jente som her er 
fantastisk fysisk framstilt i 
ein imponerande sminke, 
som gjer henne vakker og 
framand på same tid. 

Tematikken i romanen er evig, 
og gode menneskelege drama 
er alltid velkomne i fi lm. Di-
verre fell «Løvekvinnen» i den 
fella mange andre litteraturfi l-
matiseringar har gjort før: Set 
si lit til at den opplevinga, dei 
tolkingane og den «meirverdi-
en» som blir skapt i lesarane i 
møte med orda, vil repetera 
seg i fi lmsjåarane, berre ein 
formidlar sjølve handlinga på 
lerretet. Vibeke Idsøes fi lm er 
ei svært likefram, kronologisk 
framstilling av Evas liv frå 

fødselen til ho blir vaksen. 
Dette er velgjort, men utvi-
klingshistorie frå isolasjon og 
avmakt til sosial meistring og 
makt, er ei utvendig og difor 
litt uengasjerande utvikling. 
Avgjerande episodar i Evas liv 
er summarisk skildra (både 
mobbing og overgrep og 
hennar evne til å tileigna seg 
kunnskap på eiga hand), med 
Evas dagboksnotat lagt over 
lydsporet. Denne fortellar-
røysta blir dels for banal, dels 
for oppstylta i sine veslevaks-
ne, analytiske betraktningar. 

Det skal også ein driven sko-
despelar til, for å skapa innle-
ving i og gje truverd til ein 
slik tekst. Trass i at jentene 
som har den krevjande opp-
gåva å spela Eva i ulike aldrar 
(Aurora Lindseth-Løkka, Mat-
hilde T.H. Storm og Ida Ursin-
Holm) jamt over gjer ein god 
jobb (kanskje særleg den yng-
ste av dei), skortar det på 
røynsla deira. Det blir ekstra 

tydeleg i samspel med ein 
ringrev som Rolf Lassgård, 
som får oss til å kjenna at det 
fi nst eit sårt djup i rolla Gus-
tav Arctander. Eit mørke som 
ikkje kjem til synest i til dø-
mes replikkar, handling eller 
kameraføring i seg sjølv.

Det er nettopp forholdet 
mellom Eva og Gustav som er 
kjernen i fi lmen: Drivkrafta i 
forteljinga er Evas behov for å 
kjenna seg elska av faren. 
Amma, Hanna, som er Evas 
morsfi gur, blir også berre ein 
del av spaninga mellom dei 
to. Det er Gustav som kjem 
best ut av dette perspektivva-
let. Eva er med i nesten alle 
scener, men likevel kjennest 
det som om ho (særleg etter 
den første barndomen) blafrar 
forbi oss, som om bilda berre 
var ei visuell skisse til den 
verkelege fi lmen om Evas liv. 
Dei vonde scenene er også 
svært nedtona, noko som 
medverkar til at skildringa av 

omgjevnadane si handsaming 
av Eva manglar brodd. 
«Løvekvinnen» liknar i så 
måte ein barnefi lm.

Far-dotter-fokuset gjer også 
forteljinga mindre tematisk 
rik og (potensielt) aktuell enn 
ho kunne vore. Ja, faktisk blir 
det uvanlege med Evas kropp 
og livsrøynsler trivielt, litt på 
same vis som forteljinga om 
mannen som levde livet bak-
lengs frå alderdom til barn-
dom i David Finchers «Den 
fantastiske historia om Benja-
min Button»: Det heile blir 
mest ein litt eventyrleg anek-
dote i ei fl ott scenografi sk inn-
pakking, men utan at fi lmen 
greier å skapa ein kjensle av å 
ha formidla ei viktig innsikt, 
som du kan grunna på når du 
går ut av kinosalen.

Løvekvinnen opna Den 
norske fi lmfestivalen i Hauge-
sund i går kveld, og går opp på 
kino fredag.

Guri Kulås
guri.kulaas@klassekampen.no

«Løvekvinnen» har vorte ein vakker, men tematisk tam fi lm.

FIN, MEN TAM: Ein sit ikkje igjen med nokon viktig innsikt etter å ha sett fi lmen om løvekvinna Eva Arctander (Ida Ursin-Holm). 
 FOTO: FILMKAMERATENE AS OG GIFTED FILMS WEST

Ei pusete løve
FILM

Guri Kulås, 
Haugesund
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ANDRE
SCENER

nationaltheatret.no                                          detnorsketeatret.no                                         oslonye.no                                                              operaen.no/21 42 21 21                                 ofo.no

Tlf. 815 00 811: 
Ma.-fre.: 9.30-18.30 Lø.: 11.00-17.00. 
Billettkontoret: 
Ma.-fre.:11.00-19.30. Lø.: 11.00-18.00. 
Rullestolbrukere bes melde fra ved 
bestilling.

IBSENFESTIVALEN 2016
Bli med på 18 dager Ibsen-fest fra 
8. til 25. september, med om lag 40 
forestillinger på programmet – alle 
med sin inngang til Ibsens verker. 
I tillegg kan du oppleve nyskrevet 
dramatikk og et bredt sideprogram 
som blant annet omfatter samtaler, 
kunstnermøter, debatter, seminarer, 
barnearrangementer og festivalbar. 
Se www.ibsenfestivalen.no for fullt 
program. 
 
NB! SOMMERKAMPANJE: 20% rabatt 
på IBSENFESTIVALEN 2016 ved kjøp 
på nett i august.

HOVEDSCENEN
EN FÅR VÆRA SOM EN ER  
– EN OLE IVARS MUSIKAL
Av Hilde Brinchmann, Kjetil Indregard 
og Torshovgruppa Aug: 23-27, 31. 
Sept: 1-3.
VILDANDEN + EN FOLKEFIENDE
Av Henrik Ibsen Premiere 8. september. 
Sept: 9, 10. 
Okt: 4, 5, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 24-26, 31. 
NB! Spilles som matiné 15.09 kl. 13.00.
REISEN TIL JULESTJERNEN
Av Sverre Brandt Premiere 22. okt. 
Okt: 27-29.  
Nov: 3-5, 10-12, 16-19, 23-26, 30. 
Des: 1-3, 6-10, 13-17, 19-23, 26-31.

AMFISCENEN
BORKMAN
Av Henrik Ibsen  
Aug: 23-27, 29-31. Sep: 1-3, 5, 6, 12, 19.
LA DEG VÆRE
Av Arne Lygre Urpremiere 9. september. 
Sep: 10, 27, 30. 
Okt: 1, 6-8, 12, 13, 17, 21, 22.
MORGON OG KVELD
Av Jon Fosse  
Okt: 27-29, Nov: 4, 5, 7-10, 16-19.
INGENTING ER INGENTING
Idé og manus: Thea Stabell  
Nov: 28-30. Des: 5, 6.
JO FORTERE JEG GÅR
Av Kjersti Annesdatter Skomsvold 
Des: 7, 8, 13-15, 20-23, 27-30.

TORSHOVTEATRET
GRØNLANDSUTRAEN
av Fredrik Høyer Premiere 27. aug. 
Sep: 21-24.NB! Kun 5 ganger.

MALERSALEN
Innslipp 15. min. før forest.

BRAND - MIN GUD ER STORM
Av Armin Petras etter Henrik Ibsen 
Premiere 10. sept.  
Sep: 28. Okt: 3-5, 11, 14.

ANDRE ARENAER
LUNSJKONSERTER
I samarbeid med  
Oslo Kammermusikkfestival  
presenterer vi i august tre  
lunsjkonserter i vår publikumsfoaje.  
23.08: Lunsj med Peer Gynt. 
24.08: Lunsj med Fosse. 
25.08: Lunsj med Schumann.

Tlf. 22 42 43 44 mån.-fre. frå kl. 10, 
lau. frå kl. 11. Billettluka open mån.-
laur. frå kl. 11.  Søn. 2 timar før frams.

HOVUDSCENEN
ETTERLYST: JESUS
av B.  Eidsvåg . Urpremiere 27/8. 
Aug: 30-31. Sep: 1-3, 6-10, 14-15, 
21-25, 27-30. Til 31/12.
KVITEBJØRN KONG VALEMON
av Bø / Moen . Familieframs. Sep: 
3-4, 6, 13, 17-18, 20-21, 23-24, 27, 29. 
Til 9/10. 
ANDRE VERDSKRIGEN
Bärfuss/Greig/Bogaev/Vennerød . 
Sep: 11, 16. Okt: 1, 2. Få gonger!
DRAUM OM HAUSTEN
av J. Fosse . Premiere 15/10. Okt: 
19-20, 22-23, 26-27. Nov: 5.
KALVØ
av A. Kalvø . Nov: 8, 10, 23. Des: 3, 
7-8, 17, 20, 22, 29.
PÅFUGLEN
av Tønnessen/Pavlovic . Premiere 19/11. 
Familieframsyning. Nov: 26-27, 29. 
Des: 3, 7-11, 14-18, 20-22, 27, 29. 
Til 15/1-17.
EDDA
av J. Fosse . Urpremiere 4/3-2017.
THE BOOK OF MORMON
Parker/Lopez/Stone .  
Noregsprem. 2/9-2017

SCENE 2
SONGFUGLEN
av J.R. Leikvoll . Urprem. 26/8.  
Aug: 27. Sep: 6, 8-9, 13, 15, 20, 22, 24, 28-30.  
ROMEO OG JULIE
av Shakespeare .  Aug: 30-31.  
Sep: 1-3, 8, 14, 16-17, 21, 27. Okt: 1, 12, 24.
FUGLETRIBUNALET
av A. Ravatn . Sep: 7, 23, 24. Okt: 5. 
Nov: 1, 4, 11, 23, 25. Des: 1.
FRIDOMENS VEGAR
av T.V. Lid . Urpremiere 8/10. Okt: 11, 
14-15. 21, 25-26. Til 27/12.
ABRAHAMS BARN
av S. Tindberg . Nov: 9, 18, 26.
SORGA KLER ELEKTRA
av E. O’Neill Okt: 18-22. Kort tid!

SCENE 3
HAUGTUSSA
av Garborg . Aug: 23. Sep: 7, 16, 23. 
Okt: 5, 20. nov: 2, 18. Des: 3.
TOR JONSSON 
Aug: 24-26. Sep: 1-3.
FESTNING EUROPA
av K.L. Strømskag . Urpremiere 31/8. 
Sep: 6, 9-10, 13, 15, 20, 22. Nov: 2.
KRAPPS SISTE SPOLE 
av Beckett . Sep: 17, 24.
DRAUM OM VÅREN
av Falch/Holm . Urpremiere 1/10. 
Okt: 4, 6, 12, 14-15, 21-22. Nov: 10, 22, 24.
DET MERKELEGE SOM... 
av Haddon . Okt: 7, 11, 19, 25-26. Nov.
INKOGNITO
av N. Payne . Noregspremiere 29/10. 
Nov: 1, 4, 9-11, 17, 19, 25, 29. Des: 1.

TEATERSALEN
BERRE KJÆRLEIK OG DØD
Rosenkrantz g 8. Aug. 24 kl 19.

BIKUBEN
LUNSJ&LYRIKK mån-fre kl 12 veke 34: 
Tone Ringen. 
 BIKUBEBARN: 17/9, 12/11, 26/11. 
 BIKUBEKVELD fredagar kl 22:30. 16/9: 
Much Ado About Shakespeare

Billettbestilling på tlf. 22 34 86 80 
man 11-16, tir-fre 9-18:30, lør 11-17.  
Billettservice tlf. 815 33133. 
Billettkontoret Oslo Nye, Rosenkrantzgt.10 
åpent man 11-16, tir-fre 9-20, lør 11-18. 
Billettluka Centralteatret, Akersgt.38, 
åpen en time før fore stilling. 
Billettluka Trikkestallen, Torshovgt.33, 
åpen en halv time før forestilling. 

HOVEDSCENEN
Rosenkrantzgt. 10. Bill. tlf. 22 34 86 80
HVEM ER REDD FOR  
VIRGINIA WOOLF?
av Edward Albee. Premiere 1/9.  
Siste forest. 29/10.
KARIUS OG BAKTUS
av Thorbjørn Egner. 17/9, 24/9, 1/10, 8/10 
og 15/10 kl.14:30. 16/10 kl.14 og 15:30.
JUL I BLÅFJELL
av Gudny Ingebjørg Hagen. Sesong-
prem. 18/11. I salg t.o.m. 18/12.

CENTRALTEATRET
Akersgt. 38. Bill. tlf. 22 34 86 80
VREDE
av Joanna Murray-Smith. Premiere 
8/9. Siste forest. 8/10.
MIN KAMP
av Karl Ove Knausgård. Dramatisert av 
Ole Anders Tandberg. 
En samproduksjon med Riksteatret 
og Agder Teater. Oslopremiere 11/10. 
Siste forest. 22/12.
EN MANN VED NAVN OVE
av Fredrik Backman. Dramatisert 
av Marie Persson Hedenius, Johan 
Rheborg og Emma Bucht.  
Premiere 10/11. I salg t.o.m. 17/12.

TEATERKJELLER´N
Akersgt. 38.  Bill. tlf. 22 34 86 80
ÅPENT LANDSKAP
- Stilett går på akkord med arbe-
idslivet. Av Hanne T. Asheim. 31/8 
kl.19:30(uts), 1/9 kl.19:30, 3/9 kl.20.
EVENTYRET EVERT - EN REISE 
GJENNOM TAUBES LIV
av og med Benny Borg.  
Urpremiere 14/9 kl.21. Siste forest. 30/9.
FARLIG MINNE
av og med Detekteamet. Treretters 
middag inkludert.  
Urpremiere 21/10 kl.20. Siste forest. 10/12.
ALLE TIDERS!
av og med Kari Svendsen.  
25/10 og 26/10 kl.13.

TRIKKESTALLEN
Torshovgt. 33. Bill. tlf. 22 34 86 80 
MUMMITROLLET OG  
DET USYNLIGE BARNET
av Tove Jansson. Dramatisert for 
dukketeater av Anne-Karen Hytten. 
31/8-1/10 i salg nå.
DET ENKLESTE ER PISTOL 2016
med Fjerdeklasses Produksjoner. 
24/9 kl.21, 25/9 kl.16, 1/10 kl.21.
OG NÅ: VERDEN!
av Sibylle Berg. Norgespremiere 7/10. 
I salg t.o.m. 15/10.
1930 - DIKTATOREN
av og med Statsteatret.  
Ekstraforestillinger 18/10, 19/10 og 
20/10 kl.19:30.
STATSTEATRETFESTIVAL
av og med Statsteatret. 22/10 kl.14. 
Utsolgt!
JUL MED PRØYSEN OG  
SNEKKER ANDERSEN
Dramatisert av Stein Kiran etter  
Alf Prøysens tekster.  
Sesongprem. 12/11. I salg t.o.m. 22/12.

Billettluken 10-16 daglig mellom 
27. juni og 27. august. Utvidet 
åpningstid kvelder med forestilling. 
Rullestolbrukere bes melde fra om 
dette ved billettbestilling.  
Se operaen.no for mer info. 

HOVEDSCENEN
ORFEUS OG EVRYDIKE
Aug: 27, 30. Sept: 1, 6, 8, 17 Okt: 5, 9
WAR REQUIEM
Sept: 10, 13, 16, 18, 23, 25 Okt: 3 
Premieresamtale 6/9 kl 19 i Sentralen 
(Ultima, Øvre Slottsgt 3), med bl.a. 
Jan Egeland. Fri entré 
GOERNE OG ANDSNES:  
DIE WINTERREISE
Sept: 11
EN KVELD MED LEON OG 
LIGHTFOOT
Sept: 21, 22, 24, 26 Okt: 1, 7, 11, 12, 14, 15
OPERAORKESTRET PÅ  
HOVEDSCENEN
Sept: 30 Ligeti/Rakhmaninov/Schumann 
Okt: 22 Grieg / Sibelius
MADAMA BUTTERFLY
Okt: 8, 10, 13, 17, 20, 28 Nov: 8, 11, 16
GRIGORY SOKOLOV
Okt: 16
KLASSISK MESTERAFTEN: 
BALANCHINE
Okt: 27, 29, 31 Nov: 4, 5, 9, 12, 13
COSÌ FAN TUTTE
Nov: 17, 19, 23, 26 Des: 3, 13, 28, 30 
Jan: 8, 13
CAVALLERIA RUSTICANA/
PAGLIACCI
Des: 17, 21, 29, 31 Jan: 17

SCENE 2
RESITAL: ISA K. GERICKE / 
BENGT FORSBERG
Sept: 3
OSLO KAMMERAKADEMI
Sept: 4 Mozart og hans venner i Praha 
Des: 4 Casanova
ROMEO OG JULIE  
- NASJONALBALLETTEN UNG 
+ KINGWINGS
Sept: 23, 24, 26
KAMMERSERIEN
Sept: 25 Sandra Lied Haga/ 
Anna Fedorova 
Nov: 17 Ragnhild Hemsing/ 
Tor Espen Aspaas
WINTER GUESTS: SIMULACRUM
Okt: 13, 14, 15
OPERAORKESTRETS  
LØRDAGSKONSERTER
Okt: 29 Fanfare-In the Beginning it 
was all about Brass 
Nov: 26 Mozart med Steffens
RESITAL: MARI ERIKSMOEN / 
JIE ZHANG
Okt: 30

SOMMER PÅ OPERAEN
ANDRE AKTIVITETER OG 
KONSERTER
Aug: 27 Tiårets kostymesalg med 
over 1000 kostymer. 
Daglige omvisninger og filmvisning 
i formidlingssenteret. Se operaen.no 
for program.

Billettservice 815 33 133 

Konsertsted Oslo Konserthus 
Bill.luken åpen man-fre 11-17, lør 11-14  
Bestilling serier og grupper:  
Oslo Konserthus 23 11 31 11  
Oslo-Filharmonien 23 11 60 60 
Bak Notene før konsert kl 18.30  
i Glasshuset

KONSERTER
SESONGÅPNING
BEETHOVEN-FESTIVALEN 
Vasily Petrenko  dirigent 
Beethoven  Symfoni nr. 1 og 2 
Onsdag 31. august kl 19:00 
Obs: Ikke Bak Notene 
BEETHOVEN-FESTIVALEN
Vasily Petrenko  dirigent 
Beethoven  Symfoni nr. 3 og 4 
Torsdag 1. september kl. 19:00 
Etterspill i Glasshuset  
Oslo strykekvartett  
Beethoven  Grosse fuge fra  
strykekvartett B-dur 
Obs: Ikke Bak Notene 
BEETHOVEN-FESTIVALEN
Vasily Petrenko  dirigent 
Beethoven  Symfoni nr. 5 og 6 
Torsdag 8. september kl. 19:00 
Etterspill i Glasshuset  
Oslo strykekvartett  
Beethoven  Strykekvartett nr. 9 
Obs: Ikke Bak Notene 
BEETHOVEN-FESTIVALEN
Vasily Petrenko  dirigent 
Beethoven  Symfoni nr. 7 og 8 
Fredag 9. september kl. 19:00 
Etterspill i Glasshuset  
Håvard Gimse  klaver 
Beethoven   Presto fra Bagateller 
2. sats fra sonata Pathétique 
Måneskinnsonaten 
Obs: Ikke Bak Notene 
BEETHOVEN-FESTIVALEN
Vasily Petrenko   dirigent 
Sarah Fox   sopran 
Ingeborg Gillebo   mezzosopran 
Dmitri Pittas   tenor 
Carsten Stabell   bass 
Oslo Filharmoniske Kor   
Beethoven  Symfoni nr. 9 
Søndag 11. september kl. 19:00 
Samarbeid med Ultima 
Obs: Ikke Bak Notene 
SENTRALEN
Cathrine Winnes  dirigent 
Ellen Ugelvik  klaver 
Reinholdtsen  Klaverkonsert 
Sentralen Øvre Slottsgt. 3 
Torsdag 15. sept. kl. 19:00 
Samarbeid med Ultima
MAHLER “DØDEN I VENEDIG”
Terje Tønnesen  leder 
Bud Beyer  regi 
Teodor Janson  oppleser 
Offenbach  Barcarolle 
Kreisler  Liebesleid, Schön Rosmarin 
Webern  Fünf Sätze op. 5 
Mahler  Adagietto 
Torsdag 22. september kl. 19:00 
ETTERSPILL - møt utøvere etter 
konserten

KAMMERKONSERT
MUNCHMUSEET
Asta Kriksciunaite  sopran 
Musikere fra Oslo-Filharmonien  
Rossini, Marcussen, Glière, 
Brahms, Fauré  
Lørdag 3. sept. Festsalen kl. 14:00

Marstrandgata 8

SATYRICON
Karen Nikgol 25-28/8 kl 19

Billettbestilling 815 33 133 
blackbox.no

SEPTEMBER
Ina Christel Johannessen/ ZVC: 
Future 1. – 4. september 

AEROWAVES 2016 10. – 11. september: 
Mirjam Sögner: Lara 
Public in private/ Vinovrskij: 
Staying Alive
Christos Papadopoulos/Leon & the Wolf: 
Staying Alive

Ultima Vez: Revival:  
In spite of wishing and wanting  
16. – 18. september

Carte Blanche:  
We are here together 22. – 25. 
september 

Aaben dans: 
Igen 27. september- 2. Oktober. 
For barn 1-3 år

OKTOBER
Measure Your Crew 1. oktober

Landing: Safarium 12. – 16. oktober. 
For barn 1-3 år

Berstad/Helgebostad/Seljeseth:  
Av Historisk Grunn 13. – 16. oktober

Quiet Works:  
vakt/2016 27. – 30. oktober

Tabanka Dance Ensemble:  
Pulse 29.- 30. oktober

NOVEMBER
Peeping Tom:  
Moeder/Mother 3.- 5. november

Alan Lucien Øyen:  
America Ep. 2- Psychopatriot  
17. – 20. november

Ulf Nilseng: Be-longing  
24. – 27. november

DESEMBER
Oslo Dance Ensemble:  
ODE 2016 10. – 18. desember

www.dansenshus.com
Billettsalg 23 70 94 25

Billettlukens åpningstider  
tirsdag- fredag kl. 12- 18

Underland – The Cloud
Et lite stykke dystopisk sci fi-teater
Spilles 26. august - 3. september, 
Sentralen Oslo
Bill: 100/150/200

pobelkompaniet.no / 
sentralen.no

22.august

OSLOPREMIERE 
11. OKTOBER

Samproduksjon mellom 
Oslo Nye Teater, Riksteatret
og Agder Teater

TOR JONSSON 
Aleine med seg sjølv
Lesingar på Scene 3

WAR REQUIEM 
10.  SEPTEMBER – 3.  OKTOBER

Brittens musikalske protest –  
i Calixto Bieitos sterke iscenesettelse 

8.–25. SEPTEMBER 2016

18 dager med Ibsen-fest!
ibsenfestivalen.no
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Klassekampen arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg 
rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens faglige utvalg 
(PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i 
presseetiske spørsmål. Adresse: PFU, Rådhusgaten 17, postboks 76 Sentrum, 0101 Oslo.

Klassekampen og avisas redaktør følger retningslinjene i Redaktørplakaten, der det blant annet står: 
«En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og 
etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet. Gjennom sitt 

medium skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal 
etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av 
informasjoner og fakta, og hva som er mediets egne meninger og vurderinger.» 
Se www.nored.no/Redaktoeransvar/Redaktoerplakaten.

ABONNEMENT
Som dagsabonnent får du avisa seks dager i uka. Hver lørdag får du i tillegg Bokmagasinet, Musikkmagasinet 
hver mandag og LeMonde diplomatique en gang i måneden. Den rimeligste betalingsformen er avtalegiro.

Dagsavis 12 mnd:  kr 305,- pr. mnd. (kun avtalegiro) Dagsavis 12 mnd:  kr 3.920,-
Dagsavis 6 mnd:  kr 2.110,- Dagsavis 3 mnd:  kr 1.110,-
Lørdagsavis 12 mnd:  kr 120,- pr. mnd. (kun avtalegiro) Lørdagsavis 12 mnd: kr 1.530,-
E-avis 12 mnd:  kr 305,- pr. mnd. (kun avtalegiro) Lørdagsavis 6 mnd:  kr 820,- 
Kombiabonnement (e-avis og papiravis) 12 mnd: kr 380,- pr. mnd. (kun avtalegiro)

Lurer du på noe, kontakt kundeservice på 21 09 30 01 eller kundeservice@klassekampen.no

ANNONSER
For henvendelser om annonse, tlf. 21 09 32 70 eller annonse@klassekampen.no

TIPS
Tips nyhetsredaksjonen: nyhetsleder@klassekampen.no, tlf. 21 09 30 11. Kontakt andre redaksjoner: 
UTENRIKS: utenriks@klassekampen.no • KULTUR: kultur@klassekampen.no • FEATURE: feature@
klassekampen.no • BOKMAGASINET: bokmagasinet@klassekampen.no • MUSIKKMAGASINET: musikk@
klassekampen.no • KRONIKK- OG DEBATT: debatt@klassekampen.no • DESK: desk@klassekampen.no

KLASSEKAMPENS VENNER
Klassekampens venner er en frittstående støtteforening som har som oppgave å styrke avisa 
Klassekampen økonomisk. Medlemmene i Klassekampens venner betaler månedlige støttebidrag til 
avisa. Kontakt foreningen for medlemskap eller annet på e-post kk-venner@klassekampen.no eller 
Klassekampens venner, c/o Klassekampen, Boks 9257 Grønland, 0134 Oslo. www.kk-venner.no

MEDARBEIDERE: 
NYHET: Åse Brandvold, journalist, 21 09 30 52, aseb@klassekampen.no  • Pål Hellesnes, journalist, 21 09 30 53, 
pal.hellesnes@klassekampen.no • Stian Nicolajsen, journalist (vikar), 21 09 30 46, stiann@klassekampen.no • 
Alf Skjeseth, journalist, 21 09 30 50, alfs@klassekampen.no • Simen Tallaksen, journalist, 21 09 30 55, siment@
klassekampen.no • Emilie Ekeberg, journalist (perm.) • Anne Kari Hinna, journalist (perm.) 
TRONDHEIMS KONTORET: Frida Holsten Gullestad, journalist, 21 09 30 63, fridag@klassekampen.no • 
Jo Skårderud, journalist, 21 09 30 75, jos@klassekampen.no POLITIKK: Jens Kihl, journalist, 21 09 30 73, 
jensk@klassekampen.no • Kjetil Magne Sørenes, journalist, 21 09 30 36, kjetils@klassekampen.no UTENRIKS: 
Eirik Grasaas-Stavenes, journalist • Sissel Henriksen, journalist, 21 09 31 11, sisselh@klassekampen.no • Peter 
M. Johansen, journalist, 21 09 31 13, peterm@klassekampen.no • Magnus Lysberg, journalist, 21 09 31 16, 
magnusl@klassekampen.no • Amal Wahab, journalist, 21 09 31 15, amalw@klassekampen.no FEATURE: Knut 
Gjerseth Olsen, journalist (perm.) • Line Madsen Simenstad, 2109 30 51, journalist, lines@klassekampen.no • 
Jo Bredeveien, journalist (vikar), 21 09 30 69, job@klassekampen.no • Lars U. L. Vegstein, journalist, 
21 09 30 72, larsv@klassekampen.no KULTUR: Sara Hegna Hammer, redaksjonssekretær, 21 09 31 08, 
sara.hegna.hammer@klassekampen.no • Jonas Brække, journalist, 21 09 30 75, jonasb@klassekampen.no • Guri 
Kulås, journalist, 21 09 30 86, gurik@klassekampen.no • Dag Eivind Undheim Larsen, journalist, 21 09 30 84, 
dagl@klassekampen.no • Runa Kvalsund, journalist (vikar), 21 09 30 94, runak@klassekampen.no 
BOKMAGASINET: Silje Bekeng, redaksjonssekretær/journalist, 21 09 31 02, siljeb@klassekampen.no • Tom 
Egil Hverven, hovedanmelder, tom.egil.hverven@klassekampen.no MUSIKKMAGASINET: Eirik Blegeberg, 
redaksjonssekretær, 21 0930 81, eirikb@klassekampen.no KRONIKK OG DEBATT: Carline Tromp, 
redaksjonssekretær, 2109 30 45, carlinet@klassekampen.no • Ingrid G. Åm, redaksjonssekretær, 21 09 30 43, 
ingridga@klassekampen.no DESK: Johannes Michael Øvergaard, systemansvarlig, 21 09 31 44, johannes@
klassekampen.no • Henrik Haanes, deskjournalist (perm.) • Ove Rønningsland, deskjournalist, 21 09 31 24, 
over@klassekampen.no • Hilde Tørhaug, deskjournalist, 21 09 31 33, hildet@klassekampen.no • Audun 
Haaland, grafi ker, 21 09 31 42, audunh@klassekampen.no • Frøydis Wold, grafi ker, 21 09 31 41, froydis.wold@
klassekampen.no • Magne Mellem Enoksen, deskjournalist, 21 09 30 35, magnee@klassekampen.no 
FOTO: Anniken C. Mohr, fotosjef, 21 09 31 52, annikenm@klassekampen.no • Tom Henning Bratlie, fotograf, 
21 09 30 39, thb@klassekampen.no • Linda Bournane Engelberth, fotograf (perm.) SENTRALBORD: Berit 
Marthinussen, 21 09 32 25, beritm@klassekampen.no • Sidsel Myhrer, 21 09 32 26, sidselm@klassekampen.no 
KUNDE SERVICE: Eirun Arntzen, 21 09 32 23, eiruna@klassekampen.no • Dag Rune Dahl, 21 09 32 21, 
dag.rune.dahl@klassekampen.no • Yvonne Lund, 21 09 32 20, yvonne.lund@klassekampen.no. 
ANNONSE: Marit Sola, annonse konsulent, 21 09 32 75, marits@klassekampen.no • Christoffer Th. Tybring-
Nilsen, annonse konsulent, 21 09 30 47, christoffert@klassekampen.no MARKED: Tove Berg Andersen, 
markedskonsulent, 21 09 32 47, tovea@klassekampen.no • Maria Dyrhol Sandvik, arrangementsansvarlig, 
21 09 32 44, marias@klasskeampen.no • Truls Dydland, standansvarlig, 21 09 32 49, trulsd@klassekampen.no 
IT: Bjørn Berdahl, 21 09 32 10, bjornb@klassekampen.no.  

KONTAKT:
Klassekampen, Grønland 4, Oslo.
Postadresse: Boks 9257 Grønland, 0134 Oslo
Åpningstider: 08.30–15.30 (man.–fre.)
www.klassekampen.no

Tlf: 21 09 30 00 
klassekampen@klassekampen.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Bjørgulv Braanen
21 09 30 10 / 916 00 006
bjorgulvb@klassekampen.no

NYHETSSJEF
Kjell-Erik N Kallset 
21 09 30 31
kjellek@klassekampen.no

UTENRIKSREDAKTØR
Yohan Shanmugaratnam
21 09 31 14,
yohan@klassekampen.no

KRONIKK- OG 
DEBATTREDAKTØR
Tollef Mjaugedal, 21 09 30 42
tollefm@klassekampen.no

MUSIKKREDAKTØR
Olav Østrem 
21 09 30 82
olav.ostrem@klassekampen.no

VAKTSJEF
Velaug Hobbelstad Sælid 
21 09 30 41
velaugs@klassekampen.no

REDAKSJONSSJEF OG 
FEATUREREDAKTØR
Mari Skurdal, 21 09 30 32
maris@klassekampen.no

NYHETSSJEF
Mímir Kristjánsson 
21 09 30 71
mimirk@klassekampen.no

KULTURREDAKTØR (fung.)
Mari Brenna Vollan 
21 09 30 95
mariv@klassekampen.no

BOKREDAKTØR
Karin Haugen 
21 09 31 01
karin.haugen@klassekampen.no

VAKTSJEF
Maria Lavik
21 09 31 38
marial@klassekampen.no

UTVIKLINGSREDAKTØR
Katrine Ree Holmøy 
21 09 30 88
katrineh@klassekampen.no

ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Christian Samuelsen
21 09 32 43 / 930 36 396
christians@klassekampen.no

SALGS- OG OPPLAGSSJEF
Kenneth Bjørkhaug, 21 09 32 22  
kennethb@klassekampen.no

MARKEDSSJEF
Fredrik V. Sand, 21 09 32 46
fredriks@klassekampen.no

ANNONSESJEF
Thomas Rønnerud, 21 09 30 48
thomasr@klassekampen.no

SALGSLEDER ABONNEMENT
Pål Simensen, 21 09 32 72
pals@klassekampen.no

IT-ANSVARLIG
Lars Klæboe, 21 09 32 11
larsk@klassekampen.no

REGNSKAPSANSVARLIG
Marit Abrahamsen
21 09 32 60
marita@klassekampen.no

Den nordiske utgaven av Le Monde diplomatique kommer som bilag i Klassekampen 
den første uka i hver måned.

Ny Tid, hvori opptatt Orientering, kommer som bilag til Klassekampen i midten av 
hver måned.

– venstresidas 
dagsavis

Sentralbord: Tlf: 21 09 30 00 
Annonsering: Tlf. 21 09 32 70
Abonnement: Tlf. 21 09 30 01

For billettsalg, filmomtaler og åpningstider, se nfkino.no
Kundeservice: 994 32 000 (lokal mobiltakst)

Åpningstid: Mandag til fredag 08:00 - 16:00, helg 12:00 - 18:00.
Mrk! Ingen reservasjon av billetter. For spørsmål: post@nfkino.no

www.nfkino.no

BARNEFILMER          PREMIEREFILMER          VINBAR         SISTE DAG          NATTKINO          MATINÉ

MANDAG 22.08
COLOSSEUM 1-2-3-4
FR. NANSENS VEI 6

GIMLE

BYGDØY ALLÉ 39

KLINGENBERG 1-2-3-4

OLAV V’S GT. 4 SAGA 1-2-3-4-5-6

STORTINGSGT. 28

SYMRA 1-2

LAMBERTSETER SENTER

RINGEN 1-2-3-4-5-6

SANNERGATA 6D

VIKA 1-2-3-4 
RUSELØKKVEIEN 14 18 år

Bad Moms (2D,Original) regi: Jon 
Lucas, Scott Moore (Amerikansk - 
9år) 18:45––––––––––––––––––––––––
Et helt halvt År (2D,Babykino, 

Original) regi: Thea Sharrock 
(Amerikansk - Alleår) 13:00––––––––––––––––––––––––

Istid: På Kollisjonskurs 

(2D,Norsk,Uten tekst) regi: 
Michael J. Wilson (Amerikansk - Al-
leår) 10:30 og 15:50––––––––––––––––––––––––
Jason Bourne (2D,Original) regi: 
Paul Greengrass (Amerikansk - 
15år) 21:00––––––––––––––––––––––––

Kjæledyrenes hemmelige 

liv (2D,Norsk) regi: Chris Re-
naud (Amerikansk - Alleår) 10:15––––––––––––––––––––––––
Star Trek Beyond (3D,Original) 
regi: Justin Lin (Amerikansk - 12år) 
13:00, 18:00 og 20:50––––––––––––––––––––––––
Star Trek Beyond (2D,Original) 
regi: Justin Lin (Amerikansk - 12år) 
16:00––––––––––––––––––––––––
Suicide Squad (3D,Original) regi: 
David Ayer (Amerikansk - 12år) 
18:10––––––––––––––––––––––––

SVK - Store Vennlige 

Kjempe (3D,Norsk) regi: Ste-
ven Spielberg (Amerikansk - 6år) 
15:00, 15:50 og 18:30––––––––––––––––––––––––

SVK - Store Vennlige 

Kjempe (2D,Norsk) regi: 
Steven Spielberg (Amerikansk - 
6år) 10:15––––––––––––––––––––––––
The Legend of Tarzan 

(2D,Original) regi: David Yates 
(Amerikansk - 12år) 21:10––––––––––––––––––––––––
Under kirsebærtrærne 

(2D,Original,Seniorkino) regi: 
Naomi Kawase (Japanese - Alleår) 
12:30––––––––––––––––––––––––
War Dogs (2D,Original) regi: 
Todd Phillips (Amerikansk - 12år) 
21:10

The Lobster (2D,Original) regi: 
Yorgos Lanthimos (Amerikansk - 
15år) 20:45––––––––––––––––––––––––
Under kirsebærtrærne 

(2D,Original) regi: Naomi Kawase 
(Japanese - Alleår) 18:00

Brooklyn (2D,Original) regi: 
John Crowley (Amerikansk - Alleår) 
16:00––––––––––––––––––––––––
Et helt halvt År (2D,Original) 
regi: Thea Sharrock (Amerikansk - 
Alleår) 18:45––––––––––––––––––––––––
Everybody Wants Some!! (2D) 
regi: Richard Linklater (Amerikansk 
- 6år) 18:30––––––––––––––––––––––––
Flukten (2D,Original) regi: Peter 
Grönlund (Svensk - 12år) 18:00 

og 21:00––––––––––––––––––––––––
Lights Out (2D,Original) regi: 
David F. Sandberg (Amerikansk - 
15år) 16:00––––––––––––––––––––––––
Love og Friendship (2D,Original) 
 regi: Whit Stillman (Amerikansk - 
Alleår) 16:30 og 21:15––––––––––––––––––––––––
Mohenjo Daro (2D,Original) 
regi: Ashutosh Gowriker (Hindi - 
12år) 20:15––––––––––––––––––––––––
Star Trek Beyond (2D,Original) 
regi: Justin Lin (Amerikansk - 12år) 
17:30 og 20:30

Bad Moms (2D,Original) regi: Jon 
Lucas, Scott Moore (Amerikansk - 
9år) 15:00––––––––––––––––––––––––
Brooklyn (2D,Original) regi: 
John Crowley (Amerikansk - Alleår) 
12:00––––––––––––––––––––––––
Captain Fantastic (2D,Original) 
regi: Matt Ross (Amerikansk - 9år) 
15:15––––––––––––––––––––––––
Ghostbusters (2D,Original) 
regi: Paul Feig (Amerikansk - 12år) 
20:45––––––––––––––––––––––––

Istid: På Kollisjonskurs 

(2D,Norsk,Uten tekst) regi: 
Michael J. Wilson (Amerikansk - 
Alleår) 12:00––––––––––––––––––––––––
Jason Bourne (2D,Original) regi: 
Paul Greengrass (Amerikansk - 
15år) 20:45––––––––––––––––––––––––

Kjæledyrenes hemmelige 

liv (2D,Norsk) regi: Chris Re-
naud (Amerikansk - Alleår) 12:00––––––––––––––––––––––––
Now You See Me 2 (2D,Original) 
regi: Jon M. Chu (Amerikansk - 9år) 
20:30––––––––––––––––––––––––
Star Trek Beyond (2D, 

Komfortsal,Original) regi: Justin 
Lin (Amerikansk - 12år) 11:45––––––––––––––––––––––––
Star Trek Beyond (2D,Original) 
regi: Justin Lin (Amerikansk - 12år) 
18:00 og 21:00––––––––––––––––––––––––
Suicide Squad (2D,Original) regi: 
David Ayer (Amerikansk - 12år) 
14:30 og 17:30––––––––––––––––––––––––

SVK - Store Vennlige Kjempe 

(2D,Babykino,Original) regi: Ste-
ven Spielberg (Amerikansk - 6år) 12:30––––––––––––––––––––––––

SVK - Store Vennlige 

Kjempe (2D,Norsk) regi: Ste-
ven Spielberg (Amerikansk - 6år) 
12:00 og 15:00––––––––––––––––––––––––

SVK - Store Vennlige Kjempe 

(2D,Original) regi: Steven 
Spielberg (Amerikansk - 6år) 17:30––––––––––––––––––––––––
The Lobster (2D,Original) regi: 
Yorgos Lanthimos (Amerikansk - 
15år) 15:00, 18:00 og 21:00––––––––––––––––––––––––
The Shallows (2D,Komfortsal, 

Original) regi: Jaume Collet-Serra 
(Amerikansk - 12år) 21:00––––––––––––––––––––––––
Under kirsebærtrærne 

(2D,Original) regi: Naomi Kawase 
(Japanese - Alleår) 18:00––––––––––––––––––––––––
War Dogs (2D,Komfortsal, 

Original) regi: Todd Phillips (Ameri-
kansk - 12år) 15:00 og 18:00

Bad Moms (2D,Original) regi: Jon 
Lucas, Scott Moore (Amerikansk - 
9år) 20:45––––––––––––––––––––––––
Bad Neighbours 2 (2D) regi: 
Nicholas Stoller (Amerikansk - 
12år) 20:30––––––––––––––––––––––––
Captain Fantastic (2D,Original) 
regi: Matt Ross (Amerikansk - 9år) 
17:15 og 20:15––––––––––––––––––––––––
Central Intelligence (2D,Original) 
 regi: Rawson Marshall Thurber 
(Amerikansk - 12år) 16:15––––––––––––––––––––––––
Et helt halvt År (2D,Original) 
regi: Thea Sharrock (Amerikansk - 
Alleår) 13:30––––––––––––––––––––––––
Ghostbusters (3D,Original) regi: 
Paul Feig (Amerikansk - 12år) 15:15––––––––––––––––––––––––
Independence Day: Resurgence 

(2D,Original) regi: Roland Emmerich 
(Amerikansk - 12år) 17:45––––––––––––––––––––––––

Istid: På Kollisjonskurs 

(3D,Norsk,Uten tekst) regi: 
Michael J. Wilson (Amerikansk - 
Alleår) 11:45––––––––––––––––––––––––

Istid: På Kollisjonskurs 

(3D,Original) regi: Michael J. 
Wilson (Amerikansk - Alleår) 14:30––––––––––––––––––––––––

Kjæledyrenes hemmelige 

liv (2D,Norsk) regi: Chris Re-
naud (Amerikansk - Alleår) 11:30––––––––––––––––––––––––
Star Trek Beyond (3D,Original) 
regi: Justin Lin (Amerikansk - 12år) 
12:30––––––––––––––––––––––––
Suicide Squad (3D,Original) regi: 
David Ayer (Amerikansk - 12år) 
20:45––––––––––––––––––––––––

SVK - Store Vennlige Kjem-

pe (3D) regi: Steven Spielberg 
(Amerikansk - 6år) 12:00––––––––––––––––––––––––

SVK - Store Vennlige 

Kjempe (3D,Norsk) regi: Ste-
ven Spielberg (Amerikansk - 6år) 
15:00 og 18:00––––––––––––––––––––––––
The Legend of Tarzan 

(3D,Original) regi: David Yates 
(Amerikansk - 12år) 18:00––––––––––––––––––––––––
The Lobster (2D,Original) regi: 
Yorgos Lanthimos (Amerikansk - 
15år) 14:00––––––––––––––––––––––––
The Shallows (2D,Original) regi: 
Jaume Collet-Serra (Amerikansk - 
12år) 18:45 og 21:00––––––––––––––––––––––––
The Swedish Theory of Love 

(2D,Original) regi: Erik Gandini 
(Amerikansk - ikke vurdertår) 15:30––––––––––––––––––––––––
Under kirsebærtrærne 

(2D,Original) regi: Naomi Kawase 
(Japanese - Alleår) 12:45––––––––––––––––––––––––
War Dogs (2D,Original) regi: 
Todd Phillips (Amerikansk - 12år) 
17:30 og 20:30

Istid: På Kollisjonskurs 

(2D,Norsk,Uten tekst) regi: 
Michael J. Wilson (Amerikansk - 
Alleår) 15:45––––––––––––––––––––––––
Star Trek Beyond (3D) 

(2D,Original) regi: Justin Lin 
(Amerikansk - TBCår) 21:00––––––––––––––––––––––––

SVK - Store Vennlige 

Kjempe (2D,Norsk) regi: 
Steven Spielberg (Amerikansk - 
6år) 18:10

Et helt halvt År (18 År,2D, 

Original) regi: Thea Sharrock 
(Amerikansk - Alleår) 15:45 og 21:05––––––––––––––––––––––––
Jason Bourne (18 År,2D,Original) 
regi: Paul Greengrass (Amerikansk - 
15år) 18:05  og 20:55––––––––––––––––––––––––
The Lobster (18 År,2D,Original) 
regi: Yorgos Lanthimos (Ameri-
kansk - 15år) 15:25 og 18:20––––––––––––––––––––––––
The Swedish Theory of Love (18 

År,2D,Original) regi: Erik Gandini 
(Amerikansk - ikke vurdertår) 
15:45––––––––––––––––––––––––
The Swedish Theory of Love (18 

År,2D,Original) regi: Erik Gandini 
(Amerikansk - ikke vurdertår) 
18:20 og 21:05––––––––––––––––––––––––
Under kirsebærtrærne (18 

År,2D,Original) regi: Naomi 
Kawase (Japanese - Alleår) 15:45, 

18:20 og 21:05
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RADIO
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver hele

time. 06.03 Distr. prgm. 09.03 Nitimen 11.05
Lønsj 12.05 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm.
17.00 Her og nå 18.30 Kveldsåpent 22.03
Utakt 00.05 Nattradioen 02.03 Herreavdeling-
ens feriekoloni 03.03 Feriemusikken 04.03
Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Vær-
melding med varsel for fiskebankene

Dagsnytt hver hele time, unntatt
kl. 13.00, 17.00 og 18.00.

05.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45
Værmelding med varsel for fiskebankene 06.03
P1+ musikkmiks 06.30 Nyhetsmorgen 07.05
Frokostradio 09.03 Jacobsen 11.05 Jukebox
12.05 Øde øy 13.03 P1+ musikkmiks 14.03
Alle tiders blinkskudd 15.05 Nonstop 16.03
Radiolangs 18.00 P1+ musikkmiks 18.30 Lut-
ter øre 19.03 Verden i går 19.30 Museum
20.03 Her og nå 21.03 Swing & sweet 22.03
Hovigs hangar 23.03 P1+ musikkmiks 04.03
Radiolangs

Dagsnytt hver hele time samt kl.
07.30, unntatt kl. 15.00, 17.00,

18.00 og 20.00. 06.03 Kulturhuset Kunst
06.33 Nyhetsmorgen 07.45 Politisk kvarter
08.03 Kulturnytt 08.33 Nyhetsmorgen 09.03
Ekko 11.03 Spillerom 12.04 Oddasat davvisá-
megillii 12.07 Ådåsa 12.10 Åarjel saernieh
12.13 Julevmagasijnna 12.30 Nyhetslunsj
13.03 Kulturhuset 15.05 Nyhetsettermiddag
17.03 Salongen 18.00 Dagsnytt atten 19.03
Musikk i P2: Spillerom 19.30 Musikk i P2:
Jungeltelegrafen 20.30 Musikk i P2: Verdens-
scenen 21.03 Kulturhuset 22.03 Ekko 23.03
Salongen 00.05 Klassisk natt – gjenhør 02.03
Klassisk natt 04.03 Klassisk natt – gjenhør

Nyheter hver halvtime kl. 06.00-
10.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til kl. 20.00.

07.00 Sommermorgen med Lars & Johanna
11.00 Ditt liv – din musikk 15.00 Ettermiddag
med Kim 18.00 Ditt liv – din musikk 22.00
Variert musikk fra de siste 4 tiår 01.00 Nattmu-
sikk 04.00 Nattmusikk

Nyheter hver hele time 06:00-
24:00, hver halvtime 06:00-
09:00 og 15:00-18:00. Utvidet

nyhetssending kl. 07:30 og 16:00. P4-sport
kl. 06:50, 08:50, 09:50, 15:03 og 16:03.
06.00 P4s Radiofrokost 10.00 P4 direkte
12.00 Jorda rundt 13.00 P4 direkte 15.00
Midt i Trafikken 18.00 P4 sommerkveld 22.00
Lyden av P4 24.00 Lyden av P4

07.30 NRK nyheter 07.45 Politisk kvarter
08.00 NRK nyheter 08.15 Hygge i hagen (r)
08.45 Tall som teller (r) 09.00 NRK nyheter
09.10 Munter mat (r) 09.40 Modellgutter (r)
10.00 NRK nyheter 10.10 Team Ingebrigtsen (r)
10.50 Billedbrev fra Europa (r) 11.10 Med
hjartet på rette staden (r) 12.00 NRK nyheter
12.15 Hygge i Strömsö (1) 13.00 NRK nyheter
13.10 Liberty åpner dørene (r) 14.00 NRK nyhe-
ter 14.10 Det gode bondeliv spesial (1) 14.40
Korte dyrehistorier (r) 14.50 Det søte liv (r)
15.00 NRK nyheter 15.10 Martas frisørsalong
(r) 15.40 Hemmelige svenske rom (r) 16.00
NRK nyheter 16.15 Eit enklare liv (r) 17.00
NRK nyheter 17.15 Glimt av Norge (r) 17.30
Oddasat 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Fader
Brown (r)
18.35 Billedbrev (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Draumehuset

(1) Norsk livsstilserie fra 2015. Vi følger
seks norske familier fra byggeprosessen
starter til drømmehuset står ferdig.

20.45 Glimt av Norge
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Bedrag

(1) Da. krimserie fra 2016. Et lik skylles i
land nær en vindmøllepark.

22.30 Ut av skapet
(1) Norsk dokumentarserie. Vi følger fem
ungdommers vei mot å bli åpne om at de er
skeive.

23.10 Kveldsnytt
23.25 Miss Marple: Den blå geranien (r)
00.55 Den andre prins William The Other Prince
William. Br. dokumentar fra 2015. 01.45 Sal-
ting the Battlefield Br. thriller fra 2014. Regi:
David Hare. 03.20 Det ville Patagonia (r) 04.10-
07.30 Fra toppen av Everest til havets dyp (r)

07.30 Danske slott (r) 08.30 Då
aids-panikken tok verda (r) 09.10
Med åpne øyne Einayim Petuk-
hoth. Israelsk drama fra 2009.
En gift mann med fire barn driver
en slakterforretning. I rollene:
Zohar Shtrauss, Ran Danker, Ravit
Rozen. Regi: Haim Tabakman. (7
år) 10.40 Flukten (r) 11.35
Hovedscenen (r) 12.45 Fra Sveri-
ge til himmelen (r) 13.15 Den
ytste byen på Grønland (r) 13.45
Tro, håp og kjærlighet (r) 14.45
Antikkduellen (r) 15.15 Danske
slott (r) 16.15 Med hjartet på
rette staden (r) 17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dyreklinikken (r)

(7) Sv. dyreserie.
19.30 En smak av nord (r)

(5) Islandsk matserie.
20.00 Tilbake til 90-tallet (r)

(5) Norsk dokumentarserie.
20.30 Datoen (r)

(2) Norsk dokumentarserie.
21.30 Pøbler

Norsk dokumentar fra 2014.
23.00 Flukten (r)

Norsk dokumentar.
23.55 Eva Brauns store

kjærlighet (r)
Fr. dokumentar.

00.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 01.05 Distriktsnyheter
Østlandssendingen (r) 01.20 Dis-
triktsnyheter Østfold (r) 01.30
Distriktsnyheter Østnytt (r) 01.45
Distriktsnyheter Østafjells (r)
02.00 Distriktsnyheter Sørlandet
(r) 02.10 Distriktsnyheter Roga-
land (r) 02.25-07.30 Distriktsny-
heter (r)

06.00 Hage på stell (r) 06.30 Nyhetene 06.55
God morgen Norge Morgensending. 10.00 God
morgen Norge (r) 12.00 Masterchef Sverige (r)
13.00 Love It or List It (r) 14.00 Mitt drømme-
hjem (r) 15.00 Hage på stell (r) 15.30 Modern
Family (r) 16.00 Home and Away (r) 16.30
Home and Away (85) Austr. dramaserie fra
2014. 17.00 En kveld hos Kloppen (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)

(88) Norsk dramaserie fra 2016.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (r)

(1) Norsk underholdning.
19.30 Hotel Cæsar

(89) Dramatisk start. Norsk dramaserie fra
2016. Storm har skutt Amanda og er hardt
skadet.

20.00 Jakten på kjærligheten
(1) Norsk realityserie fra 2016. Forventnings-
fulle bønder er klare for jakten på den store
kjærligheten.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Åsted Norge

(1) Åsted Norge trapper opp. Norsk doku-
mentar. «Åsted Norge» vil hver uke gjøre dyp-
dykk i norsk kriminalitet.

22.40 Mitt voldelige barn (r)
(1) Br. dokumentarserie.

23.45 Hawaii Five-0
(5) Am. actionserie fra 2015. Five-0-teamet
avhører medlemmer av en stunt-motorsykkel-
bande.

00.40 Criminal Minds (r) 01.35 Hawaii Five-0 (r)
03.00 Under The Dome (r) 03.40 Criminal
Minds (r) 04.25-05.10 Hawaii Five-0 (r) 05.10-
06.00 Blue Bloods (r)

06.00 The Middle (r) 06.30 Gor-
don Ramsays hotelleksperiment
(r) 07.30 Restaurantdrømmen (r)
08.30 Ellen DeGeneres Show (r)
09.15 Dr. Phil (r) 10.15 NCIS:
New Orleans (r) 11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres Show (r)
13.00 The Real Housewives of
Beverly Hills (r) 14.00 How I Met
Your Mother (r) 14.30 MasterChef
Norge (r) 15.30 MasterChef –
Danmarks grillmester (r) 16.30
Svenske Hollywoodfruer (r) 17.30
Luksusfellen Sverige (r)
18.30 Norges styggeste rom

(r)
19.30 Masterchef Canada

(10) Kan. matlagingsprogram
fra 2016.

20.30 Husredderne
(4) Sv. realityserie fra 2015.
Brødrene Henrik, Oskar og
Johan er hjemme alene når
det begynner å brenne på alta-
nen.

21.30 NCIS: Los Angeles (r)
(12) Am. krimdramaserie fra
2015.

22.30 Navy NCIS
(12) Am. krimdramaserie fra
2015.

23.20 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywoodfru-

er (r)
01.05 Luksusfellen Sverige (r)
02.00 Norges styggeste rom (r)
02.45 NCIS: New Orleans (r)
03.30 Scream Queens (5) Am.
dramahorror fra 2015. 04.15-
05.05 MasterChef – Danmarks
grillmester (r) 05.05-06.00 Mas-
terChef Norge (r)

06.00 Marvel Avengers Assemble
(r) 06.20 America's Funniest
Home Videos (r) 06.45 The
Neighbors (r) 07.10 Cougar Town
(r) 07.35 Top 20 Funniest (r)
08.25 The Neighbors (r) 08.50
Endelig ferie (r) 09.45 Top 20
Funniest (r) 10.30 Ullared (r)
11.25 Endelig ferie (r) 12.25
Boligkrise (r) 13.25 Sinnasnekke-
r'n (r) 14.25 The Big Bang Theory
(r) 15.20 Cougar Town (r) 15.45
America's Funniest Home Videos
(r) 16.15 Friends (r) 17.15 Two
and a Half Men (r)
18.05 The Big Bang Theory

(r)
19.00 America's Funniest

Home Videos (r)
(33) Am. underholdningsserie
fra 2015.

19.30 4-stjerners middag (r)
(41) Norsk underholdningsse-
rie.

20.30 Mellom bakkar og
berg (r)
(11) Norsk humorserie.

21.30 Special Victims Unit
(r)
(3) Am. krimserie fra 2015.

22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
(9) Norsk talkshow fra 2016.

23.30 CSI (r)
(4) Am. krimserie.

00.25 Castle (r)
01.25 Special Victims Unit (r)
02.20 CSI: NY (r) 03.10 48 timer
(24) Am. dokumentarserie. 04.00
House (r) 04.45 Christine (r)
05.35-06.00 Christine (r)

06.00Morgensending
06.55 The Pool Master
07.50 Hus i tretoppene
08.40Mighty Ships
09.30 Livsfarlig fangst
10.30 Gullfeber
11.30 Fast and loud
12.30 The Pool Master
13.30 Hus i tretoppene
14.30 Bilfikserne
15.30Mighty Ships
16.30 Gold Divers
17.30 Alaska: The Last

Frontier
18.30 Fast and Loud
19.30 Fast and Loud
20.30 Bilfikserne
21.30 Bilfikserne
22.30Misfit Garage
23.30 Railroad Alaska
00.30 YukonMen
01.30 Fast and loud
02.30 Bilfikserne
03.30Misfit Garage
04.20 Gullfeber
05.10-06.00 Alaska: The

Last Frontier

06.00 7D
06.15 Disney XD F.C
06.25 Lab rats
06.50 K.C.
07.15 The Gronks
07.30 En gamers guide til

det aller meste
07.55 Star Darlings
08.05 Dog with a Blog
08.30Miraculous
08.55 Diverse sendinger
15.35Miraculous
16.00 Bunkd
16.25 Bestevenner når

som helst
16.50 Bunkd
17.15 K.C.
17.40 The Gronks
17.55 Lab Rats
18.20 The Club Season 2
18.25 Star Darlings
18.30 Bunkd
18.55 Kirby Buckets
19.20 The Gronks
19.35 Supersykehuset
20.00 The Descendants
20.05 Star Darlings
20.10 K.C.
20.35 Nattsending

06.00Morgensending
10.00Watts
11.00 Fotball: Major Lea-

gue Soccer, USA (r)
12.25 Going for Gold (r)
12.30 Fotball: Major Lea-

gue Soccer, USA (r)
14.00 Going for Gold (r)
14.05 Sykling: Vuelta a

España (r)
14.45 Sykling: Vuelta

extra
Direkte.

15.00 Sykling: Vuelta a
España
Etappe 3. Direkte.

18.00 Fotball: Major Lea-
gue Soccer, USA (r)

19.10 Eurosport News
19.15 Fotball: Major Lea-

gue Soccer, USA (r)
20.30 Sykling: Vuelta a

España (r)
22.00MLS Highlights
22.30Watts
22.45 Fotball: Major Lea-

gue Soccer, USA (r)
23.55 Eurosport News
24.00-06.00 Nattsending

06.00Morgensending
08.50 Hundehviskeren (r)
09.50 Kjærlighet på kre-

ditt (r)
10.20 Kjærlighet på kre-

ditt (r)
10.50 Ungkaren i paradis

(r)
12.35 Slankekrigen (r)
13.30 Gossip Girl (r)
14.30 Ugly Betty (r)
15.30 One Tree Hill (r)
16.25Millionær søker

kjæreste (r)
17.25 Ekstremt vekttap (r)
18.25 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 Ungkaren Australia
21.45Mitt liv som lang
22.40 Bikini og barliv i

Thailand
23.40Millionær søker

kjæreste (r)
00.40 Forsvunnet (r)
01.40 Sofias engler (r)
02.40 Slankekrigen (r)
03.25 Nattsending

06.10Morgensending
13.25 Nattpatruljen (r)
13.55 Fikserne (r)
14.25 Skattejegerne (r)
15.25 Pantelånerne i

Detroit (r)
16.25 Auction Hunters
16.55 Auction Hunters
17.25 Grensevakten (r)
17.55 Grensevakten (r)
18.30 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
19.00 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
19.30 Nattpatruljen (r)
20.00 Nattpatruljen (r)
20.30 Hundepatruljen NZ
21.00 Hundepatruljen NZ
21.30 Insider (r)
22.30 The Big Bang Theo-

ry (r)
23.00 The Big Bang Theo-

ry (r)
23.30 Two and a Half

Men (r)
24.00 Two and a Half

Men (r)
00.30 Nattsending

06.00Morgensending
09.55 Highway Thru Hell
10.50 Flyhavarikommisjo-

nen
11.45 Nazistenes bygg-

verk
12.40 Nazistenes bygg-

verk
13.35 Dubai: den ultimate

flyplass
14.30 Gull i Yukon
15.25 Flyhavarikommisjo-

nen
16.20 Supercar Megabuild
17.15 Car S.O.S
18.10 Vinterveiens helter

Norge
19.05 Dubai: den ultimate

flyplass
20.00Mirakellanding på

Hudson-elven
21.00 NoMan Left Behind
22.00 Alaskas siste utpost
23.00 Flyhavarikommisjo-

nen
24.00 Drugs Inc
00.55 Alaskas siste utpost
01.50 Hard Time
02.40 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
19.50 Standup: Live fra

Apollo (r)
20.35 Reggie Yates i Russ-

land (r)
(2) Homofile under
angrep. Br. dokumen-
tarserie fra 2015.
Hvordan er livet for
lesbiske, homofile,
bifile og transperso-
ner i Russland etter at
såkalt homopropa-
ganda ble forbudt
ved lov?

21.35 Salting the Battlefi-
eld
Br. thriller fra 2014. I
rollene: Bill Nighy,
Helena Bonham Car-
ter, Ralph Fiennes.
Regi: David Hare.

23.10 Ikke gjør dette
hjemme (r)

23.40 Standupmed Rus-
sell Brand (r)

01.10 Nattsending

06.30 Prikk og Flekk (r)
06.40 Tilly og vennene (r)
06.50 Bitte lille Benny (r)
07.00 Polo (r)
07.05 Ridder Mikkel (r)
07.20 Ekornvei-ligaen (r)
07.25 Dyrestien 64 (r)
07.35 Brannmann Sam (r)
07.45 Elleville Elfrid (r)
07.55 Bestemor og beste-

far
08.05 Rakettgjengen (r)
08.20 Diverse sendinger
16.50 Pat og Stan (r)
17.00Manaid-tv (r)
17.15 Charlie og Lola (r)
17.30 Prikk og Flekk (r)
17.40 Tilly og vennene (r)
17.50 Bitte lille Benny (r)
18.00 Byggmester Bob (r)
18.10 Byggmester Bob
18.20 Bo flytter hjemme-

fra (r)
18.30 Alf Prøysens barne-

sanger (r)
18.35 Floopaloo (r)
18.50 Supernytt (r)
19.00 Ghost Rockers (r)
19.15 Ghost Rockers

05.00Morgensending
14.10 Skolstart
14.15 Ryttare i blått

Sv. långfilm från
1959.

16.00 Gomorron Sverige
sammandrag

16.20 Guld på godset (r)
17.20 I mopedbil genom

Finland
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt

Senaste sportnyheter-
na från SVT.

18.30 Lokala nyheter
18.45 Lagens längsta arm
19.25 Skolstart
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Det bästa ur Anti-

krundan 2016
21.00 Doctor Foster
22.00Medicin medMos-

ley
22.50 SVT Nyheter
22.55 Gomorra (r)
23.45-05.20 Follow the

money (r)

12.00Morgensending
15.25 Skolstart
15.30Motståndsmannens

flykt (r)
16.00 SVT Nyheter
16.05 Fångarnas barn (r)
16.35 En stad – en historia

(r)
16.45 Gudstjänst (r)
17.15 SVT Nyheter på lätt

svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrun-

dan (r)
18.55 Skolstart
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssamman-

fattning
22.00 Sportnytt
22.20 Dox: Palio
23.50 Stopptid deluxe (r)
00.20 Nattsending

06.00Morgensending
10.45 Dyreklinikken (r)
11.40 Bli ny: Hollywood

edition (r)
12.35 Kjære mamma (r)
13.05 Rachael Ray
14.00 Hekta på oppussing

(r)
14.25 Top Chef USA (r)
15.20 The Kardashians (r)
16.15 Flipp eller flopp? (r)
16.45 Superveterinæren

(r)
17.40 Drømmehus ved

sjøen (r)
18.05 I am Cait (r)
19.00 The Kardashians (r)
20.00 Tid for hjem (r)
21.00 Rom 123 (r)
21.30 Rom 123 (r)
22.00Mitt bittelille hjem

(r)
23.00 Kirurgiske katastro-

fer (r)
23.55 Bloggerne (r)
00.25 Grey's Anatomy (r)
01.15 Judging Amy (r)
02.10 Glee (r)
03.05 Nattsending

05.30Morgensending
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn

(r)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv

og død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv

og død (r)
15.45 American Ninja

Warrior (r)
16.40WhatWent Down
17.10WhatWent Down
17.40 Parkeringsvaktene

(r)
18.10 Fraktekrigen UK (r)
18.50 Fotball: OBOS-liga-

en
Mjøndalen – Sande-
fjord.

21.00 Gjeldshaiene
22.00 Grensevaktene:

Irland
23.00 Dømt til forvaring

(r)
24.00 Fjorden Cowboys (r)
00.30 Nattarbeiderne (r)
01.00 Broom (r)
01.25 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Kongen av Queens

(r)
13.30 Kongen av Queens

(r)
14.00 How I Met Your

Mother (r)
14.30 How I Met Your

Mother (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30-18.00 Kongen av

Queens (r)
18.00 Hundepatruljen

Oslo (r)
19.00 Storage Hunters UK

(r)
19.30 Storage Hunters UK

(r)
20.00 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen

Oslo (r)
22.00 Politirazzia
23.00 The X-Files
24.00 Simpsons (r)
00.30 Nattsending

11.00 La Liga
Deportivo La Coruna
– Eibar.

12.45 La Liga
Barcelona – Real
Betis.

14.30 La Liga
Granada – Villareal.

16.15 La Liga
Sevilla – Espanyol.

18.00 Ligue 1 Highlights
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i fr.
Ligue 1.

19.00 La Liga Highlights
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i sp.
La Liga.

19.55 La Liga
Celta Vigo – Leganes.
Direkte.

21.55 La Liga
Valencia – Las Pal-
mas. Direkte.

24.00 La Liga Highlights
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i sp.
La Liga.

01.00-11.00 END

22.30: Ut av skapet 20.00: Tilbake til 90-tallet20.00: Jakten på kjærligheten 20.30: Husredderne20.30: Mellom bakkar og...



Og så er det 4699 mil 
seinere, og du skulle ha 
skrevet reisedagbok, men 
det var så lite tid mellom 
freeway-ene og motellrom, 
mellom underlige møter og 
landemerker, mellom 
asfalten og himmelen, den 
store, åpne, full av forvent-
ninger og lyn og stormer i 
emning.

Og du kjørte sør, og vest 
og vest og vest og nord igjen, 
og der var San Francisco, 
denne andre porten til 
Amerika, og en fuktig vind 
fra havet blåser bort den 
siste ørkensanden fra håret 
ditt. 

Ned i byen blåser det 
også, surt, men likevel 
fortsetter de å komme, 
drømmerne og drankerne, 
angelheaded hipsters og alle 
de andre lykkejegerne, og 
håper på et snillere klima. 
Og kanskje de likevel har 
funnet det, i denne byen 
hvor selv forbudsskilt 
avslutter med «please».

Og du skulle ha skrevet 
noe lurt, noe poengtert og 
politisk om dette landet med 
sine enorme avstander, men 
det du gjør er å sette deg på 
bussen og se på alle de vakre 
freaksa, alle som er slitne og 
mørbanka av livet og 
systemet og amerika, men 
de er der fortsatt, de henger 
i, oppreist om enn bare så 
vidt, med ansiktene vendt 
mot sola, og du tenker på 
Ginsberg: 

America when will you be 
angelic? 

When will you take off 
your clothes?

Og snart skal du hjem 
men du kjenner på suget til 
å bare bli, gå en annen vei, 
sette seg på gata, drikke for 
mye og skrive dikt som bare 
er gode i hodet ditt, og du 
går som omtåket i byens 
tåke og snubler nesten i et 
skilt som sier: It’s been a 
long and weird trip, og it has 
indeed, og takk for det 
Amerika, vi ses plutselig, 
peace out.

 donderdag

Haight

AKKURAT NÅ

– utfordrer det etablerte

Tips til nyhetsredaksjonen: nyhetsleder@klassekampen.no 

Åpningstider: 08.30–15.30 (man–fre). 
Besøksadresse: Grønland 4, Oslo. Postadresse: Boks 9257 Grønland, 0134 Oslo. 
Kundeservice: 21 09 30 01, kundeservice@klassekampen.no

21 09 30 00

En landsby i Kina plages 
av en businessidé som slo 
helt feil. For å få inntekter fra 
turisme, jaktet de ned 73 
makakeaper som de hentet til 
landsbyen. Turistene 
strømmet til – for en liten 
periode. Når interessen 
forsvant, forsvant også 
penger til apemat, og nå lider 
landsbyens avlinger under 
600 sultne og fredede aper.

Hva kan det komme av at så mange 
utenlandske arkitekter kaprer de mest 
prestisjefulle og nasjonalt viktige 
oppdragene i landet vårt? 

At det ble en dansk arkitekt, Hans 
Ditlef Linstow, som fi kk i oppgave å 
tegne Slottet i Christiania, var riktig-
nok like naturlig – på den tid – som at 
den danskfødte arkitekten Christian 
H. Grosch ble tildelt oppdraget med å 
prosjektere Universitetsbygningen. 
For etter alle disse årene under 
kolonimakten Danmark, og nå i union 
med storebror Sverige, fantes det kun 
en håndfull norske arkitekter her i 
landet. 

Men da den svenske arkitekten 
Emil Victor Langlet i 1855 stakk av 
med seieren i konkurransen om 
Stortingsbygningen, etter at to andre 
arkitekter hadde blitt tildelt førstepre-
mien, var det vanskeligere å svelge for 
mange. Vi snakker tross alt om 
utformingen av det norske parlament! 

Derimot var det forståelig, av 
sikkerhetsmessige årsaker, at den 

fi nsk-amerikanske arkitekten Eero 
Saarinen sto for formgivningen av 
USAs ambassade i Oslo, innviet i 1959.

Eller ta Oslo Konserthus i Vestre 
Vika fra 1977, tegnet av svensken 
Gösta Åbergh. Og hvem vant konkur-
ransen i 1995 om den nye versjonen av 
norsk skøytesports klenodium Bislett 
stadion? Jo, det danske arkitektkonto-
ret C. F. Møller. Tevlingen om høyhus-
rekken Barcode i Bjørvika hadde tre 
vinnere, nemlig norske Dark Arkitek-
ter og A-lab samt – og det er noe alle 
vet – sjefsdesigneren MVRDV som 
kom fra Nederland. 

Så har vi det mest kontroversielle av 
alle eksempler på utenlandsk domi-

nans i vår nasjonalt høyverdige 
byggekunst: Lambda-prosjektet til 
vinneren av konkurransen om Munch-
museet, spanske Herreros Arquitectos.  
(Skrik! Jeg sier ikke mer.)

Nasjonalmuseet på Vestbane-tomten 
blir som kjent et av Oslos største og 
dyreste kulturbygninger. Konkurran-
sevinner: tyske Kleihues + Schuwerk.

Og hva kan være mer hellig i norsk 
idrett enn skihopping? Med andre ord: 
Hvordan kunne et dansk-belgisk 
arkitektkontor, JDS Architects, ledet 
av Julien D. Smedt, prestere å seire i 
konkurransen om den nye Holmen-
kollbakken? 
   Det kanskje mest frustrerende 
spørsmålet gjenstår: Vårt urnorske 
Vikingskipmuseum på Bygdøy skal 
utvides. Vinneren ble kåret i april 2016. 
Hvem gikk av med seieren? Riktig, det 
danske fi rmaet AART Architects – som 
rett nok har fi lialkontor i Oslo.

Jan Carlsen, 
skribent

arkitekturtekst@gmail.com

Dansk-belgisk skihopping

I DAG
Jan Carlsen

perspektivRoalkvam Terje Roalkvam stiller parallelt med den bosniske kunstneren 
Mirsad Begovic ut i Bærum Kunsthall på Fornebu fram til 4. september. Begovic 
viser installasjoner av foto og akryl på vegg. Roalkvam viser skulpturer og 
veggobjekter av naturmaterialer og aluminium. Her installasjonen «Circulus 
silvestris» fra 2016, laget av furukongler og aluminium.
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«The Get Down»: Ny Netfl ix-serie 
om hip hopens usannsynlige 
fødsel i en brennende smelte digel 
ute av kontroll.

Ut av 
kaos
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KOMMENTAR
Olav Østrem
Redaktør Musikkmagasinet

Ukene fra midten av august 
og en måned framover er 
blant det aller beste året har 
å by på. Ferien er mer eller 
mindre over, og det gjør godt 
å komme i gang igjen med 
rutinene og treffe venner og 
kolleger, samtidig som det 
fortsatt er varmt i 
været – bare enda fi -
nere lys og skarpere 
luft. Mye musikk er 
det også. Mange 
byer kjører sine årli-
ge festivaler om-
trent nå, og i Oslo er 
det fullt kjør. Så fort 
Øya var ferdig, sto 
Oslo Jazzfestival, 
Mela, Blowout, Som-
merøya og Findings 
for tur, og i denne 
uka er det to kam-
mermusikkfestiva-
ler, Oslo og Kon-Tiki, 
mens tidlig septem-
ber byr på Granittrock og Ul-
tima. Alt dette gir nødvendig 
liv til byen. Ikke bare kultu-
ren i seg selv, men også i 
form av business og at fl ere 
folk ute kan bety en hyggeli-
gere og tryggere by. 

For å få til det siste er det 
helt uvurderlig med et godt 
samarbeid mellom de som 
legger til rette for dette nat-
te- og musikklivet og byens 
myndigheter. Men det er ak-
kurat på dette punktet at det 
den siste tida har lugget litt 
for Oslos del.

I slutten av juni blusset det 
opp en debatt etter at kon-
sertstedet Blå var i ferd med 
å miste skjenkebevillingen, 
visstnok fordi det i en politi-

rapport het at stedet tiltrek-
ker seg uønskede elementer, 
– som igjen betyr bråk og til-
stedeværelse av politiet. Et-
ter at utestedene Fisk & Vilt 
og Ginger i vår måtte stenge 
dørene, som ifølge Natt & 
Dag skjedde etter press fra 
politiet på grunn av «pro-
blemklientell», er det fl ere 
som føler at politiet og Næ-
ringsetaten er ute etter å slå 
ned på klubber som spiller 
hiphop. Da er det langt fris-
kere å se hvordan man i Lon-
don forholder seg til dette 
med natte- og uteliv. 

I helga var det der åpning 
av nattlige fredags- og lør-
dagsavganger på to under-
grunnslinjer (Central og Vic-
toria), mens ytterligere tre 

linjer åpner i høst. 
Dette tilskuddet til 
24-timersbyen er 
noe britene jubler 
for, også London-
borgermester Sadiq 
Khan (Labour).  

I et stort bilag viet 
nattelivet i forrige 
ukes Observer snak-
ket Khan om hvor 
viktig dette er for 
London, også for by-
ens økonomi. Og at 
det seinere i år vil ut-
nevnes en «night 
tsar», som skal jobbe 
med å legge til rette 

for byens natteliv; både for 
dem som jobber og reiser da, 
samt beboerne og festfolket. 

Men borgermester Khan går 
lenger: I en tid da antallet 
klubber og scener er drama-
tisk synkende i musikkbyen 
London, jobber han for en 
lov som gjør det vanskelig 
for eiendomsutviklere å gjø-
re om musikk- eller natt-
klubber til luksusleiligheter. 

Tirsdag kveld blir det ute-
livsdebatt på Blå i Oslo, i regi 
av Natt & Dag. Der stiller 
blant andre næringsbyråd 
Geir Lippestad. Er det lov å 
håpe at han på forhånd har 
satt seg inn i argumentene 
til sin «kollega» i London? 

olavo@klassekampen.no

Et anstendig natteliv

I London 
skal man 
utnevne 
en «night 
tsar». PÅ VEI OPP

Hvem?
Kelsey Lu snakker fra levra, som da hun i Pitchforks ferske 
Rising-intervju fi kk et lett introspørsmål om formen og sva-
rer: «I’m just bleeding really heavily out of my vagina, and 
it’s causing my body to ache. I’m feeling very negative.»

Hva?
Hun er en cellist og sanger som har jobbet med blant andre 
Blood Orange og Kelela – og opererer innenfor et eksperi-
mentelt, minimalistisk indie/R&B-landskap der hun strek-
ker tida i marerittaktige drømmelandskap.

Hvor?
27-åringen fra North Carolina slapp ep-en «Church» i juli, 
innspilt i en kirke i Brooklyn med Patrick Wimberly fra 
Chairlift. Totalt inneholder den seks låter av det mørke sla-
get, introvert og plaget, med nerve. EB

MUSIKKREDAKTØR: Olav Østrem. 
REDAKSJONSSEKRETÆR/JOURNALIST: Eirik Blegeberg. 
HOVEDANMELDER: Martin Bjørnersen. 
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Arvid Skancke-Knutsen, Tom Skjeklesæther, Marte Solbakken og Svein Strømmen. 
KONTAKT: musikk@klassekampen.no, Tlf.: 21093082, 
Post: Boks 9257 Grønland, 0134 Oslo.

MUSIKKMAGASINET I august 1960 de-
buterte vibrafo-
nist Bobby Hut-
cherson i plate-
studio – med to 

låter innspilt med Les McCanns 
trio. Og om det fortsatt skulle ta 
noen år før hans endelig gjen-
nombrudd som jazzmusiker, 
markerer det starten på en formidabel karri-
ere som ble avsluttet i forrige uke, da Hut-
cherson gikk bort 75 år gammel. Utover på 

1960-tallet spilte virtuosen, 
kjent som en stor improvisator, 
nemlig på noen av tiårets store 
jazzplater. Som i 63/64 da han 
bidro på Eric Dolphys «Out to 
Lunch!», Grant Greens «Idle 
Moments» og Jackie McLeans 
«Destination Out!». Hans mest 
kjente album under eget navn 

er «Components» (1966), med «Little B’s 
Poem» skrevet for sønnen Barry. Alle utgitt 
på Blue Note, alle jazzklassikere. EB

Starten på Bobby Hutchersons karriere
Denne uka for

56 år 
siden

JAZZ-VIBRAFON

FØLG OSS PÅ: 

twitter.com/
@Musikkmagasinet

HØR PÅ VÅR UKENTLIGE 
SPILLELISTE PÅ 

Wimp og Tidal

COVERET

Nils Petter Molvær
«Buoyancy»
Okeh/Sony Music

2. september følger Nils Pet-
ter Molvær fra Sula opp sitt to 
år gamle «Switch» med albu-
met «Buoyancy» – med en be-
setning som foruten Molvær 
på trompet består av Geir 
Sundstøl på gitar, Jo Berger 
Myhre på bass og Erland Dah-
len på trommer. Omtrent som 
sist, altså. Og en plate som sje-
fen sjøl via telefon karakteri-
serer som «mer låtbasert».

– Ja, også er det mer en 
bandplate, der spesielt Jo Ber-
ge Myhre bidrar mye, under-
streker han.

Totalt består albumet av ni 
låter, der et par av dem navn-
gir dykkeplasser som Jackson 
Reef og Lamna Reef.

– Tittelen har jo med dyk-
king å gjøre, om å fi nne den 
balansen der du blir vektløs 
under vann.

Om coveret, som med den 
dramatiske V-formen fanger 
blikket ditt umiddelbart, har 
Molvær følgende å si:

– Det er et maleri av Ørnulf 
Opdahl. Han bor et par stein-
kast unna Ocean Studio på 
Giske, der plata er spilt inn. 
Jeg tror det er et snøras inne i 

fjorden – abstrahert selvfølge-
lig. Som for meg passer til en 
plate om kontraster og møtet 
med naturkrefter. Og så synes 
jeg det er fi nt. EB

Med blikk på naturen

RYKTET FORTELLER...
... at Frank Oce-
an, treiging og 
R&B-geni, både 
blant kritikere 
og fans fi kk 
blandet motta-
kelse for sitt vi-
suelle album 

«Endless», utgitt på fredag. 
NME tok til og med på seg 
oppdraget å spørre på Twitter 
om albumet var verdt venteti-
den (og all den fjollete trollin-
ga): 41 % svarte «Heck yes», 
mens 59 % svarte «Sadly not».

... at Steve Reich, minimalist-
mester med rykte som van-
skelig, kommer med en 3cd-
boks (ja da) via ECM. Boksen 
inneholder klassikeren «Mu-
sic for 18 Musicians», den nes-
te like legendariske «Music 
for a Large Ensemble/Violin 
Phase/Octet» og «Tehillim». 
Utgivelsen slippes 30. septem-
ber med både originale og nye 
liner notes, samt arkivbilder. 
Om dette betyr at disse Reich-
innspillingene nå kommer på 
strømming, vites ikke.

... at Metallica, metal-legen-
der det er omtrent umulig å 
bli klok på, følger opp «Death 
Magnetic» (2008) med et nytt 
album – dobbeltalbum! – 18. 
november. Det heter «Hardwi-
red...to Self-Destruct» og fron-
tes av den kjappe singelen 
«Hardwired», som ble sluppet 
på fredag. Albumet innehol-
der totalt tolv låter, og i og 
med at «Hardwired» kun er 
tre minutter lang, betyr det at 
(noe av) resten må ha en mer 
... langstrakt karakter. EB
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GJESTESPILL
Anne Hytta
Hardingfelespiller og fast spaltist i 
Musikkmagasinet

Vi er i andre halvdel av august, 
blåbærlyngen er mer rød enn 
grønn (og blå), dagene krym-
per litt etter litt. I disse klare 
augustdagene med sitt helt 
egne skinn har jeg brukt mye 
tid i skogen på jakt etter sko-
gens gull. Ja, opptil fl ere hun-
dre gram molter er plukket, 
men jeg snakker naturligvis 
om kantarellen. Jakten på 
den gule delikatessen er det 

nærmeste jeg kommer å for-
stå virrende menneskers en-
tusiasme for Pokémon Go, av 
dette følger naturlig nok også 
erkjennelsen av å ikke lenger 
være den tidligste ungdom. I 
denne fredsommelige sopp-
jakten i skogen kjenner en et-
ter hvert på den mektige og 
velgjørende stillheten. Støy-
ende fi rhjulinger på gamle 
traktorveier blir bare en på-
minning om skogens stillhet.

Noen sier at stillhet er mer 
og mer en luksus, og at støyen 
overtar stadig fl ere arenaer. 
Jeg går ikke og kjenner på at 
det har blitt mer støy overalt, 
men kanskje det likevel er 
noe sant i at stillheten må vike 
stadig oftere. 

De siste dagene har fl ere mu-
sikere på facebook diskutert 
utekonserter og problemer 
med støy fra publikum. Ikke 
støy i form av at man hører at 

det er mennesker foran sce-
nen, men støy i form av at det 
er vanskelig å høre musikken 
for larmen av pratende men-
nesker. En kan innvende at 
høylytt prat blant publikum 

er et resultat av at musikerne 
ikke klarer å begeistre publi-
kum med det de presenterer, 
men ofte får de heller aldri en 
sjanse til det, siden støyen 
konstant er til stede. 

Når en musiker kjenner at 
det ikke gjør noen forskjell 
om hun står på scenen og spil-
ler eller om musikk er på 
boks, må en kunne spørre seg 
hvordan det er blitt slik. Er 
det trivselen som er så stor at 
vi ikke kan lukke munnen når 
musikerne fra scenen prøver 
å nå fram, er det støyen vi om-
gir oss med til vanlig som døy-
ver all fi ntfølenhet for lyd som 
skal vekke følelser i oss, eller 
kan det også være en dæsj sje-
nanse, blygsel og motvilje 
mot å være stille sammen 
med andre mennesker? 

For noen år siden spilte jeg og 
noen andre musikere en kon-
sert i en kirke et sted i Opp-

land. Ikke mange hadde møtt 
opp, men vi spilte for dem 
som kom, slik man gjør. Slike 
konserter kan være de fi neste 
man spiller, men denne kvel-
den kjente jeg på følelsen av 
at det er litt meningsløst å kjø-
re langt av gårde for å spille 
en konsert for så få mennes-
ker. Det var da en av de andre 
musikerne uttalte, etter kon-
serten, at det å sitte i et lite 
rom og lage lyd for de men-
neskene som kommer, setter 
seg ned og lytter i stillhet, er 
ganske radikalt i fl oraen av alt 
man kan fi nne på i dag. 

Musikk er ikke helbredelse 
eller medisin, det er heller 
ikke det at musikk nødven-
digvis er så fordømt viktig, 
men å lage lyd – og stillhet – 
på instrumenter av metall, tre 
og tarm går aldri av moten. 
For dem som vil spille, og de 
som vil lytte.

musikk@klassekampen.no

Radikalt: å lage lyd for ukjente, som setter seg ned og lytter

MØTENE: Her fra Larvik Barokk 
forrige helg.  FOTO: MAGNUS SKREDE

Tidlig på 00-tallet ble 
«popvenstre» brukt nega-
tivt om kulturpersonlighe-
ter som smykket seg med 
politisk tilhørighet. Hva 
legger dere i begrepet og 
hvordan refl ekteres det i 
festivalen?
– Rødt har faktisk brukt Pop-
venstre-navnet i fl ere år alle-
rede, som en vignett for pub-
møter og andre arrangemen-
ter med lav terskel. Det be-
gynte som en måte å «ta tilba-
ke» et av høyresidas skjells-
ord på, og så har det blitt hen-
gende. Men det viktigste po-
enget er at det beskriver inn-
holdet i festivalen: Popkultur 
og venstresidepolitikk i 
skjønn forening! Vi tror poli-
tiske bevegelser blir sterkere 
hvis de også er kulturelle be-
vegelser, denne festivalen hå-
per vi kan bidra til det.

Musikk som har som 
hensikt å skulle være 
politisk kan ende opp som 
rene slagord – når er det 
dere synes at miksen av 
politikk og kultur er best?
– Det er en misforståelse at 
musikk må inneholde pro-

gramformuleringer for å være 
politisk. Et godt eksempel fra 
vår egen festivalplakat er ar-
tistkollektivet Queendom 
som målrettet bruker musik-
ken til å formidle det de kaller 
en blanding av opprør og fei-
ring. Opprør mot å bli satt i 
bås av storsamfunnet og fei-
ring over egne ressurser som 
kvinner, kunstnere og afrope-
ere. Miksen av politikk og kul-
tur er kanskje aller best når 
kulturen får en funksjon fordi 
den beveger folk. 

Den norske venstresida 
har tidvis vært fl inke til å 
skape møtesteder med 

både politikk og kultur, og 
er noe man også ser rundt 
om i Europa. Men hva med 
høyresida – savnes de i en 
slik setting eller er dette 
utelukkende en venstre-
greie?
– Venstresidas forkjærlighet 
for kultur som virkemiddel 
har røtter i den politiske kam-
pen for at arbeiderklassen 
også skulle få delta i kulturli-
vet. Teater, kunst og musikk 
var jo opprinnelig forbeholdt 
borgerskapet – det var fi nkul-
tur. Arbeiderbevegelsen måt-
te bygge sine egne kulturin-
stitusjoner, og dermed la man 
grunnlaget for tradisjonen 

med å blande politikk og kul-
tur. Hvorfor Civita ikke har 
mer kulturinnslag på frokost-
møtene sine, må du spørre 
dem om. Men det er veldig lite 
rock’n’roll å spille for skatte-
lette og privatisering. Det er 

kanskje lettere for høyresida 
å mobilisere andre deler av 
kulturlivet enn engasjerte 
musikere i pop- og rocksjan-
geren. 

Hvordan har dere gått fram 
i bookingen av artister?
– Vi har fokusert på å skape en 
helhetlig musikalsk profi l. 
Men det aller viktigste for en 
festival som vår, er at artistene 
ønsker å stille opp for det poli-
tiske prosjektet Popvenstre 
er. Det er det heldigvis mange 
som har hatt lyst til, og vi er 
enormt stolte over lineupen. 
Spesielt hyggelig er det jo å 
booke Ole & Silje Huleboer og 
The Switch som nylig har gitt 
ut knallsterke album på det 
artiststyrte labelet Bangles 
and Brass, og spilt fl ere festi-
valer denne sommeren. 

Hvor lytter dere helst til 
musikk og hvor handler 
dere musikk?
– For Mari går det mest i 
strømming, på vei til jobb, på 
partikontoret og på trening. 
Mens Marie liker aller best å 
handle plater på konsert, spe-
sielt hos band som er på turné. 

Hva slags framtid har 
albumformatet?
– For musikere er albumet en 
måte å skape en større helhet 
på, uansett om formidlingen 
skjer på fysiske formater eller 
nett. Da Beyoncé ga ut «Le-

monade» tidli-
gere i vår var 
det helt tydelig 
et konseptal-
bum som fortal-
te en større his-
torie, ikke en 
samling enkelt-

låter. Og Popvenstreaktuelle 
Moddi gjør noe av det samme 
når han nå utgir albumet 
«Unsongs» med 12 forbudte 
og sensurerte låter fra hele 
verden. Albumet har rett og 
slett kommet for å bli. 

Hva er den neste konser-
ten dere skal få med dere? 
– Visegruppa Albert og Elise 
som spiller norske gjendikt-
ninger av 70-tallsklassikerne 
Hoola Bandoola Band ganske 
nøyaktig klokka 14.15 lørdag 
27. august i Kubaparken. 

Hvilken ny artist vil dere 
skryte litt av?
– Det relativt nystartede 
Akerselva Kvinnekor. De er 
en helt rå samling bra damer 
som synger låter med ut-
gangspunkt i både pop og 
venstre, og er derfor selv-
skrevne på Popvenstre-plaka-
ten. 

Olav Østrem
olavo@klassekampen.no

Popvenstre går av stabelen i 
Kubaparken i Oslo lørdag 27. 
august, fra kl. 10.30 til 22.30 – 
med Klassekampen som en av 
samarbeidspartnerne. 

Popvenstre: En lørdag med debatter, seminarer, bokbad og konserter.

Både pop og venstre

FESTIVALSJEFER: Marie Sneve Martinussen og Mari Eifring – nestle-
der og partisekretær i Rødt.  FOTO: BRAGE ARONSEN

Politiske bevegelser 
blir sterkere hvis de 
også er kulturelle 
bevegelser.

MIDT I 
MUSIKKEN

Mari Eifring/Marie 
Sneve Martinussen
Rødt-partisekretær/nestleder

Arrangerer lørdag 
festivalen Pop-
venstre i Oslo.



KLASSEKAMPENMUSIKKMAGASINET4 Mandag 22. august 2016

MUSIKKSERIE
Av Martin Bjørnersen

Såkalt «old school»-hiphop har blitt 
den nye klassiske rocken. Og kanskje 
vel så det, som når strømmegiganten 
Netfl ix velger å bruke 120 millioner 
dollar på sin mest ambisiøse egenpro-
duksjon til nå: «The Get Down», en 
serie om den tidlige hiphop-musik-
kens spede start i Bronx på syttitallet. 
Serien, som hadde premiere forrige 
helg med seks episoder (eller en halv 
sesong, om du vil), er en nærmest 
Wagnersk mytologisering av hiphop-
ens mange opprinnelsesmyter, 
syttitallets New York som grandios og 
burlesk opera. 

Så var det da også en enormt 
populær Sydney-oppsetning av 
Puccinis «La Boheme» som i sin tid 
ble gjennombruddet for den ene av 
seriens mest profi lerte skapere, 
australieren Baz Luhrmann. Som har 
suksesser som «Romeo + Juliet» 
(1996), «Moulin Rouge» (2001) og 
«The Great Gatsby» (2013) på rulle-
bladet. Alle med et karakteristisk 
heseblesende og mildt sagt «campy» 
blikk på forskjellige epoker i nyere 
vestlig kulturhistorie. Den andre 
delen av det uventede kreative 
teamet «Baz og Nas» er den lett 
fallerte, men allikevel fortsatt høyst 
respekterte nittitallsrapperen fra 
Queensbridge. Jepp, selveste Nas er 
medprodusent og har også skrevet 
samtlige av seriens raptekster (som 
for øvrig holder 
mildt sagt variabel 
kvalitet). Men på 
tross av at han selv 
kun sitter i registo-
len på åpningsepiso-
den, har «The Get 
Down» fremfor alt et 
klart Luhrmannsk 
preg over sin 
overdådige maksi-
malisme.

Dermed blir et allment problem 
med musikkfi lmer ekstra tydelig. 
Uansett hvor bred pensel man maler 
med, er det vanskelig å komme opp 
med noe så katedralmuralsk overvel-
dende som en virkelig god, tettpakket 
poplåt kan mane frem for ditt indre 
øye. 

Å fl ytte fra Bronx
«The Get Down» byr alt i sin andre 

episode på et eksempel som setter det 
hele i relieff, med utgangspunkt i 
discoklassikeren «There But for the 
Grace of God Go I», som opptrer i 
episodens «halleluja-klimaks». En låt 
opprinnelig skrevet for prosjektet 
Machine, av en viss August Darnell 
(senere kjent som Kid Creole i 
åttitallsgruppa Kid Creole & The 
Coconuts). Noe omskrevet til seriens 
bruk. Men i sin opprinnelige form en 
nådeløs, krass, hjerteskjærende saga 
på tre korte vers. Om Carlos og 
Carmen Vidal som får et jentebarn, 
og for å beskytte henne fl ytter fra 
nettopp Bronx. Ut til forstedene, som 
det heter i sangen; et sted med no 
blacks, no jews and no gays. Hvor de 
kjærlige foreldrene i beste mening 
gjør alt for å skjerme jentungen, 
forbyr henne å høre på rock & roll, og 

år etter år prenter inn i henne the 
do’s, the don’ts and the dears. 

Til ingen nytte, for i en alder av 
seksten pakker hun sakene og fl ykter, 
implisitt tilbake til farlige Manhattan, 
med en mann hun har møtt på gata. 
Låta slutter med at den gråtende 
fortvilte mor Carmen, eller kanskje er 
det snarere fortelleren, innser at too 
much love is worse than none at all. 
Det er en låt som makter å frembrin-

ge et komplett tablå av New York sent 
syttitall i episk format, tross sine fem 
knappe minutter. Jeg har alltid tenkt 
på den som en stor amerikansk 
roman i popsangformat, tenkt at den 
strengt tatt burde vært en helaftens 
musikal. 

I serien opptrer den 
som en omskrevet 
versjon av en spansk 
lovsang, som seriens 
hovedperson Ezekiel i 
siste liten skribler ned 
for sin «love interest» 
Mylene. Mylene, en skik-
kelse som med sin 
strenge pinsemenighets-
far og dragning mot 
discomusikkens glamo-

ur har svært mange berøringspunk-
ter med den tragiske protagonisten i 
«There But for the Grace of God Go 
I». Særlig der hun i episodens 
klimaks kaster kirkekorkappen og 
trer frem i Donna Summersk kjole, 
for å fremføre låten foran et publi-
kum av tungetalende menighetsmed-
lemmer, en sjokkert far og en plate-
produsent fra Manhattan som hennes 
onkel (den korrupte lokalpolitikeren 

Papa Fuerte, spilt av Jimmy Smits 
som en slags ... Audun Automat med 
et hjerte av gull) har lokket til kirken 
for en slags snik-audition. Det er så 
tåpelig som overhodet mulig, men 
allikevel underlig effektivt og 
rørende. Særlig om man har et 
bankende hjerte for bankende disco. 

Hjerte for disco
For interessant nok er «The Get 
Down» minst like mye en serie om 
discoens siste glansdager som 
hiphopens spede fødsel. Og det er 
nettopp gjennom discosubplottet til 
Mylene-rollefi guren at «The Get 
Down» er aller mest effektiv i sin 
musikkhistoriske misjon. Gjennom 
hennes senere innspilling av en fi ktiv 
discolåt i samme kirkelokale, trekkes 
linjene opp mellom kirkegulv og 
dansegulv. Hvordan hennes tvety-
dige, seksuelt ladede arrangement og 
fremføring av en lovsang (for å få fars 
tillatelse til å gjøre innspillingen), får 
ytterligere en frigjørende trippel-
bunn på Manhattans syndige smelte-
digler av seksuelt grenseoverskri-
dende klubbliv. Men også hvordan 
den hvite sessiontrommeslagerens 

«The Get Down»: Netfl ix-serie lagt til et brennende Bronx i  

Den utrolige

Noe så sjeldent som en 
serie om musikk hvor 
selve musikken tillates 
å spille en hovedrolle.

Baz Luhrmanns storslåtte og ujevne tv-
serie om hiphopens spede begynnelse 
treffer en uventet musikalsk nerve.

FAKTA

«The Get Down»:
■ Påkostet tv-serie fra Netfl ix og Baz 

Luhrmann lagt til Bronx på slutten 
av syttitallet.

■ Er beskrevet som «en mytisk saga 
om hvordan et bankerott New York 
blir fødestedet til hiphop, punk og 
disco».

■ Første halvdel av sesong 1 er ute 
nå, mens andre halvdel kommer i 
2017.
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1977, om discoens siste glansdager og hiphopens fødsel.

entusiastiske soloparti får nytt liv 
med en gang låten er presset på vinyl, 
og Ezekiels aspirerende dj-kompis 
Shaolin Fantastic innser potensialet 
disse små sekundene har, dersom 
man isolerer og repeterer dem ved å 
kjøre to eksemplarer av skiva mellom 
hverandre på to platespillere. 

Her er i hvert fall et punkt hvor 
«The Get Down» tør å gå på tvers av 
etablerte, late hiphop-myter; i dette 
operatiske universet eksisterer og 
oppstår ikke hiphop i et musikalsk/
kulturelt vakuum, som en «motreak-
sjon til disco», men som et ekte 
produkt av en smeltedigel, New York, 
som i samme periode fødte både 
discoen, den homofi le frigjørings-
kampen, punk, no wave og en høyst 
særegen kunstscene downtown. Her 
anerkjennes disse som parallelle 
stemmer som også kommuniserte 
med hverandre.  

Hjerte for hiphop
Fremfor alt er «The Get Down» noe så 
sjeldent som en serie om musikk 
hvor selve musikken tillates å spille 
en hovedrolle. Nesten en hel episode 
er viet Ezekiel og Shaolins oppda-

gelse av nettopp teknikken med å 
forlenge et «break», det rytmiske 
midtpartiet i en låt, fysisk med 
platespillere. Selve forløperen til 
loopen og samplingens dominans i 
moderne dansemusikk. En magisk 
teknikk som i serien blir skjenket til 
de unge protagonistene som en slags 
zen-gåte av selveste Grandmaster 
Flash, den ikke-fi ktive dj-pioneren 
som opptrer som en slags kung 
fu-inspirert læremester og guru i 
serien. 

Den komisk overspilte «Flash som 
mytologisk helt»-skikkelsen illustre-
rer noen vriene dilemmaer med 
musikk og mytebygging. For tenk om 
Baz og Nas i stedet for Flash hadde 
valgt en annen sensei, en annen 
hiphop-pioner som i likhet med Flash 
opptrådte som rådgiver for serien? 
Nemlig Afrika Bambaataa, som i 
løpet av denne våren og sommeren 
har stått i en mediestorm, etter 
anklager om mange tiårs systematisk 
seksuelt misbruk av sine unge, 
mannlige dj-protesjeer. Hvordan 
hadde det sett ut høsten 2016, om 
serien så bare lot ham opptre i en 
gjesterolle, slik en tredje pioner, DJ 

Kool Herc, skildres som en slags 
Bronx-barnehageonkel i en annen av 
seriens episoder? Au. 

Den eksentriske futuristen og 
religiøse grubleren Bambaataa står 
da også igjen som en av hiphopens 
tidligste og mest innfl ytelsesrike 
mytebyggere. Det var han som 
oppfant selve ideen om hiphop som 
en kultur bestående av «de fi re 
elementene»: dj-ing, rapping, 
breakdance og graffi ti. Særlig den 
siste, ikke-musikalske kunstformen 
graffi ti har alltid vist seg vanskelig å 
skvise inn i disse litt konstruerte 
rammene, det var jo aldri en kunst-
form som ble utøvd på de samme 
halv-legale festene hvor de tre andre 
«elementene» hadde felles utspring 
fra. Men i T-banevogner og tunneler, 
på kryss og tvers av byen, ikke bare i 
Bronx. Så er da også graffi tisubplot-
tet i «The Get Down» det aller 
svakeste i serien, og i tillegg låner det 
SVÆRT mange elementer fra 
Jonathan Lethems glitrende 2003-ro-
man «The Fortress of Solitude». En 
bok som klarer å fortelle en tilsva-
rende ambisiøst altomfattende 
beretning om New York i samme 

epoke på et atskillig mer konsist vis 
enn «The Get Down». 

Fullstendig surrealistisk
Jeg husker jeg spurte discohistoriker 
Tim Lawrence (forfatteren av boka 
«Love Saves the Day», 2004) om noe 
liknende da han besøkte Oslo for noen 
år siden; fi nnes det berøringspunkter 
mellom (den homofi le) discoscenen, 
punk, no wave, minimalister som 
Reich og Glass og den tidlige hipho-
pen, kunstretninger som blomstret 
innen et ganske snevert geografi sk 
område på samme tid. Han pekte 
umiddelbart på én ting; hvordan alt 
dette handlet om å først strippe alt 
ned. Og så repetere det. Det er en 
enkel alkymi i dette, som er fravæ-
rende i tilnærmingen til «The Get 
Down», som snarere er preget av 
mulighetene som åpnet seg når 
hiphopens opprinnelige metode møtte 
samplingteknologi utover åttitallet, 
disse enorme lappeteppene som 
kanskje også ble en inspirasjon utover 
musikken, for eksempel i nittitallets 
fi lmestetikk, representert ved nettopp 
Baz Luhrmann. Skjønt, det blir også 
litt urettferdig å beskylde et så erklært 
maksimalistisk verk som «The Get 
Down» for ikke å være minimalistisk, 
renskåret og konsist. Det New York 
den skildrer var jo heller ikke særlig ... 
konsist. Eller for den del ... realistisk. 

Den «glemte» tv-dokumentaren 
«Lefty  – Erinnerungen an einen 
Toten in Brooklyn» fra 1978 (produ-
sert av nordtyske NDR, kan sees på 
Youtube!) har såvidt meg bekjent de 
første levende bildene av den tidlige 
hiphop kulturen som eksisterer. I en 
scene fi lmet rett etter det sagnom-
suste strømbruddet i New York 1977, 
en sentral tidsangiver i «The Get 
Down», er vi på fest i Brooklyn. I 
forsamlingen er det afroamerikanske 
og latinamerikanske ungdommer, 
gjengmedlemmer (fra en gjeng med 
det usannsynlige navnet «Sex Boys», 
oppkalt etter gaten de var basert ut 
fra, Essex Street). Kledd i en sær-
egen, hjemmemekka tolkning av 
sekstitalls-B-fi lmenes skildring av 
femtitallets motorsykkelgjengregalia. 

Festen har et slags Halloween-
tema, med «vampyrer» i døren, 
«spindelvev» i takhjørnene. Og der 
står de og danser ... til dj-ens evigva-
rende repetisjon av det maskinelle 
trommebrekket i Kraftwerks «Trans 
Europe Express». Det er fullstendig 
surrealistisk, man kunne virkelig 
ikke kommet unna med å skrive en 
slik scene som fi ksjon, verken da 
eller nå. Så har da også nettopp de i 
grunnen ganske autentiske gjenguni-
formene i «The Get Down» av enkelte 
seere blitt latterliggjort som komiske, 
corny, musikalpregede. 

Et eksempel, muligens, på hvordan 
nettopp den frenetiske, fullstendig 
«over the top» tilnærmingen til «The 
Get Down» til syvende sist ender opp 
som en forunderlig velegnet visuell 
stil til å skildre Bronx anno 1977 – i all 
sin gru og glede, i sitt bedrøvelige 
forfall og endeløse kreativitet.

Martin Bjørnersen
musikk@klassekampen.no

e starten

SLIK GÅR DET NED: Grandmaster Flash 
er læremesteren bak de to plate-
spillerne, mens Shaolin Fantastic 
prøver å plukke opp hvordan man 
forlenger et «break». FOTO: NETFLIX
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I dag: Premiere på  
kabaret som forsøker 
å fange noe av essen-
sen av Tigerstaden.

INTERVJU
Av Arvid Skancke-Knutsen 
(tekst) og Tom Henning 
Bratlie (foto)

«Oslotonen – en kabaret» er 
en time med «fusjonistisk 
musikk for slampoetiske tek-
ster». Musikken er nyskrevet 
av Synne Skouen, i tillegg til 
at den også inneholder frag-
menter av blant andre Debus-
sy, Bach og Stravinsky. Under 
jappetiden på 1980-tallet ble 
den sistnevnte til en natt-
klubb, mens Ibsen etter hvert 
ga navn til et parkeringshus. 
Også dét er en del av Oslos 
historie. Enda litt lenger tilba-
ke, i de tross alt optimistiske 
etterkrigsårene, var de mange 
revyteatrene viktige kul-
turinnslag i hovedstaden. 

I teksten til Torgeir Rebol-
ledo Pedersen formuleres det 
slik: Lenge siden herrehatten / 
lenge siden permanenten / og 
den lave husbankrenten / og 
alt før den igjen / det tjukke 
breie smale tynne / gode gamle 
Oslolynnet / det leifjustertyn-
ne / einarrosetjukke karidie-
senbreie / Oslolynnet. Vi spør 
poeten, dramatikeren og arki-
tekten om hva han synes er de 
største endringene de siste ti-
årene. 

– Oslo er en mer eksklusiv 
by i dag. Den har vært Høyre-
styrt i en generasjon, og er 
blitt en by for de velhavende. 
Samtidig er det mye dyrking 
av ytre staffasje. Oslotonen 
var ikke så solistisk før. Det 
var både strid og samspill, 
men det bygde på felles refe-
ranser. 

Framover og bakover 
I «Oslotonen» møter vi tig-
gende romfolk, og millionæ-
rer som bønnfaller om skatte-
lette. Vi får lett nostalgiske til-
bakeblikk, men også samtids-
kritikk. Det er engangselske-
re og engangsgriller. Den en-
somme med sin Gin & Bitter. 
Duften av krydder og den tid-
vise stanken av kloakk. 

– I uttrykket kabaret ligger 
det at det skal med mange in-
gredienser, sier komponist 
Synne Skouen. 

– «Oslotonen» blander det 
politiske, det polemiske og 
det personlige. Samtidig blir 
den også en dialog mellom po-
eten og pianisten, menings-
innholdet og musikerne. 

Torgeir Rebolledo Pedersen 
opptrer selv på scenen. Også 
musikerne Håkon Thelin og 

Håkon Austbø har taleroller i 
stykket, mens sopranen Guri 
Egge hele veien står sentralt, i 
betraktninger rundt en tid da 
Høyre var til høyre, og Venstre 
var til venstre / og Arbeider-
partiet arbeiderparti. 

– Min generasjon følte jo 
nærmest at vi personlig had-
de vunnet Vietnamkrigen, 
kommenterer Synne Skouen. 

– Vi oppnådde ellers store 
mål på kulturfronten, som 
med Kunstneraksjonen i 
1974. Og ikke minst kvinnefri-
gjøringen. Senere har det nok 
sneket seg inn en følelse av 
tilbakeslag og desillusjoner.

Nostalgi og Klassekampen   
Forestillingen byr også på et 
gjensyn med Tarzan, den for-
dums helten fra barndom-
mens mørke, magiske kinosa-
ler. Men mest fokuserer den 
på Jane, som i Rebolledo Pe-
dersens tekst blir et bilde på 
undertrykte 
innvandrer-
kvinner.

– Om 
man skal 
forsøke å 
favne hele 
byen, må 
man sparke 
både til ven-
stre og høy-
re, sier han. 

– Poetene må sprette ut av 
bøkene, og møte publikum 
gjennom levende formidling. 

Er «Oslotonen» en nostal-
gisk forestilling? Den favner i 
hvert fall fortid og samtid, 
samtidig den beskrives som 
en revolt mot det individualis-
tiske og egoistiske Oslo – og 
en kjærlighetshistorie mel-
lom byen og menneskene i 
den. Rebolledo Pedersen hus-

ker selv tilbake til ungdomsår 
i trekkfulle leiligheter, mens 
han blant annet jobbet som 
bud for Klassekampen. 

– «Oslotonen» er nok alt 
sammen. Og i den forbindelse 
siterer jeg gjerne min forfat-
terkollega Erling Indreeide, 
som et sted sier: «Mistru den 
som ikkje er nostalgisk.» 

Alvoret i humoren 
Det har tatt rundt tre år å få til 
oppsetningen. Musikerne har 
jobbet gratis, mens man har 
forsøkt å få fi nansieringen på 

plass. En 
særlig vik-
tig støtte-
spiller har 
regissør og 
produsent 
Oda Radoor 
vært. 

– Det er 
mange som 
tror at 
kunstnere 

får kastet penger etter seg i 
dette landet, kommenterer 
Rebolledo Pedersen. 

– Men vi har virkelig jobbet 
for å få dette til. Timelønnen 
har nok til tider vært nede i et 
par kroner. 

– En gang i tiden var NRK 
en av de viktigste arbeidsplas-
sene for norske kunstnere. I 
dag er dette arbeidsmarkedet 
snevret inn, sier Synne Skou-

Oslo Kammermusikkfestival: «Supergruppe» m

Jakten på Osl

FAKTA

«Oslotonen»:
■ Kabaret av Synne Skouen 

og Torgeir Rebolledo 
Pedersen.

■ På scenen er også 
musikerne Guri Egge, 
Håkon Austbø og Håkon 
Thelin. Regi og dramaturgi 
er ved Oda Radoor.  

■ Premiere i dag, på Oslo 
Kammermusikkfestival. 
Spilles ved Victoria 
Nasjonal Jazzscene fra 25. 
til 28. august.

www.nasjonaljazzscene.no

Karl Johans gate 35 - Oslo

Høydepunkter fra høsten som 
kommer er Sly & Robbie med 
Nils Petter Molvær, Live/Lien 

John Scofield, Donny McCaslin 
Quartet, Bill Frisell, Mark Ribot 

Ceramic Dog, Cyrille Aimée, 
The Young Mothers, Hedvig 

Mollestad Trio, Craig Taborn, 
Jacob Young - Forever Young,
Arild Andersen Trio, Jassbox, 

Øyunn,  Hanna Paulsberg med 
Bobo Stenson, Bushmans 

Revenge og Huntsville for å 
nevne noen.

Oslo Jazzfestival

14. - 20. august

Med bl.a Susanna, Chestnut, 
Williams & White, Jacky 

Terrasson Trio, Ida Nielsen,
The Oslo Jazz Festival 

Orchestra 2016 
Se oslojazz.no for program

Espen Berg Trio

Onsdag 7. september

Kl. 20.00 - 200/150

Moderne og tilgjengelig med 
betydelig temperament

Jazzland recordings 

20 årsjubileum 

- 2 dagers feiring!

New Conception of Jazz 

+ Farvel
Fredag 2. september 

Torun Eriksen (Release) 

+ Bansal Trio
Lørdag 3. september

Kl. 21.00 - 250/200

Todagersbilletter 400/300

To dager som viser det beste 
fra den vitale platelabelen!

Oslotonen

22, 25. - 28. august

En samlivskabaret med Guri 
Egge, Håkon Austbø, Håkon 
Thelin og Torgeir Rebolledo 

Pedersen (også tekster) 
Musikk: Synne Skouen

FINNER TONEN: 
Sanger Guri 
«Gulle» Egge og 
pianist Håkon 
Austbø øver.

NRK styres i 
dag av de 
samme men-
neskene 

som klarte å ta livet av 
kulturstoffet i Dagbladet.
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ed politisk musikkteater.  

otonen

en, som selv var kultursjef i 
kringkastingen ved årtusen-
skiftet. 

– I dag virker det som om 
det er liten vilje til å doku-
mentere det som skjer. Jeg 
støtter Stein Roger Bull og 
hans tanke om en nordisk kul-
turkanal, og synes godt man 
kan fl ytte penger fra NRK for 
å realisere den. NRK styres i 
dag av de samme menneske-
ne som klarte å ta livet av kul-
turstoffet i Dagbladet. 

Kabaret, det høye og lave
For mer enn hundre år siden 
grunnla Bokken Lasson den 
litterære kabaretscenen Chat 
Noir i Kristiania, som den 
gang var navnet på Oslo. I fl e-
re tiår var kabaret- og revy-

scenene en sentral del av kul-
tur- og underholdningslivet i 
hovedstaden, i konkurranse 
med både radio, kino og tv. 

– I sin tid så nok høykultu-
ren litt ned på revymiljøene, 
sier Rebolledo Pedersen. 

– I Norge ble du ikke helt 
tatt på alvor, om du skulle fi n-
ne på å smile eller le. I dag er 
det nesten motsatt, der alt av 
underholdning skal være så 
morsomt og koselig. Da er det 
ikke mye plass for politisk 
musikkteater. 

– Komedie er en alvorlig 
sjanger. Og «Oslotonen» er 
nok blitt en forestilling med 
ganske mange underfundig-
heter, sier Skouen.

musikk@klassekampen.no 

PRÆRIEVOGNA
Tom Skjeklesæther er frilansjournalist og skriver om americana 

i Musikkmagasinet hver fjerde uke

ANTI-POPCOUNTRY

Da Kelsey Waldon debuterte 
med albumet «The Goldmi-
ne» i 2014, skrev Rolling Sto-
ne Country følgende om 
Kentucky-countrysangeren: 
«Sounds like Tammy Wynet-
te on a trip to Whis-
keytown», og plas-
serte Waldon på lista 
over ti nye country- 
og americana-artis-
ter verdt å holde øye 
med. Et råd det er 
enda større grunn til 
å følge nå som opp-
følgeren «I’ve Got Away» er 
ute. Waldon jekker spillet ak-
kurat de riktige hakkene 
oppover, og er her med en 
stemme som gjør at hun med 
den største selvfølgelighet 
plasseres side om side med 
Ashley Monroe, Kacey Mus-
graves og nykommer Margo 
Price. 

Waldon kommer fra stedet 
med det lett oppsiktsvekken-
de navnet Monkey’s Eye-
brow, i Ballard County i blue-
grass-staten Kentucky. Der 
hun vokste opp i en familie 
av gårdbrukere, det å skaffe 
seg høyere utdannelse lå 
ikke i kortene. Når Waldon nå 
har universitetsgrader i både 
«songwriting» og «music bu-
siness» fra Belmont Univer-
sity i Nashville, så var ikke 
det med i planene da hun 
først reiste til Music City, 
USA. Snarere var fl yttingen 

til nabostaten motivert av 
ungdomsdrømmen, å få et 
gjennombrudd i country-
bransjen. Helt etter scriptet 
har hun i noen år jobbet 45 ti-
mers arbeidsuker i lavt-
lønnsyrker, mens kveldene 
og nettene har blitt tilbrakt 
på de lave scenene i Nashvil-
le og omegns tallrike vann-
hull. Der du selvsagt også 
kan få deg en bachelor i hon-
kytonk.  

Vi mistenker at Kelsey Wal-
don avla sin eksamen ved å 
fremføre Vern & Rex Gos-
dins hjerteskjærende «There 
Must Be a Someone», en av 
to sanger på «I’ve Got Away» 
som ikke er skrevet av Kel-
sey selv. Sangen var egentlig 

titulert «There Must Be a So-
meone (I Can Turn to)», da 
den ble sluppet på b-siden av 
en singel i 1968, mens Gos-
din-brødrene samarbeidet 
med Byrds-legenden Gene 
Clark. Sangen ble plukket 
opp av Byrds-trommeslager 
Gene Parsons og tolket av 
Byrds på deres 1969-album 
«Ballad of Easy Rider». Uten 
at rockebandet helt lyktes 
med å gjenskape The Gosdin 
Brothers’ originale emosjo-
nelle to minutter og førti sek-
under. 

Men dét mestrer Kelsey 
Waldon, hun har akkurat den 
riktige knekken (sjekk «bac-
helorgraden») som skal til for 
å gi sangen sin riktige melan-
kolske fi nish. Etter eget si-
gende har hun vokst opp 
med klassisk honkytonk, et-
ter boka til Merle Haggard og 
Loretta Lynn, hun kan sin 

bluegrass og sine Texas-tru-
badurer; Townes Van Zandt 
og Guy Clark.

 
På platen har Waldon fått 
hjelp av et ungt musikerlag, 
med velutviklet sans for co-
untrymusikkens overlegne 
60-70-tall, altså før de alle ble 
født. Først og fremst pedal 
steel-gitarist Brett Resnick 
og bassist/produsent Michael 
Rinne. Rinne sto på scenen 
på Sukkerbiten i Oslo i fjor 
sommer, som bassist for Em-
mylou Harris og Rodney Cro-
well. Han er også å se i den 
nye biografi ske fi lmen om 
Hank Williams, «I Saw the 
Light». Der spiller Rinne 
bassist Lum York i Hanks 
band, The Drifting Cowboys. 

Mens Resnick 
for tida kan hø-
res på nye hard-
core honkytonk-
plater med også 
unge Cale Ty-
son, Caleb 
Caudle og JP 
Harris.  

Waldon, Rinne & Resnick 
fronter en bevegelse som tar 
et oppgjør med, og klar av-
stand til, pop-countryen som 
ruller ut fra Nashvilles super-
formaterte samlebånd. 

Waldon pakker heller ikke 
inn følelsene, tekstene hen-
nes er akkurat så direkte og 
ujålete at hun virkelig opp-
når det hun er ute etter, tryk-
ke på våre mest følsomme 
punkter, der en tåre eller en 
klump kan gjemme seg. Som 
når hun gjør bluegrass-origi-
nalen Bill Monroes ord til 
sine egne, i sin tolkning av 
«Travellin’ Down This Lo-
nesome Road» mot slutten 
av plata: My mind drifts back 
to you, sweetheart, and I love 
you so / Now you’ve gone and 
left me here to travel this lo-
nesome road.

musikk@klassekampen.no

Synger for de ensomme
KELSEY WALDON: Fronter en bevegelse som tar et oppgjør med pop-countryen som ruller ut fra Nashville.

Hun har akkurat den 
riktige knekken som skal 
til for å gi sangen sin 
riktige melankolske fi nish.

MUSIKK OG TEKST: Ved Synne Skouen og Torgeir Rebolledo Pedersen.
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KONSERTER

Kammermusikkfesti-
valen i Stavanger
16.-21.august

Bannerne henger stolt over 
brosteinsgatene i Stavanger, 
og etter publikumsoppslut-
ningen å dømme har byen 
omfavnet kammermusikkfes-
tivalen. Programbokas desi-
dert fi neste bilde må være det 
med «kammertjenerne», det 
vil si de frivillige fra 2015. Da 
var de 100 stykker, og de er 
fl ere i år. Den som sier at den 
klassiske musikken eller 
kammermusikken er død har 
ikke vært i Stavanger.

Til tross for at Kammermu-
sikkfestivalen i Stavanger 
mangler ting som en festival-
musiker, festivalkomponist 
eller et uttalt tema, er den li-
kevel tydelig profi lert og te-
matisert – det er en Kammer-
musikkfestival med stor K. 
Kjerneideen i en slik festival 
er at musikere som er kjente 
eller ukjente for hverandre og 
for publikum kommer 
sammen for å ha det gøy og 
for å spille god musikk, 
sammen. Som publikummer 
er dette til å ta og føle på. 

Jo lenger man driver med mu-
sikk, desto mer blir musikken 
et spørsmål om hvordan hel-
ler enn hva. Vivaldi skrev for 
så vidt noen pene melodier, 
men det ligger noe i at man 
spøkefullt pleier å si at han 
ikke skrev 600 instrumental-
konserter, men samme kon-
sert 600 ganger. Barokkmu-
sikken var ikke «musikk», 
slik vi kjenner begrepet fra 
romantikken og fremover. 
Musikk var en måte å gjøre 
noe sammen på; å spille, hel-
ler enn å opphøye det hellige 
ved partituret. 

Jazz- og folkemusikeren 
Stian Carstensen gjør den 
gamle musikken, og for en 
dag fi kk han fremstå som lan-
dets fi neste barokkmusiker. 
Han er en suveren instrumen-
talist som behersker Vivaldis 
noter, men notene er langt 
mindre enn halve sannheten. 
Med sin mandolin spilte han 
med instrumentets karakte-
ristiske gjentakelser av toner 
og akkorder, og vi kunne like 
gjerne vært på en gresk taver-
na. Hadde der vært bord å 
danse på eller tallerkener å 
slenge i gulvet, hadde jeg 
gjort det. 

Han ornamenterte, noen 
ganger i en tonalitet som ikke 
var helt Vivaldis, la til og stilte 
seg foran komponisten, noe 
jeg tror at den italienske mes-
teren hadde digget med latter 
og dans. Andre satsen var 
vakker, og han fraserte og job-
bet med en klangbehandling 
som klassiske stive musikere 
burde lære fra. Mellom satse-
ne småpratet han med publi-
kum, noe som igjen fører oss 
tilbake til en mer autentisk 
måte å forholde seg til barokk-
musikken: Det er ikke den 
fl ersatsige helheten som er 
idealet, men de enkelte satse-
ne er heller tre forskjellige 
fortellinger som blir fremført 
etter hverandre.

Til siste satsen tok han opp 
sin banjo, og konserten tok av. 
Mellom latterkrampene var 
det som man kjente lukten av 
amerikansk fjøs, og jeg bare 
ventet på at noen skulle rope 
ut neste tur i square- eller li-
nedance.

Man kan jo spørre seg hvor-
dan Carstensens Vivaldi ble 
kontekstualisert og plassert 
på festivalen, og svaret er nes-
ten dette: «Ikke i det hele 
tatt.» Konsertene ved lunsj-
tid har de pragmatiske navne-

ne «Lunsjkonsert», og om 
kvelden heter det gjerne 
«Kveldskonsert». Carstensen 
kom etter Schnittkes «Stryke-
trio», som er en alvorlig be-
traktning over «Happy Bir-
thday to You», utsøkt spilt av 
fantastiske musikere som 
Benjamin Schmid, Lars An-
ders Tomter og Natalie Chen. 
Og dette stykket hadde lite å 

gjøre med Per Arne Glorvi-
gens «Very Early Morning 
Blues», som utforsket mor-
gengrettenhet i bluestoner. 

Glorvigen er ikke bare et 
rytmisk vidunder som instru-
mentalist, særlig som tango-
musiker, men han har samme 
glimt i øyet som komponist.

Du vet aldri hva som kommer 
etter det du akkurat nå lytter 
til, men der er likevel en me-
ning ved programmeringen, 
mer enn det å la musikerne 
briljere med sin spilleglede. 
Meningen kan være å fylle 
fantastiske Sola ruinkirke 
med passende musikk eller å 
problematisere et musikalsk 
ironi-begrep, slik den nevnte 
konserten med Glorvigen, 
Schnittke og Vivaldi gjorde 
gjennom at det fantes fl ere 
åpenbare identiteter til mu-
sikken – uansett om den ble 
skapt gjennom en jazzmusi-
kers barokktolkning, en 
tangomusikers skråblikk på 
programmusikalsk blues eller 

en kuet sovjetkomponists stil-
le utfordring av regimet.

I sentrum for festivalen står 
de kunstneriske lederne 
Christian Ihle Hadland og Jan 
Bjøranger – der den senere 
kommer litt i skyggen av den 
første, som er ufortjent fordi 
vi har å gjøre med en meget 
kompetent musiker; Jan 
Bjøranger er en bærebjelke i 

Stavangers mu-
sikkliv, og han kan 
kunsten å tenke 
kammermusikalsk 
programmering på 
høyt nivå. 

Ihle Hadland er 
imidlertid et uni-
kum som pianist, 

og jeg elsker måten han tar i 
sitt instrument. Han er spesi-
elt god live, fordi det er noe 
med de lekne og improvisato-
riske kvalitetene ved hans 
spill som det er unaturlig å 
låse i ett bestemt lydbilde. På 
sin egen festival er han hel-
digvis en usedvanlig aktiv for-
tolker. 

Et sentralt ensemble for festi-
valen er Stavangers eget 1B1, 
som virkelig spiller med ener-
gi og glød! Det store interna-
sjonale gjestespillet kommer 
fra Ars Nova Copenhagen som 
har selveste Paul Hillier som 
dirigent, og de er de eneste ar-
tistene som får presentere seg 
selv med en helt egen konsert.

I sum har man en frisk fes-
tival uten tullball. Den setter 
den gode dialogiske kammer-
musikken i førersetet, og de 
lykkes helt og fullt å skape et 
dynamisk program på meget 
høyt nivå.

Magnus Andersson
musikk@klassekampen.no

Dynamisk og frisk: Kammermusikkfestivalen i Stavanger.

Å komme sammen

Du vet aldri hva 
som kommer etter 
det du akkurat nå 
lytter til.
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Nærmest konstant på veien 
kaller de seg nå «The hardest 
working band in blow busi-
ness», og det uten å sikte til 
verken klein porno eller koka-
inhandel – kun sin egen ville 
brass. Men de hadde neppe 
eksistert i utgangspunktet 
hvis ikke nærmiljøets bryllup 
etterspurte dem, for bryllups-
fest var den viktigste grunnen 
til at deres musikktradisjoner 
ble holdt i hevd og gikk i arv, 
fra far til sønn, i et miljø langt 
på siden av verdenssamfun-
net for øvrig.

Ja, for romanibrassbandet 
Fanfare Ciocarlia pleide å hol-
de det lokalt, fra en landsby 
med 400 innbyggere og åtte 
gårder i det nordøstlige Ro-
mania ved navn Zece Prajini, 
isolert i en avsidesliggende, 
tåkete dal kun tilgjengelig via 
en sølete kjerrevei. Med sin 
egen musikkstil, lite påvirket 
av både kommunisme og 
kommersialisme, men med 
klare spor til ottomanske blå-
sertradisjoner. Og uten profe-
sjonelle musikere, men bestå-
ende av gårdsarbeidere som 
ifølge myten valgte seg mes-
singblåsere fordi fi ngrene de-
res var for røffe for strenger.

Sånn var det, i hvert fall – inn-
til den (ni til) tolv manns ster-
ke gjengen ble oppdaget av 
østtysker Henry Ernst for tjue 
år siden. Han introduserte 
dem for et vestlig publikum 
og hjalp dem til status som et 
av Europas fremste blåseror-
kestre, om ikke det fremste av 

dem alle. På tross av utskift-
ninger grunnet dødsfall, slita-
sje og så videre, har de mer 
enn holdt koken – noe årets 
jubileumssamling «20» og ny-
innspilte «Onwards to Mars!» 
ettertrykkelig beviser. I perio-
der, vel å merke.

Nå har aldri Fanfare Ciocar-

lia vært så stilmessig ubesud-
let som visse urmusikktilhen-
gere skulle ønske, men sugd 
til seg inntrykk som en 
svamp, med én fot i Balkan og 
den andre på grensen mellom 
Romania og Tyrkia. Og etter 
hvert tiltrukket av «blues fra 
overalt», som låtskriver Koby 

Israelite uttrykker det. 
Hvilket også er grunnen til 

at den nye lp-samlingen «20», 
med låter fa hele karrieren, 
deler seg i fi re sider: «Roots», 
«Orient», «Jams» og «Ami-
gos». Og springer fra bonde-
band og østlig innfl ytelse, til 
vestlig innfl ytelse og de siste 
årenes samarbeidsvillige or-
kester – stolt av sine gjester, 
med totalt fem spor fra 
«Queens and Kings» (2007), 
deres mest helstøpte album, 
spunnet rundt konseptet «si-
gøynerkultur er så mangt».

Trompeter, saksofoner, horn, 
tubaer, klarinett, stortromme, 
perkusjon og en og annen san-
ger eller 
sangerinne 
svinger seg i 
dynamisk 
samspill, 
dundrende 
energisk og 
luftig på 
samme tid, 
og med pau-
ser der de 
trekker pus-
ten i en 
slags kollek-
tiv meditasjon, vent-vent, før 
de igjen feier gjennom svir-
rende melodier fulle av liv. 
Som tidlige «Lume Lume», 
den nesten minimalistiske 
«Hora de la Bucuresti» eller 
signaturlåta «Ciocarlia Si Sui-
te».

Eller for den del majestetis-
ke «Kan Marau La», «Disko 
Dzumbus» med serbiske Bo-
ban & Marko Markovic Or-
chestra eller «Besh o Drom» 
med sine tydelige nikk til 

Nino Rotas fi lmmusikk. For 
øvrig etter hvert en gjengan-
ger hos Fanfare Ciocarlia, en-
ten de henter fra James Bond 
eller Bollywood. Gode temaer 
og tydelige knagger er alfa og 
omega, så de gjør både Gersh-
win og Ellington med følsom-
het, før de velger å kødde det 
til for både seg selv og alle an-
dre med Gummibjørn-sangen 
og et fryktelig rap-forsøk.

En i overkant anstrengt «I Put 
a Spell on You» fra «Onwards 
to Mars!» er heller ikke helt 
heldig. Langt bedre er da de to 
rumenske folkevisene fra 
samme skive, opprinnelig 
spilt inn av giganten Maria Ta-

nase og den 
mindre kjen-
te Romica 
Puceanu. 
Best er like-
vel de tre 
kuttene som 
åpner ballet: 
30-tallsswin-
gen i «Cray-
fi sh Hora» og 
den lengten-
de klarinet-
ten i «3 Ro-

manians». 
Mellom dem sprudlende 

«Mista Lobaloba», med typisk 
fl irende forhold til hva som er 
riktig å referere til (hallo 
Shaggy!), en låt også innspilt 
av Fanfare Ciocarlia for 17 år 
siden. Så da er vel det spørs-
målet om de gjorde den bedre 
i gamle dager? Svaret er et 
åpenbart og rungende nei. 
Denne er heftigere.

Eirik Blegeberg
eirikb@klassekampen.no

20 år: Sigøynerblåslegender jubilerer, feirer med samling og nytt album.

Heftig & begeistret
BANDET SOM LIKER FANFARE: Fra en avsidesliggende landsby i Romania, lenge kjent for sine briljante musikere. FOTO: ARNE REINHARDT/ASPHALT TANGO

Dundrende 
energisk og 
luftig på 
samme tid, 

og med pauser der de 
trekker pusten i en slags 
kollektiv meditasjon.

GJENGEN: Alltid på veien. FOTO: ARNE REINHARDT/ASPHALT TANGO

ALBUM

Fanfare Ciocarlia
«20»
Asphalt Tango/Border

������

Fanfare Ciocarlia
«Onwards to Mars!
Asphalt Tango/Border

������
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Det skjer noe interessant mot 
slutten av «Mourn at Night», 
den fjerde låta på rapperen 
Kas fjerde soloalbum (fem, 
om vi regner med fjorårets 
glimrende «Days With Dr Yen 
Lo», en duoskive med produ-
senten Preservation). Vanlig-
vis skildres lyden av et pistol-
skudd naturalistisk i hiphop-
musikk, som lydeffekt, og 
høyest mulig. Alternativt med 
energiske, brølende utrop 
som skal illudere lydeffekten. 

Men Ka går motsatt vei for å 
uttrykke lyden av pistolskudd 

som lyden av savn og sorg. 
Han hvisker det. Pop ... pop ... 
pop. Og skjærer dermed gjen-
nom margen på en langt mer 
effektiv måte. Men det er 
klart. Det forutsetter at man 
lytter oppmerksomt. Noe som 
i grunnen virker som en forut-
setning for hele karrieren til 
rapperen fra den fortsatt ikke-
gentrifi serte delen av Broo-
klyn-nabolaget Brownsville. 

Ka var en kort stund medlem i 
den relativt obskure nittitalls-
gruppen Natural Elements, 
men platedebuterte ikke som 
soloartist før han var nådd 
den særlig i rapsammenheng 
svært voksne alder av 36 år, 
med albumet «Iron Works» i 
2008. Samtlige av hans utgi-
velser er selvutgitte (og selv-
produserte, med unntak av 
fjorårets før nevnte utgivelse). 

Og i forrige uke, i anled-
ning slippet av «Honor Killed 

the Samurai», gjorde han det 
samme som med samtlige tid-
ligere album: Han stilte seg 
utenfor New York-platebutik-
ken og institusjonen Other 
Music og solgte fysiske kopier 
av albumet direkte til dem 
som måtte være interesserte. 

Den knappe meldingen om at 
han kom til å befi nne seg der, 
mellom 14 og 16, ble lagt ut på 
Twitter tidlig samme dag. Og 
det var all promotering som 
ble gjort i anledning albumet. 
At Other Music siden sist al-
bum har blitt nedlagt illustre-
rer vel ytterligere det gam-
melmodige og gjenstridige 
ved Kas prosjekt, men han gir 
seg ikke lell, bare stilte seg 
utenfor det for tiden tomme 
forretningslokalet i Manhat-
tans East Village. 

For det er enda en runde 
med meget tradisjonstro, 
samplebasert New York-rap 
om harde gaterealiteter Ka 
presenterer på dette albumet. 
Men 44-åringen har allikevel 
staket ut sin høyst personlige 
kurs. Nyskapende er vel ikke 
akkurat ordet, men Kas ek-
stremt renskårne form er og 
blir hans egen. Som den mo-
notone avleveringen, koblet 
med dramatiske og melodiske, 
men samtidig nedstrippet or-
kestrerte loops – ofte uten 
trommer, eller kun med synko-
perte hihats, ingen basstrom-
me eller skarp. Tekstmateria-
let tar form av en indre mono-
log, eller en intim dialog direk-
te med lytteren (apropos direk-
tesalget av utgivelsene). 

Denne gangen riktignok 
med en enda klarere konsep-
tuell linje i fascinasjonen for 
østlig fi losofi , nærmere be-
stemt eldgamle japanske 
samuraikoder. En ikke akku-
rat uutforsket kilde for rap-
tekster – som for å ytterligere 
illustrere det gammelmodige 
ved prosjektet. 

Jeg innser at jeg beskriver al-
bumet som noe jeg selv ville 
antatt var drit kjedelig og to-
talt overfl ødig om jeg bare 
hadde lest om det, ikke lyttet. 
Så hva er det som løfter dette, 
som gjør det ikke bare lyttver-
dig, men at det til og med føles 
som viktig (!) musikk? Hmm. 
Det er noe med selve tonen. 
Det innstendig lavmælte som 
av og til er bedre egnet til å 
understreke livsnødvendig-
heten i et budskap, enn det 
høylytte og insisterende.

Martin Bjørnersen
musikk@klassekampen.no

Ka e greia: Under-undergrunnsrapper med nye, mer dempede grep.

GAMMELMODIG PROSJEKT: Ka sitt fjerde (eller femte) album plasserer seg på siden av det meste. FOTO: IRON WORKS

Tekstmate-
rialet tar 
form av en 
indre 

monolog, eller en intim 
dialog direkte med 
lytteren.BILLETTER www.ticketmaster.no eller telefon 815 33 133

MER INFORMASJON www.ocmf.no 

18. – 27. august + 23. oktober 2016
OSLO KAMMERMUSIKKFESTIVAL

Olav Vs Hall
Tirsdag 23. august 

kl. 21.00 

Musikk av 
Bach, Honegger, 
Schoeck, Müller 
og Mendelssohn 

Bartholdy 

Medvirkende: 
Festival Strings 

Lucerne 
– leder Daniel 

Dodds

«FESTIVAL 
STRINGS 

LUCERNE»

Foto: Dorothee Falke

ALBUM

Ka
«Honor Killed the Samurai»
Iron Works

������

Ekstremt renskåret
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KONSERTER
John Carpenter i Oslo 
Konserthus, 24. august
Som det heter: «Den 
legendariske komponisten 
og fi lmregissøren John 
Carpenter kommer til Oslo, 
for å fremføre sine musikal-
ske verk live for aller første 
gang.» Her blir det både 
«Lost Themes» og «Hallo-
ween».

Pete Rock & CL Smooth på 
Blå i Oslo, 24. august
25 år etter at hiphop-duoen 
ep-debuterte kjører de 
jubileumsturné. Og hvis 
ryktene stemmer, jobber 
dessuten legendene med 
nytt album – det første 
siden 1994.

Lindstøm på Østre i Bergen, 
27. august
Oslodisco i Bergen, etter at 
Lindstrøm besøkte Trond-
heim nå i helga. Garantert 
fest. Kom deg på gølvet.

OGSÅ UTE NÅ
Lydia Loveless: 
«Real»
Alt-country 
som treffer litt 
bredere for 
hver gang. 

Men: Hun leverte på et 
høyere nivå sist, med 
sterkere refrenger og skar-
pere observasjoner, dog med 
den samme sårbare despera-
sjonen og det samme solide 
bandet. Mer poppa nå – ikke 
mindre «real».

Rae Sremmurd: 
«SremmLife 2»
Kanskje ikke 
hva man kan 
forvente av en 
oppfølger, 

hvilket til syvende og sist 
viser seg å være en god ting. 
Mørkere, fortumlet, mer 
ordrik og mer crunk – med 
en seig en de freidig nok 
kaller «Black Beatles», som 
viser seg å være selve 
høydepunktet.

Ezra Furman: 
«Big Fugitive 
Life EP»
En av de råeste 
rock & roll-
fornyerne der 

ute, når i form. Disse er solgt 
inn som seks sanger som 
ikke var klare før nå, men vi 
merker oss samtidig at 
samtlige er outtakes. Og det 
av en grunn. Greit å få dem 
ut av systemet likevel, på vei 
mot nye fullengdere.

ENKELTSPOR
Bon Iver: «22 
(OVER S∞∞N) 
[Bob Moose 
Extended Cab 
Version]» 
Når verden 

venter seg en rett strek, gi 
den en krusedull.

Martha: «St Paul’s (Wester-
berg Comprehensive)»
Det er søtt, da – at Paul 
Westerberg nå feires slik som 
han i sin tid feiret Alex 
Chilton. Ok, ikke like 
vellykka, men minst like 
ektefølt.

John Prine & Susan Tedeschi: 
«Color of the Blues»
Prine følger opp duettmes-
terverket «In Spite of 
Ourselves» (1999) 30. septem-
ber, med fl ere duetter og 
nøye utvalgte coverlåter. 
Som denne av No Show.

TIPSET
Bok: Kom sent i 
forrige uke og 
må leses: 
Biografi en om 
den norske 
jazzlegenden 

Robert Normann, «Tusen-
kunstneren fra Sundløkka», 
skrevet av en annen stor 
gitarist, Jon Larsen.

REUTGIVELSEN
The Chills: «Kaleidoscope World»
Opprinnelig utgitt i 1986 med åtte låter, blant 
dem New Zealands indie-nasjonalsang «Pink 
Frost», før de la på ti låter til fra The Chills 
tidlige periode, inkludert «I Love My Leather 
Jacket». Nå krydra med enda seks spor til, blant 

dem en «Oncoming Day» innspilt lenge før den ble spor 3 på 
«Submarine Bells» (1990). Martin Phillipps er en av de store 
små. Og selv om de første årene er overvurdert sammenlik-
net med resten, er det her det begynte. EB

ALBUM

Lori McKenna
«The Bird & the Rifl e»
CN Records

������

«The Bird & the Rifl e» skriker 
ikke akkurat etter oppmerk-
somhet. Men det har Lori Mc-
Kenna aldri gjort, selv da War-
ner Bros. Nashville ville gjøre 
henne svær med den Tim Mc-
Graw-produserte «Unglamo-
rous» (2007). Og dømt til evig 
obskuritet, hadde 47-åringen 
fra fabrikkbyen Stoughton 
utenfor Boston planer om å 
kutte ut disse albumene – hun 
har nå ti av dem – men det var 
før hun møtte produsent Dave 
Cobb, lydmannen bak gjen-
nombruddene til Sturgill 
Simpson, Jason Isbell og 
Chris Stapleton. Og kanskje 
også McKenna.

Ikke fordi Cobb denne gang 
gjør så mye ut av seg eller 
nødvendigvis spriter opp san-
gene, han er heller en produ-

sentenes sordin, men fordi 
hans medvirkning gjør at fl e-
re stopper opp og lytter. En 
forutsetning 
for å plukke 
opp McKennas 
beskjedne 
storhet. 

Innspilt live i 
studio, med musikere som 
framfører med hverdagslig 
klasse, fra de valsende trom-
mene til de varsomme stry-

kerne, er det lagt opp til at Mc-
Kenna skal skinne. Ikke at 
hun besitter en utpreget stor 

stemme, men 
fyldig er den, 
graviterende 
rundt et slags 
betryggende 
dyp. Mer in-
tim enn stor-

slagent dramatisk, som er slik 
disse låtene skal fortelles. 

Og låtene er jo den selvsag-
te grunnen til at McKenna er 

en betydelig folk- og country-
artist. Viktig, til og med. Ta 
bare forholdet som rakner i 
åpningen, med en protagonist 
som for første gang på mange 
år kjenner på et formidabaelt 
røyksug – eller metaforperlen 
som også er tittelkuttet, der 
fuglen til slutt ser et åpent 
vindu og forlater rifl a. Eller de 
mange andre kvinnekarakte-
rene som lever sine liv, alltid 
skildret med så mye kjærlig-
het at du skulle tro de var bar-
na hennes.

Som hun for øvrig har fem av, i 
ten- og tjue-åra, og som hun 
skriver til med moderlig om-
tanke og bekymring. Og som 
andre artister tar hele veien til 
nummer én. For det er ikke 
McKennas egne utgivelser 
som betaler regningene hen-
nes – det gjør hit-låtene hun 
skriver for noen av Nashvilles 
mer brautende. 

Tidligere i år: Tim McGraws 
«Humble & Kind», den første 
førsteplassen i USA siden 
2012 skrevet av kun én låt-
skriver, og ikke et låtskriver-
lag. Men så uendelig mye mer 
effektiv når den synges av 
hun som eier den, full av gode 
råd til de av barna som vil 
høre – om hemmende bitter-
het og nødvendig stolthet, om 
forskjellen på å ligge med 
noen og å ligge med noen du 
elsker. Husk: «Jeg elsker deg» 
er ingen sjekkelinje. Stay 
humble, stay kind.

Eirik Blegeberg
eirikb@klassekampen.no

Ydmyk rettleder

SKRIVER FOR NASHVILLE: Bor like utenfor Boston i en erkeamerikansk 
småby. FOTO: BECKY FLUKE

SESONGSTART 
PÅ RIKSSCENEN

Grünerløkka, OSLO

SCENE FOR FOLKEMUSIKK & FOLKEDANS

Forsalg: www.riksscenen.no

SCHOUS KULTURBRYGGERI
Grünerløkka, OSLO

Torsdag 25. aug - 200/150
INGFRID B. NYHUS
Slåttepiano på Riksscenen & 
Oslo Kammermusikkfestival

Fredag 26. aug - 300/250
VALKYRIEN ALLSTARS
To konserter i spesiallaget 

Lørdag 27. aug - 250/200
LOS JÓVENES 
CLÁSICOS DEL SON
Tradisjonell cubansk aften

Torsdag 01. sep - 180/120
NORDIC FIDDLERS BLOC
Fele, bratsj, hardingfele

Fredag 02. sep - 200/150
ELI STORBEKKEN
Plateslipp med Torget, Hole, 
Vespestad, Frøholm og Seglem

Lørdag 03. sep - 200/150
DIOM DE KOSSA
& TOUBA ORCHESTRA
Vestafrikansk groove

‘Jeg elsker 
deg’ er ingen 
sjekkelinje.
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