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perioder vært overveldende og medieinteressen stabil over langt tid.
I tillegg har simple living-virksomheten stadig utviklet seg i mer
samfunnspolitisk retning.
Den amerikanske tv-produsenten John de Graaf retter knallhard
kritikk mot forbrukersamfunnet og mener verden er under angrep av
en forbruksepedemi som han har gitt et eget navn; «afﬂuenza». Forfatteren og tenkeren Duane Elgin mener vi står overfor miljø- og fattigdomsutfordringer større enn noen gang i historien. Disse kan bare
løses gjennom utstrakt internasjonalt samarbeid! Den svenske forfatteren og rådgiveren Fredrik Warberg mener en systemomlegging er
uungåelig dersom vi vil redde skinnet.
I høst lanseres Gitte Jørgensens bok «simple-living.dk» i norsk oversettelse. Danskene forteller at de gjerne ser et nordisk simpel livingnettverk på beina så snart som mulig. De nordiske landene har like tradisjoner i forhold til solidaritet- og miljøarbeid, og det gjør det naturlig
å sette opp et slikt nettverk, mener danske aktivister.
Simple Living-bevegelsen har potensiale til å kunne bli en ny og viktig
røst i debatten om konsumerisme, samfunnsutvikling og ny livsstil.
Den bør ønskes sterkt velkommen!

Foto: Birger Areklett / NN / Samfoto
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Gilde økologisk kjøtt
Kjøper du økologisk kjøtt fra Gilde vet du at det kommer fra en
produsent som ivaretar miljøet og som legger stor vekt på å
tilfredsstille dyrenes naturlige adferd og behov. Enten du velger
smakfull entrecôte, saftig indrefilet eller mør flatbiff er kvaliteten
et resultat av strenge rutiner både når det gjelder husdyrhold
og produksjon. Gilde økologisk kjøtt er godkjent av Debio og
er derfor noe av det mest naturlige du kan legge på tallerkenen.
Noen påstår at de kan kjenne at det smaker litt bedre også.
Kanskje det er fordi kua eller oksen også vet hva de spiser?
www.gilde.no

Her er et utvalg av ferskt økologisk storfekjøtt fra Gilde: Indrefilet, Ytrefilet,
Mørbradbiff, Flatbiff, Entrecôte, Grytekjøtt, Høyrygg, Oksestek og Kjøttdeig.

Simple Living startet som en overvintret hippie-idé i USA. De som engasjerte seg brukte stort sett energien til å forenkle sine egne liv – uten
å interessere seg for systemet og samfunnet rundt – og ble i mange tilfeller beskyldt for å kretse rundt egen navle.
Gradvis har idéene om et enkelt liv spredt seg – og utviklet seg. I
temareportasjen i denne utgaven av Folkevett går det frem at hundretusener av mennesker i USA og Europa deltar aktivt i simple livingvirksomhet. Det nederlandske nettverket, som trolig er det mest aktive
i Europa, oppgir at de allerede i 2002 hadde mer enn to hundre tusen
årlig besøkende på nettstedet sitt.
Dave Wampler, amerikaneren som forsøker å koordinere det internasjonale simple living-arbeidet, sender ut nyhetsbrevet sitt til to hundre tusen epost-adresser og registrerte allerede for ﬂere år siden mer
enn 5000 daglig besøkende på nettstedet sitt.
Mange av de internasjonale simple living-bestselgerne har blitt omsatt i opplag opp mot én million eksemplarer. Pressedekningen har i
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«Maktmenneskene har forlatt skinnegangen. Fjerntogenes kupéer er i dag en fremmed verden for
innflytelsesrike kvinner og menn.»

Kristin Halvorsen
er leder i Sosialistisk Venstreparti

illustrasjon av Bjarne Henning Kvåle

Tving Tinget på toget!
NSB er boltet fast til
genene mine. Like fast
som skinner til sviller.
Jeg sitter på toget nordover fra
Lillestrøm og tenker på mine forfedre. Min far var jernbanearbeider,
min farfar var jernbanearbeider,
min farfars far var også jernbanearbeider. For meg var reiser det
samme som togreiser, helt til kona
og jeg kjøpte bil da jeg var 43 år
gammel.
Rundt meg sitter mennesker
4
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sovende, stirrende, snakkende,
lesende og lekende. Det slår meg
at vi neppe utgjør et tverrsnitt av
den norske befolkningen. Vognen
er fylt av soldater, studenter, ungdom, pensjonister, utenlandske turister og enslige kvinner med barn.
Hvis jeg gjetter på at jernbanen på
lange strekninger dekker mindre
ressurssterke gruppers behov – er
jeg da helt på jordet?
Toget skrangler over Minnesundbroen og begynner nølende
på svingene langs Mjøsa. Vi kjører
på noe som likner traséen til en
smal, gammel fylkesvei. 95 prosent

av jernbanen i Norge er fremdeles
enkeltsporet. Mye av infrastrukturen er hundre år gammel.
Jeg ser meg rundt. Hvor er politikeren? Hvor er byråkraten? Hvor
er siviløkonomen som leder våre
store og små bedrifter? Jeg ﬁnner
ingen med passende pc, koffert eller mobiltelefonsamtale. Ingen sitter med lyserød avis. Maktmenneskene beﬁnner seg nok på veien og i
lufta. De har forlatt skinnegangen.
Fjerntogenes kupéer er i dag en
fremmed verden for innﬂytelsesrike kvinner og menn.
– Vi får et rutemessig opphold

i påvente av møtende tog, sier en
mann i høyttaleren.
Johan Borgen var glad i saktegående tog: «Sa noen langsomt? Sa
noen kjedelig? Menneske, menneske – hvor er dine sanser hen!». Jeg
bruker øynene og ser Strandlykkja
stasjon, en gul stasjonsbygning der
ugress vokser opp mellom sprekkene i den våte perrongasfalten.
Jeg reiser ﬂere ganger i uken
med lokaltoget fra Lillestrøm til
Oslo. På lengre strekninger velger
jeg sjelden toget, selv om jeg har en
følelse av å komme hjem når jeg tar
plass i en fjerntogkupé. Også jeg

betrakter verden mer og mer fra
bilsetet. Jeg svikter mine forfedre
og føler meg innimellom litt lastefull.
Vi står fortsatt stille.
Traﬁkkforskere har funnet ut
at det er samfunnsøkonomisk
lønnsomt å kjøre tog i Norge.
Eneste unntak er Raumabanen,
Meråkerbanen og deler av Rørosbanen. Miljøforskere har funnet ut
at reiser på skinner krever mindre
energi og slipper ut mindre CO2
per personkilometer enn reiser på
vann, på asfalt og i lufta.
Dagens passasjerer, med et lite
unntak for dagpendlere til og fra
de største byene, utgjør en svak
pressgruppe for toget. Kanskje det
er den viktigste grunnen til at jernbanen ikke har fått penger nok til å
få opp farten på doble spor? Det er
tungt å få med grupper som aldri
tar plass på toget til et krafttak for
jernbanen. Vi mister lett interessen
for fellesskapsordningene når vi
selv forlater dem.
Vi beveger oss igjen. Jeg hører
den herlige lyden av toghjul over
sporveksler, trekker inn parfyme
fra en forbipasserende dame, forandrer stilling i stolen og tenker
på sykepleiestudenter som kryper
til sengs.
Studentene kryper til sengs for
å lære hvordan det er å være pasient. Kanskje NSB, sponset av Miljøverndepartementet, kan sette
av seter i togene – der ensporete
asfaltpolitikere kan tvangsplasseres for å lære hvordan det er å være
togpassasjer med stillestående utsikt til Strandlykkja stasjon.
Eller kan vi håpe på at ﬂere tar
lærdom av den gamle sosialisthøvdingen Erling Falk? På spørsmål
om hvordan han, som drakk en
ﬂaske whisky om dagen, kunne
støtte Venstres og Arbeiderpartiets spritforbudspolitikk, svarte
nordlendingen: – Kjære deg. Du vil
vel ikke at våre standpunkter skal
bestemmes av våre laster.
◆

Viktig miljøvalg
Steinar Lem skriver i en kommentar i Folkevett nr. 2 i år at den kommende valgkampen
blir en «trist, trist valgkamp», og at det såkalte
rødgrønne alternativet ikke er «grønnere enn
jeg er på nesa».
Lem har alltid utmerket seg med å være
retorisk god og treffende. Derfor er det som
regel verdt å høre på hva han sier og reﬂektere
over det. Det har jeg også gjort. Som leder for
Norges største miljøparti tror jeg imidlertid
at en eventuell rødgrønn regjering blir grønnere enn Lem er på nesa, og jeg tror også dette
valget vil bli mer spennende enn noensinne.
Grunnen er at det vil stå om viktige verdivalg.
Miljøpolitikken er et slikt valg.
Lem ironiserer over at SV vil ha skattelette til vanlige nordmenn, at vi går inn for
miljøteknologi, vil ha ﬁnansiering av ﬂere i
offentlig sektor, og ønsker å skaffe kraft ved
sparetiltak – gode tiltak, men tiltak som Lem
ikke liker fordi «veksttanken står fjellstøtt».
SV synes ikke at verken ﬂere ansatte i skoler og
omsorg, ENØK eller utvikling av miljøvennlig

«Jeg tror en eventuell rødgrønn
regjering blir grønnere enn
Lem er på nesa.»
teknologi er problematisk vekst. Poenget er at
SV vil ha en ny politikk der miljøhensyn står
langt sterkere enn i dag, men vet fra historien
at Roma ikke ble bygget på en dag. Det viktige
er at man vet hvor man vil og at man er villig
til å arbeide for det – hver eneste dag. Det gjør
SV, og det vil SV.
SV ønsker ikke ﬂikking på dagens miljøpolitikk – vi ønsker en grunnleggende miljøreform. Dette har vi kjempet for gjennom
mange år i Stortinget. SV oppfatter sin rolle
i miljøpolitikken å trekke de andre partiene,
Ap og SP inkludert, i en mer miljøvennlig retning. Derfor fremmer SV mange forslag om
endret miljøpolitikk som griper til kjernen av
miljøproblemene. Dette gjorde vi også i arbeidet med stortingsmeldingen om rikets miljøtilstand. Her er noen av de 42 forslagene SV
gikk inn for i innstillingen til meldingen:

■ Konkretisere handlingsplanen for bære
kraftig utvikling (Nasjonal Agenda 21)
med etterprøvbare mål og rapportering på
hvert enkelt departements innsats
■ Innføre umiddelbar hogststans i alle lo
kaliteter med verneverdig kystregnskog og
utvikling av en vernplan for den norske
kystregnskogen
■ Forvalte kongekrabben som en uønsket art
i Norge, med tiltak for å hindre spredning
og redusere kongekrabbebestanden
■ Innføre et midlertidig forbud mot import
av tropisk trevirke inntil det kan garante
res at tropisk trevirke stammer fra økolo
gisk og sosialt forsvarlig uttak
■ Foreslå petroleumsfrie områder for Lofo
ten og Barentshavet
■ Endre regelverket og snu bevisbyrden slik
at i stedet for at myndighetene må bevise
at et stoff er skadelig, må industrien bevise
at det ikke er det
■ Legge fram forslag til en prioritert oppryd
dingsplan med ﬁnansiering for de 17 mest
forurensede fjordområdene med mål om
at opprydding er ferdig innen 2010
■ Lage en helhetlig rapport om effekter av
klimaendringer, spesielt hvordan det nor
ske samfunn og økonomi vil påvirkes av
klimaendringer
■ Etablere et mål om at Norge skal halvere sin klimaforurensing innen 2020 med konkrete,
sektorspesiﬁkke handlingsplaner for å synliggjøre reduksjonene

Disse forslagene ble enten fremmet av SV alene, eller sammen med Ap eller Sp. Dersom det
blir regjeringsskifte etter valget kan mange av
dem dermed bli gjennomført.
Ja, Lem, SV må forhandle med sine rødgrønne partnere etter et eventuelt vellykket
valg. Det blir ikke lett, det vet vi. Vi får ikke
gjennomslag for alt vi vil. Men vi vil prøve.
Vårt mål er klart. Vi går til disse forhandlingene med ambisjoner om å få gjennomslag for
vår miljøpolitikk. Vi har nevnt litt av den over.
Hvor stor makt vi kan mønstre i disse forhandlingene blir opp til velgerne. Jeg ønsker
derfor velgerne godt miljøvalg!
◆
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Norske nærbilder
STORMBERGS GLADE TURTIPS. NR. 24:

Verden i et nøtteskall

Søkelys på norsk næringsliv
i sør
Arne Storrønningen«Så gir jeg fred til den som er nær, og fred
Ansvarlig redaktør

Hvis du setter deg på stubbe eller stein i skogen, sitter du
midt i en hel verden av liv. Under barken på stubben du
sitter, lever kanskje barkebillen. I treet bak deg bor det
kanskje et ekorn. Og under steinen du hviler føttene på,
holder mark, maur og munkelus til. Av og til er det bryet
verd å se verden i et nøtteskall.

til den som er langt borte».

En norsk massegrav. Med navnløse ofre fra
lobotomering, tvangssterilisering og
medisinske eksperimenter utført på uvitende
psykiatriske pasienter. Er det mulig?
TEKST OG FOTO ARNE STORRØNNINGEN
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Lesningen om «skammens
stein», tvangssterilisering av taterne og det sosiale og kulturelle
folkemordet på taterne hadde
opprørt meg og skjerpet interessen for å grave i denne delvis
ukjente, nære norske historien.
På den vakre og fredfylte urnelunden ved Ris kirke står en
anonym gravstein. Den er – ifølge
Leif Larsen, som leder for Romanifolkets Landforening i Norge

ble lobotomert i Norge. 2500 personer gjennomgikk denne hjerne
operasjonen i tidsrommet 1941 til
1971, går det frem av det grundige
forskningsarbeidet som psykiater
og forsker Joar Tranøy foretok på
90-tallet. Omtrent like mange ble
tvangssterilisert. De ﬂeste tatere.
Det er vakkert i Ris urnelund
junikvelden jeg besøker stedet. På
minnesteinen har noen satt opp
med en metallplate med et skriftsted fra profeten Jesaja: «Så gir jeg
fred til den som er nær, og fred til
den som er langt borte».
De som ligger i massegraven
fortjener å hvile i fred. Men historien om dem, og overgrepene mot
folket de representerer, har krav
på fullt ﬂomlys.
Ingen nasjon, heller ikke den
norske, kan leve videre med et
uoppgjort folkemord i sin historie.
◆
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Veiledende priser

Jeg trodde først leserinnlegget i
Klassekampen måtte inneholde
en og annen overdrivelse. Det
stemmer jo ikke med bildet av
rettstaten, velferdstaten og de
norske humanistiske ideene. En
venn av meg, som er historiker,
mente det samme.
En kveld i juni reiste jeg ut med
kamera for å ﬁnne den omtalte
minnesteinen og den anonyme
massegraven.

– et symbol på et av de mørkeste
kapitlene i norsk historie.
I mai i år deltok professor, og
styreleder ved Holocaust-senteret, Knut Aukrust i en minneseremoni ved massegraven på
Ris urnelund. «Behandlingen av
taterne dreier seg om umoral i
ekstremt format», sa Aukrust i
talen ved gravsteinen. «Vi står
overfor et folkemord ... Aktørene
var det offentlige, storting og lovverk, legevitenskap og psykiatri,
statskirke og frivillige kristne organisasjoner, alle som ville det så
vel,» forrettet han.
I følge en artikkel i Osloposten fra 2001 oppgir gravferdsetaten at det ligger 49 pasienter fra
Gaustad sykehus fra tidsrommet
1965-1989 gravlagt i massegraven. Mange er trolig lobotomiofre
og taterjenter. Gjennom ﬂere år
døde nesten 25 prosent av de som

Recommended KF30 Foto: Øivind Haug

Skammens stein

PSYKIATRISKE PASIENTER skal ha
blitt plassert i massegraven under
denne steinen på Ris urnelund i
Oslo helt frem til 1989.

Flere Stormberg produkter ﬁnner du i sportsbutikker
over hele landet. Eller du kan se på www.stormberg.no
Her ﬁnner du også ﬂere glade turtips for hele familien.
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tema simple living-bevegelsen

tema simple living-bevegelsen
Simple Living er den etablerte middelklassens opprørsbevegelse mot konsumerisme og overforbruk. Den
utgjør kanskje den andre store postindustrielle bølgen i
vår del av verden, tror ledende trendanalytikere.
Tekst og foto ARNE STORRØNNINGEN

Anita og Kai har kjøpt vindmølle
Simple living-ekteparet Anita og Kai Winter har forlatt
en besteborgertilværelse i København til fordel for en
eplefarm og en vindmølle ved Smålandshavet.

8
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tema simple living-bevegelsen

tema simple living-bevegelsen
Arne Storrønningen
Tekst og foto

EKS-DANSER Anita Winter har god bruk av sin fysikk på eplefarmen,
mens ektemannen Kais fortid som foretningsmann bidrar til at prosjektet «gjør livet enklere» går rundt økomisk.

K

ai og Anita Winter har
kjøpt seg en eplefarm
ved Smålandshavet.
Og en vindmølle. For
sju år siden ﬂyttet de
fra en besteborger-tilværelse i et
av Københavns mest fasjonable
boligstrøk til avsidesliggende
Fejø. Her lager de kanskje Nordens beste og mest langsomme
eplesider. I ren protest. Og glede.
Fejø er en av Danmarks 500
småøyer. Den er gråtende vakker.
Gylne, solmodne kornåkre, frodige frukthager og plantasjer, pittoreske bondegårdsbygninger med
torvtak og tradisjonelle bindingsverkshus i lystige farger, beskjedne
bakker, høy himmel og et bølgende, langstrakt landskap som løfter
seg svakt i myke kurver.
Fergeturen fra det lille tettstedet Kragnæs tar omtrent et
kvarter. For Kai og Anita Winter
ble den korte turen med bilfergen
Kristine for sju år siden en avgjørende reise. De var på ferie og som
følge av et innfall valgte de å dra
innom den danske småøya – og
ble fascinert av det vakre bondelandskapet.
I enden av Hjortemosveien, der
hvor den gamle avstikkerveien
butter mot strandlinjen og Smålandshavet, fant de Kernegaarden. Den nedslitte eplefarmen
hadde stått ubebodd i mer enn
femten år. Det ble kjærlighet ved
første blikk.
Selger kraft
Ekteparet ﬁkk kjøpe stedet for
rundt ﬁre hundre tusen kroner.
En vindmølle som står ute på et
av jordene kjøpte de også. Kraften
selger de til den lokale el-leverandøren.Vindmøllen gir en hyggelig fortjeneste, sier Kai som viser
Folkevetts medarbeider rundt på
bruket.
Men det var ikke jakten på
penger som bragte Kai og Anita
Winter og deres to barn, Anders
og Matilde, til Fejø. Snarere tvert
om. Kai var en godt etablert for10
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« Når barna har blitt store og vi er overlatt til oss selv igjen, kan vi kanskje
selge gården for en trivelig sum, kjøpe oss en liten leilighet og tilbringe ti
til femten år som senior-backpackere»
retningsmann innen tekstil- og
konfeksjon med deleierskap i et fabrikkanlegg i Tyrkia. Anita jobbet
som danselærer og instruktør.
Ved et par anledninger innvilget familien seg et halvt års
pusterom. To backpacker-reiser
bragte dem tett sammen og den
enkle livsstilen de førte ga dem
nye perspektiver og satte igang en
viktig bevisstgjøringsprossess.
Kai forteller mens han serverer
av gårdens nye stolhet, «Fejø cider», møysommelig framstilt etter
en gammel fransk oppskrift og av
gårdens egne økologiske epler:
– I lang tid hadde vi hatt en
drøm om å gjøre noe helt annet,
bryte tvert over og leve et annet
liv; mer i tråd med våre egentlige
ønsker og behov. De to reisene
jorden rundt på nittitallet ﬁkk
oss for alvor på sporet av ideen

om en fundamental livsomlegging, forteller Kai Winter.
Langsommere liv
– Venner i København kommer
hit og mener at vi slett ikke lever
noe enkelt liv. Kanskje har de rett,
men det er et annerledes liv. Her
har vi nesten alt rundt oss. Vi lever og arbeider på samme sted.
Livet er langsommere, men ikke
mindre slitsomt. Vi er nærmere
knyttet til naturen og prossessene i naturen. Men det krever en
sterk familie og stor utholdenhet,
medgir familiefaren.
– Bredbåndforbindelsen her er
bedre enn i de ﬂeste danske byer.
Sosialt sett er øya velfungererende. Mange med store ressurser
har ﬂyttet hit, og de ønsker å skape et godt lokalsamfunn. Fejø er
et lite, men levende og dynamisk

lokalsamfunn, mener han.
Det neste store prosjektet er å
få produksjonen av eplesider i full
sving. Kai Winter har urokkelig tro
på lokal matproduksjon. Sammen
med ﬂere andre økobønder har
han tatt initiativet til Småøernes
Fødevare-netværk, en sammenslutning av bønder fra de mange
danske småøyene, som leverer lokale superspesialiteter til det lokale
og innenlandske markedet.
Eplesideret fra Fejø smaker da
også fortreffelig; tørr, ikke sødladen og sprudlende som champagne.
Ryggsekk-pensjonister
Hva med framtida, de lange linjene? Har familien Winter funnet
sitt faste drømmested? Jeg stiller
spørsmålet ved kveldsmaten. Anita og Kai serverer rugbrød, danske

Det tause opprøret
GÅRDSIDYLLEN PÅ FEJØ har
virket mer enn ferie-forlokkende
på Anders og resten av familien.

pølser og gårdens eplesaft.
– Fejø er et godt sted å være.
Det betyr ikke at vi blir her for alltid. Mange her ute tror nok det.
Men vi er ikke redde for å gjøre
store sprang. Det har vi da gjort
før. Når barna har blitt store og vi
er overlatt til oss selv igjen, kan vi
kanskje selge gården for en trivelig sum, kjøpe oss en liten leilighet og tilbringe ti til femten år
som senior-backpackere, fabulerer ekteparet Winter.
◆

Simple Living er et taust opprør uten mikrofoner og faner.
Folk hopper av forbruker-karusellen i all stillhet, forklarer Gitte
Jørgensen, en av de ledende danske simple living-aktivistene. I
høst lanseres boken hennes om
simple living i norsk oversettelse.
For noen år siden sa hun opp
jobben som markedssjef i en privat bedrift og begynte sin egen
frilansvirksomhet. Det var starten på en lang, personlig og livsomleggende reise mot en enklere
tilværelse.
– Jeg er vokst opp med sterkt
politisk engasjerte foreldre, og
har fått det venstreorienterte
solidaritetsarbeidet inn med
morskmelken, forteller hun. –
Som helt ung var også jeg sterkt

politisk engasjert. For meg ble
slikt solidaritetsarbeid for upersonlig og fjernt fra mitt eget liv.
Deretter luktet Gitte Jørgensen på New Age, men den nyreligiøse alternativbevegelsen ble
for virkelighetsfjern og apolitisk.
– Simple living ligger et sted
midt i mellom. Den handler om
våre dypt personlige anliggender
og den handler om vårt forhold
til miljøet og den jorden vi lever på.
Jeg spør om hun ikke er redd
for at det private, frivillige engasjementet og velviljen som simple
living utløser kan bli for spinkelt
i møtet med de sterke systemkreftene som tross alt dominerer
utviklingen i samfunnet.
Simple living har blitt kritisert for å være et egoistisk pro-

sjekt, beregnet på folk som ikke
kan takle tempoet i det moderne
samfunnet.
Jeg opplever at de som forenkler livene sine, nettopp får
overskudd til å engasjere seg i
verden rundt seg. De gjemmer
seg ikke bak en datamaskin ti

«Simple Living startet
i USA som en overvintret hippie-idé.»
timer i døgnet eller råshopper på
et handlesenter. De forenkler for
å kunne være med på å forandre
verden.
Men de gjør det som en taus
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– Han er medeier i et marked- og
trendspottingsbyrå i Hamburg.
De sporer nye trender og tendenser, blant annet gjennom et nettverk av 600 research-personer i
mange av verdens storbyer. Oliver
Lessie var overbevist om at mange
har sluttet å tro på reklamebudskapene om forbruk og lykke. De
vil gå i en annen retning, men vet
ikke helt hvordan de skal gå fram,
mente Lessie.
Norske Thomas Hylland Eriksen sitter også med den samme
fornemmelsen, forteller Gitte Jørgensen. Han sier: «Jeg har en følelse av at vi i Skandinavia har nådd
et metningspunkt, hvor mange
opplever at nå er det nok ... Da jeg
begynte å skrive om den hurtige
tiden trodde jeg at det bare var
folk i ekstremt stressede jobber
som ville føle gjenkjennelse. Men
det visste seg at det var stor interesse, også fra folk som arbeidet i
helsevesenet, i skoleverket eller
som bor på små steder i utkantNorge». Thomas Hylland Eriksen
sier han er optimist. Han tror at
ﬂere og ﬂere i Skandinavia vil forenkle livene sine og at det til slutt
vil starte en snøballeffekt.

DANSKE GITTE JØRGENSEN har
skrevet boken «simple-living.dk»
som snart er klart i norsk oversettelse.

revolusjon. Endel av de amerikanske aktivistene har beveget
seg i mer politisk og udatvendt
retning. Men de færreste ønsker
seg paroler og dogmatikk i Danmark. Folk gidder ikke. Istedet
ønsker de selv å være den forandringer de ønsker å se i verden,
mener den danske forfatteren og
journalisten.
Internasjonal bølge
Simple Living startet i USA som
en overvintret hippie-idé. Det
utviklet seg gradvis til en internasjonal protestbølge mot konsumerisme og overforbruk. I dag
er hundretusener knyttet til bevegelsen gjennom nyhetsbrev og
internettbaserte samtale- og diskusjonsgrupper. Det ﬁnnes simple living-nettverk i USA, Canada, Nederland, Belgia, Tyskland,
Danmark og Sverige.
Dave Wampler – den rundt
40 år gamle amerikaneren som
har gjort det til sin livsoppgave å
samle alle simpel living-aktiviteter og informasjon på et felles, dynamisk nettsted, – oppga for ﬂere
år siden at nettstedet har mer enn
5000 besøkende hver dag, og at
nyhetsbrevet han produserer sendes ut til omlag 200.000 epostadresser. Siden den gang har oppmerksomheten økt ytterligere.
I Nederland mottar 6000 abonnenter tidsskriftet Genoeg. I sin
bok «simple-living.dk» forteller
Gitte Jørgensen at det nederlandske simple living-nettverket ﬁkk
ﬁredoblet antallet besøk på nettstedet sitt i perioden 2001 til 2002, fra
50.000 til 200.000 årlig besøkende.
– Fordi simple living er et ﬂytende fenomen, er det vanskelig å
fastslå omfang og utbredelse. Bevegelsen framstår i form av løse
nettverk og forbindelser, den går
inni og utenpå de tradisjonelle organisasjonene, den er uten sentral
ledelse og den bryter med gamle
forestillinger om politisk høyreog venstretilknytning. Der hvor
syttitallets solidaritetsbevegelse
var venstredominert og kollektivistisk, er simple living individualistisk, ﬂeksibel og ikke-dogma12
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«Bevegelsen brer seg med stor kraft, antallet
nettsteder, nyhetsbrev og bøker om simpleliving-relaterte emner øker, og oppmerksomheten i presse- og medier har vært overveldende.»
Simple living-forfatter Gitte Jørgensen
tisk, hevder Gitte Jørgensen.
– Det vi vet er at bevegelsen
brer seg med stor kraft, at antallet
nettsteder, nyhetsbrev og bøker
om simple-living-relaterte emner
øker, og at oppmerksomheten i
presse- og medier har vært overveldende, forteller hun.
Forenkle livet!
I Tyskland har Werner Tiki Kustenmacher etablert nettstedet
www.simplify.de. Boken til Kustenmacher, «Simplify Your Life» er
solgt i god over 250.000 eksemplarer i det tyske markedet, 200.000 i
Japan og 200.000 i Korea, og nå er
den også på vei ut i Kina.

Den amerikanske simple livingpioneren Duane Elgin mener at
rundt ti prosent av den amerikanske befolkningen i større eller mindre grad har gitt seg i kast
med en alternativ levemåte. Undersøkelser i USA og europeiske
land viser et utbredt ønske i befolkningen om endringer i retning en enklere livsstil med mindre forbruk og tidspress.
En omfattende ny dansk undersøkelse viser det samme. Hver
tredje danske drømmer om et enklere liv.
– På et kurs møtte jeg den
tyske trendanalytikeren Oliver
Lessie, forteller Gitte Jørgensen.

Global epidemi
En av simple-living-aktivistene
som legger stor vekt på et ytre
samfunnsengasjement, er den
amerikanske tv-produsenten og
forfatteren John de Graaf.
– Vi kan ikke løse problemene
utelukkende ved individuelle
handlinger. Vi er nød til å forandre strukturen i samfunnet, og
oppmuntre til bærekraftig utvikling, uttaler de Graaf i et intervju
gjengitt i den danske boken om
simple living bevegelsen.
For noen år siden lanserte amerikaneren et nytt ord, «afﬂuenza»
for å beskrive den verdensvide
kjøpemanien.
– Våre samfunn lider av afﬂuenza, en overforbruksepedemi
som truer vennskap, familier og
vårt miljø. Viruset er på frifot på
alle kontinenter. Vi blir nødt til å
gjøre en innsats for å begrense og
kontrollere smittefaren, hevder
John de Graaf.
Tv-programmene hans på den
amerikanske folkeopplysningskanalen PBS har fått betydelig

DEN SVENSKE FORFATTEREN OG SIMPLE
LIVING-AKTIVISTEN FREDRIK WARBERG mener
samfunnene i Vesten forlengst har passert det
punktet hvor det eksisterer en sammenheng mellom
materiell velstand og personlig tilfredshet og lykke.

POENGET ER Å GJØRE LIVET ENKLERE. Og vakrere? Denne jenta er på besøk på simple livinggården til familien Winter på Fejø i Danmark.

«Der hvor syttitallets solidaritetsbevegelse var
venstredominert og kollektivistisk, er simple
living individualistisk, fleksibel og
ikke-dogmatisk.»
oppmerksomhet. John de Graaf
har senere tatt initiativet til
«take-your-time-back-day». Hver
24. oktober markeres dagen som
skal samle folk verden over til engasjement mot tidstyranniet og
tidspresset.
– Den største krisen noensinne
En annen forenklingsaktivist som
legger vekt på samfunnsforandring
er amerikaneren Duane Elgin.
– I løpet av de neste to tiårene
vil en rekke ytre faktorer, som klimaforandringer, artsutryddelse,
vannmangel, fattigdom og overbefolkning, tvinge oss over kanten
eller inn til fornuften, hevder han.
Elgin er mannen bak bestselgere som Voluntary Simplicity
(1981), The Awaking Earth (1993)
og Promise Ahead (2000). Boken
om frivillig enkelhet regnes som
en av grunnsteinene i simple
living-ﬁlosoﬁen.
Duane Elgin hevder vi kan be-

trakte de neste to tiårene som en
test. – Det som gjør årene foran så
spesielle, er at det ikke lenger vil
ﬁnnes noen steder å ﬂykte. Alle
farene vi kommer til å oppleve er
viklet inn i hverandre.
Amerikanerens frykt er at enhver person og ethvert land vil
forsøke å redde sitt eget skinn:
– Vi er nødt til å samarbeide for
å få til en tilstrekkelig forandring.
Vi beﬁnner oss i en situasjon hvor
vi kan ødelegge verden, men også
ta ansvaret for den. Mitt poeng
er at det er mulig å endre jordens
utvikling, men det ﬁns ingen garanti. Det er en mulighet, hevder
simple living-aktivisten.
Tidsverkstedet i Gøteborg
I et lokale i sentrum av Gøteborg møter jeg Fredrik Warberg.
Sammen med sin samarbeidspartner Jørgen Larsson etablerte
han for noen år siden «Tidsverkstaden», tidsverkstedet, en non-

proﬁt-virksomhet som tilbyr kurs
og rådgivning, publiserer nyhetsbrev og tilrettelegger for studiesirkler og samtale- og diskusjonsgrupper.
I vår utga de boken «Rik på riktigt. En värdefull vardag är möjlig!». – Vi kaller ikke det vi gjør
for simple living, men i praksis
jobber vi med mye av det samme,
sier Fredrik Warberg.
– Selv om boken mye handler
om personlig livsstilsforandringer, mener vi det er viktig å peke
på behovet for en ny politisk kursendring, forteller forfatteren.
Han forklarer:
– En av de mest dramatiske endringene er av vi må forlate troen på
økonomisk vekst som nøkkelen til
fortsatt framgang og positiv samfunnsutvikling. Et visst stykke på
vei er det en uløselig sammenheng
mellom materiell velstand og personlig tilfredshet og lykke. Våre
vestlige samfunn har forlengst
passert det punktet hvor det eksisterer en slik sammenheng.
Warberg mener troen på den
uløselige forbindelsen mellom
økonomisk vekst og lykke er så
dypt rotfestet i vår kollektive bevissthet at vi knapt stiller spørsmål om det er riktig:

Nytt mantra
– Vi må hamre løs på denne misforståelsen gang på gang, mener
Fredrik Warberg. – Ubegrenset
økonomisk vekst er uforenlig
med målene om en bærekraftig
økologisk utvikling.
Det vil ta tid å meisle ut en ny
politisk kurs, fastslår Warberg.
Det trengs nye krefter, og en ny
samlende samfunnsvisjon, «slik
visjonen om folkhemmet og velferdsstaten var et felles utgangspunkt for 1940-tallets politikk».
– Vi som står bak tidsverkstaden tror ikke at vi er kompentente
til å formulere en endelig samfunnvisjon eller konstruere nye
samfunnssystemer. Men vi tror vi
kan gi vårt bidrag.
Kanskje behøver vi et nytt politisk mantra for den nye samfunnskursen, nettopp slik troen
på evigvarende økonomisk vekst
har fått utvikle seg til en slags
politisk og økonomisk trosbekjennelse for samfunnsutvikling
verden over, fabulerer svensken.
– Det nye mantraet skulle kunne bli «Hållbart Välbeﬁnnande»
– holdbart velvære.
◆
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Familie-revolusjonen
Elizabeth Berg (37) er utdannet sykepleier.

Nettverksbyggeren
I Herning møter jeg Birgitte Vestergaard.
Hun jobbet tidligere som grønn guide, en slags offentlig
øko-rådgiverstilling opprettet under den forrige danske
regjeringen. Danmarks nye statsminister hadde lite sans
for denne typen offentlig betalt grønt grasrotarbeid og
satte foten ned for videre ﬁnansiering av ordningen.
Birgitte kom i kontakt med simpel living-idéene gjennom et foredrag på hjemstedet. Det fenget henne umiddelbart. «Det er ikke så veldig forskjellig fra mye av det
jeg har gjort før. Det er bare så forbasket godt brandet»,
sier Birgitte.
– Simpel Living når fram til mange som det tradisjonelle øko eller solidaritetsarbeidet ikke nådde, mener
hun. Birgitte snakker fra personlige erfaringer. Kort tid
etter at hun kom i kontakt med simpel living-idéene tok

hun initiativet til å opprette lokale nettverksgrupper.
– Et ﬂertall er kvinner, og mange har tidligere ikke
vært engasjert i miljøarbeid eller interessepolitisk arbeid.
Nettverksgruppen i Herning samles en gang i måneden
i det lokale medborgerhuset og diskuterer ulike temaer.
De ﬂeste er grønne grasrotemaer som kosthold, resirkulering, kjemikalier i mat og husholdningsprodukter og så
videre. Noen ganger inviterer vi foredragsholdere. Ofte
tar diskusjonene utgangspunkt i våre egne liv og hverdag. En kvinne som ble bevisst at hun hadde et svært
usunt kosthold, tok dette opp til diskusjon og ba om repsons og råd fra de andre.
Neste morgen møter jeg Birgitte og døtrene hennes
på hjemplassen, et ruvende og praktfullt gårdsanlegg
med vakker beliggenhet ved tettstedet Hemmet nært Jyl-

BIRGITTES DØTRE er trettende generasjon på
herregården på Jylland.

lands nordsjøkyst. – Dette er familiegården min, forteller
den danske nettverksbyggeren. Vi er tolvte generasjon
på gården. Det var Birgittes tipp-tipp-tipp-tipp-tipptipp-tipp-tipp-oldreforeldre som etablerte gårdsbruket.
– Slike tradisjoner forplikter. Det viser også at det
langt fra ﬁnnes noen standard oppskrift på hvordan en
livsforenkling i regi av simpel living-ﬁlosoﬁen kan gjennomføres. Andre velger kanskje en minimalitisk boløsning. Vi har valgt å opprettholde gårdstradisjonene og
fokusere på andre sider av hverdagen, forteller Birgitte
Vestergaard.

◆

Øko-idealisten
Thomas Lynnerup (28) bor i et halmhus i øko-

THOMAS LYNNERUP spiser grøntfôr i Christiania og
sover under halmtak utenfor Århus.
14
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byen Friland tett ved Århus. Til daglig er han lærer
og instruktør i friluftsliv og ute-aktiviteter. Jeg møter ham først i København og fristaden Christiana.
Thomas skal møte kjæresten sin som er i ferd med
å pakke for et ett års opphold som medarbeider på
en norsk økogård. Vi spiser vegetarisk mat på en av
Christianias kaféer.
Thomas er en helstøpt øko-entusiast. Det er ikke
tilfeldig at møtestedet vårt er en av fristaden Christianias grønne spisesteder. Senere reiser vi sammen
over til økobyen hvor han bor. Jeg er på vei til Herning
og et møte med simple living-aktivister i byen der, og
det passer å legge ruten om Friland ved Årshus for å
se nærmere på halmhuset til Thomas.
Den kornblonde dansken ønsker en mest mulig

miljøvennlig, billig og enkel livsstil. Det gir ham stor
ﬂeksibilitet. Mulighet til å reise og leve slik han ønsker. Halmhuset har han bygd selv. Det kostet ham i
overkant av 100.000 danske kroner. En av økolandsbyens regler hindrer ham å selge huset videre med
fortjeneste. Er det ikke dramatisk å si i fra seg muligheten til å ta del i prisstigningen i boligmarkedet spør
jeg, mens han viser meg rundt i den omtrent femti
kvadratmeter store boligen?
Thomas ser ikke det som noe tap. Tvert om: Han bor
billig og energikostnadene er minimale i en slik bolig.
Det gir ham mulighet til å spare penger og leve i pakt
med sine egne interesser her og nå. Det er vel så viktig
som å sikre seg en framtidig fortjeneste i form av en mulig prisstigning i boligmarkedet, mener 28-åringen.

Hun opplevde det som mange i bransjen dessverre
opplever. En dag møtte hun veggen og var totalt
utbrent.
– Det ble en kraftig vekker, forteller Elizabeth.
Etter 3 måneders sykemelding bestemte hun
seg for å skifte arbeid og jobbe i redusert stilling.
– Jeg begynte å reﬂektere over hvordan jeg
egentlig ville ha livet mitt. Da jeg ved en tilfeldighet kom til å følge en tv-debatt om simpel living
falt brikkene på plass. Jeg meldte meg inn i det
elektroniske nettverket og gradvis har livsforenkling blitt en sentral del av familielivet vårt.
Elizabeth, ektemannen Jens og barna Amanda
(9) Willads (6) og Sander (5 måneder) bor landlig
og idyllisk nord på Sjællande en drøy times kjøring
fra København .
– Simpel living har gradvis fått sentral plass i
familiehverdagen, forteller Elizabeth. – Flere ganger om uken diskuterer mannen min og jeg hvordan vi ønsker å praktisere simple living i vår sammenheng. Er det nødvendig å kjøpe denne tingen?
er det en god ide å bruke tid på dette her? er type
spørsmål vi stiller hverandre. Det har virket inn på
maten vi setter på bordet, på antallet aktiviteter vi
deltar i, på mengden av innkjøp, på formen for ferie
og på menden av tid vi bruker sammen som familie.

– «Simpel living» er ikke nødvendigvis noen
mindre komplisert enn «standard living». Forskjellen er tiden og roen i tilværelsen. Vi har mer tid og
avstand mellom det vi gjør. Det som noen opplever
som dødtid skaper en deilig ro og en ﬂyt som er
umistelig, mener Elizabeth.
– Noen sider vi familielivet vårt er derimot ikke
enkelt. Vi «må» ha 2 biler fordi vi bor langt ute på
landet. Det er ikke ﬁne biler, men vi må ha de av
praktiske årsaker. Vi har endel møbler vi har arvet.
Vi reiser mindre og feriene våre er enklere og mer
lokale. I fjor sommer reiste på ferie til København.
Det er én times bilreise unna. For barna ble det
en kjempeopplevese. Da ble det ﬁnt for meg og
mannen min også, forteller Elizabeth. – Vi hadde
nesten glemt at for barna var det meste vi gjorde i
København nytt og spennende.
Familien synes det er deilig bare å være
sammen, ha masse tid, uten press og forventninger om at de skal underholdes og oppleve spektakulære ting.

◆

FRUKTSOMMELIGE Kirsten Clausager og mannen
Peter Schultze ble simple living-ektepar etter et gavekjøp som gikk skeis.

Tid framfor ting
Lærerparet Kirsten Clausager og Peter Schultze

SYKEPLEIER ELIZABETH BERG og halvtåringen Sander har gradvis tatt det enkle
livet innover seg.

i tettstedet Gellerup utenfor Herning på Jylland har deltatt aktivt
i simpel living-bevegelsen i knapt et par års tid.
Det startet ved en tilfeldighet. Kirsten hadde fått i oppdrag
å kjøpe Gitte Jørgensens bok om den danske simple living-bevegelsen til et familiemedlem. Men bokhandleren hadde ikke
innpakningspapir. Kirsten benyttet anledningen til å sniklese i
boken. Innholdet fenget sterkt og umiddelbart.
Kirsten startet snart sitt eget forenklingsprosjektet i huset og
skuffer og skap, alt overﬂødig ble fjernet. – En stund trodde jeg
at jeg selv også skulle bort, bemerker ektemannen Peter spøkefullt. Gradvis ble han også revet med og i dag er simple living i
høy grad et felles prosjekt for de to danske lærerne.
Lærerinnen venter baby om få uker. Nesten alt av babyutstyr
er på plass. Paret forteller at de har brukt omkring 3000 kroner
til babyutstyr. En undersøkelse viser at en dansk familie i snitt
bruker omkring 20.000 kroner til å gjøre klart til en nytt familiemedlems ankomst.
– Det er viktig å forstå dette som bevisste prioriteringer og
ikke som en slags gjerrighet eller mangel på vilje til å bruke penger på eget liv og egen hverdag, sier Kirsten. – Vi spør oss ofte
selv om hvor mange arbeidstimer en investering vil koste. Er vi
med andre ord interessert i å jobbe et visst antall timer for å
kunne skaffe oss den tingen. Når det gjelder babyustyr har vi
arvet masse. Det er nesten nytt og fullt brukbart. Vi sparer jo
ikke bare miljøet ved å tenke på denne måten, vi skaffer oss selv
mer tid til hverandre og ting vi har mer lyst til.
Forbruk koster penger og penger skaffer de ﬂeste av oss seg
gjennom lønnet arbeid. Ved å knytte forbruk og anskaffelser
opp mot tapt fritid og familietid har det blitt lettere for Kristen
og Peter å prioritere bort:
– Det er ikke en selvfølge at vi velger en ny gjenstand eller et
statussymbol på bekostning av ﬂere dagers verdifull fritid, sier
de to.

◆

◆
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Er det noe du er uenig i, noe du savner, eller noe annet du vil si om bladet?
Send en kort tekst til Folkevett:
Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo, eller e-post: folkevett@ﬁvh.no
Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innlegg.

Provoserende om mattransport

Artikkelen til Mekonnen Germiso «Myten om langreist mat» var til tider svært provoserende. Det kan være riktig at det ikke er miljøvennlig å produsere tomater i drivhus.
Men miljøbevegelsen kjemper først og fremst for all den unødvendige transporten. Det
er overhodet ikke miljøvennlig at poteter blir fraktet jorden rundt, når den kan vokse
naturlig i Norge.
Når det gjelder kjøttproduksjon, så blir det feil å si at det er miljøvennlig å frakte kjøttet fordi
bøndene her bruker kunstgjødsel. Som Germiso selv nevner, så er det økologiske landbruket den
riktige enden å starte i.
Helga Lerkelund, Natur og Ungdom

Til «Myten om langreist mat»

Folk bruker vel like mye bensin når de skal handle torsk enten den er pakket i Kina eller
Norge, eller blir kanskje Kina-torsken brakt rundt til forbrukerne? Altså: Lang frakt gir
økt forurensing.
Hvis norske småbrukere og ﬁskearbeidere ikke skal få utnytte landets mest miljøvennlige ressurser, hva skal de gjøre da?
Vi har mer enn nok storkapital som ødelegger livet for mennesker, både i rike og fattige land!!
(Innlegget er forkortet)
Bernt Gjelvold

Usunne holdninger

Med forundring leser jeg artikkelen «Myten om langreist mat» der det prøves iherdig,
etter utallige CO2-regnestykker, å få inn usunne holdninger i leserne til FIVH.
Vi må ta ﬂere sider med i debatten, og det er antagelig det myndighetene har gjort
ved å konkludere at det er fornuftig med nasjonal matvaresikkerhet. Det er tross alt grunnlaget til all
landbruksstøtte.
Det å lage blad for intellektuelle urbane mennesker er vel og bra, men det er ﬂere enn dem som
faktisk er interessert i arbeidet dere gjør. (Innlegget er forkortet)
Arvid Udo de Haes, Jevnaker

Takk til alle for engasjerte svarinnlegg. Drivhuseksemplet viser at en mer rettferdig handel noen ganger
gir redusert energiforbruk og utslipp. Jeg er enig i at transport av mat forurenser. Artikkelen viste konkrete
eksempler, og satte dem i perspektiv, ved å sammenligne med andre utslipp, for eksempel fra vår egen
bilkjøring. Vi må starte med oss selv, i rike land, når forurensing skal kuttes. Samtidig skal vi være litt forsiktige med å angripe fattige land og transport derfra når de vil skaffe seg inntekter til et bedre liv.
Mekonnen Germiso

Bil kan ikke være miljøvennlig

Når det er snakk om «miljø»-biler, slik som i artiklene i forrige nummer av Folkevett, burde man aldri
unnlate å peke på at det eneste virkelig miljøvennlige alternativet er en kombinasjon
av: Sykling, gange, kollektivtransport, digital pendling, bilkollektiver og rett og slett
redusert langdistanse-mobiliet.
Økt sykling ville bidra til redusert lokal og global luftforurensing, vannforurensing,
oljesøl, færre oljekriger, bedre fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk lokalmiljø, kraftig reduksjon i
sukkersyke type II, hjerte- og karsykdommer, kreft, benskjørhet, sykefravær, støyforurensing, veistøv, veiutgifter, veislitasje, barrierer for myke traﬁkanter og sosial ulikhet. (Innlegget er redigert og
forkortet)
Morten Lange, leder for «Islands svar på syklistenes landsforbund»
Takk for tilbakemelding. Du har selvsagt rett i at sykkel er et mer miljøvennlig alternativ enn samtlige typer
biler. Vi mener altså at mer miljøvennlige drivstoffutnyttelser og -alternativer likevel kan kvaliﬁsere et
kjøretøy til betegnelsen miljøbil.

ytring innenfra
Arild Hermstad
daglig leder i
Framtiden i våre hender

smakfullt
Steinar Lem
Folkevetts faste matspaltist

Storting eller småting?
Valgkampens viktigste saker: Får vi rødgrønn
eller blå regjering – med eller uten ﬂertall? Hvor
mye mer kan vi gi våre eldre, barn, småbarnsforeldre, og så videre uten at det rammer andre
grupper i Norge?
Debattene har påkalt gjesp og oppgitthet.
Hvorfor vil ingen snakke om FNs ferske miljørapport som slår fast at vi er i ferd med å ødelegge 60 prosent av økosystemene på Jorden?
Hvorfor tør ingen fortelle at vår evige vekst og
uendelige valgfrihet i Norge, forutsetter andres
ufrihet? – i form av mangel på arbeidsplasser,
stadig farligere klima og et handelssystem som
grovt favoriserer Norge og Vesten.
Ingen politikere har i denne valgkampen
villet si noe om hva rike nordmenn må ofre for
at planeten kan komme inn på en bærekraftig
kurs. Jens, Erna, Kristin og Kjell Magne kan vel
ikke mene at vi nordmenn skal ha evig rett til et
forbruk som forutsetter at vi har ﬁre kloder til
disposisjon når det bare ﬁnnes én?
Valgkampen har også vært preget av saker
som i utgangspunktet er kommunenes ansvar:
Skole, barnehage og eldreomsorg. Norges forhold til resten av verden var knapt tema, selv
om det er nå vi velger de representantene som
kan endre på dette forholdet. Vil vi bruke WTO
for å fremme de fattige landenes behov, og ikke
bare våre egne – og er det mulig å utnytte vår
EØS-tilknytning til å verne mer norsk natur og
redusere klimautslipp?
Hva med en grundig debatt om hvordan FN
kan få mer styringsrett – både i forhold til enkeltstater og multinasjonale selskaper?
Norske selskapers virksomhet i fattige land
har ofte større betydning for utviklingsmulighetene enn bistanden. Angola har i følge Statoilsjefene vært et eventyr – for Statoil. Men forblir
angolanerne fremdeles eventyrlig fattige? Sannsynligvis. Et politisk hett tema i valgkampen
var det uansett ikke. Dersom politikerne hadde
utvidet horisonten kunne vi fått en debatt hvor
verdiforskjellene ble tydeligere.
Årets valgkamp har kort sagt handlet om
hvordan vi nordmen skal sikre oss fortsatt rikdom. At dette truer planeten og de fattige var
ikke tema. De viktige spørsmålene ble stort sett
fortrengt av både journalister og politikere.
Dermed blir de fortrengt av velgere ﬂest også.
Resultatet blir et storting sammensatt på
grunnlag av småting.
◆

Norge mitt Norvegia
Tina på snart to og et halvt år
elsker nord-italienske oster
av Parmesan-typen: Harde, litt tørre og med en
enorm smakskraft.
Norske guloster vil
hun ikke ha den
ringeste befatning
med. Grana Padano tygger hun lykkelig og raskt i seg,
mens hun roper på
mer.
Tvillingsøster Erle
kan mellom måltidene
erklære: «Jeg tenker!»
«På hva da?» «På pepperost.»
Jeg slutter meg til Tina. Vellagrede, skarpe oster fra Italia, Frankrike
og gjerne Danmark hever hverdagen fra matt rutine til et fjelltoppaktig høydepunkt. Smaken gjennomtrenger alle kroppens og
sinnets glemte avkroker, og gjør deg snill og tilfreds med verden.
Grana Padano forvandler deg kan hende til et litt bedre menneske.
God mat og drikke forteller oss at verden til tider er et utmerket
sted å være. All mat vedlikeholder de biologiske prosessene. Å spise
uttrykker derfor livsvilje. Gleden over fremragende mat får deg til
å ville dele den gleden med andre – kanskje: Overklassen vil selvsagt holde det beste for seg selv.
Lagret Jarlsberg og gammelost er ﬁne bidrag til verdens ostearv.
Ulagret Jarlsberg burde sant nok merkes «Bare for barn». Men eksistensen av Norvegia er en nasjonal skam, en katastrofe av en ost
som til og med er oppkalt etter Norge. Norvegia er størknet melk
som har mistet melkesmaken. En ost for dem som ikke liker ost.
Her må noen sette grenser for markedskreftene og demokratiet og
forby hele produktet. Resultatet ville raskt ses på statistikken som
forbedret folkehelse. La oss forby den brune G 35 også – og erstatte
Gudbrandsdalsosten med den strålende «Ekte geitost – stølstype».
Den smaker høyfjell.
Smak og behag? Langt ifra. Det gjelder bare ikke å være matdoven, men prøve seg fram, kjenne ordentlig etter, bli moden også
i munnhulen. Få voksne fortsetter å velge pølser og rødbrus som
festmiddag. Bare trettenåringer vil foretrekke en norsk blåmuggost framfor Rochefort.
Tragedien både i livet og osteverdenen ligger i at valgmulighetene er for mange. Frankrikes tidligere president Charles De Gaulle
sa det slik: «Hvordan skal man regjere et land som har 342 oster».

David Stenerud
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samtalen

STEINAR LEM møter
SAMIRA MUNIR

Samira Munir er troende muslim, bystyrerepresentant for Oslo Høyre
– og en forkjemper for kvinners likeverd i de norske innvandrermiljøene.
Det er verken hennes religion eller partitilknytning som fører til at hun
mottar daglige drapstrusler.

Jentenes tårer
– Det går gal vei med integreringen i Norge – og samfunnet ser
det ikke. Det er lett å få øye på
velintegrerte innvandrere som
går på jobb eller til skole i vestlige klær. Vi ser ikke kvinner som
stenges inne i små leiligheter og
barn som aldri er ute etter skoletid. De er mange og de blir ﬂere.
Samfunnet godtar mer enn før
at innvandrere følger opprinnelseslandets tradisjoner. Mannens
kontroll øker.
– Det er altså kvinner i Norge som
har større vanskeligheter med å gå ut
alene enn kvinner på landsbygda i
Pakistan?
– Ja. Jeg vet om mange kvinner
som ikke en gang får gå i butikken.
Må de til lege, har de følge – og kan
derfor heller ikke snakke fritt.
– Innvandrerpolitikerne tier?
– Selvsagt. De skal gjenvelges.
Det ﬁns mange innvandrerorganisasjoner og religiøse organisasjoner som kan skaffe en politiker
stemmer. Du behøver ikke fortelle
hva du står for. Men du må gi noen
motytelser. Disse miljøene er preget av en autoritær politisk kultur
der målet er posisjon og respekt.
– Du er politiker?
– Det var det siste jeg hadde
drømt om. Men i mediedebatten
fant jeg ikke de problemene jeg
mener vi sliter med i innvandrer18
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miljøene. Noen må si det som det
er, så klarer vi kanskje å skape forandring.
– Når du forsvarer kvinner og
barn som holdes i jerngrep – hva er
reaksjonene?
– Jeg får drapstrusler, det kan
skje ﬂere ganger om dagen, også
mot familien. Særlig da jeg tok
opp skautsaken. Det er nesten
bare menn som truer. Jenter med
skaut hilser kanskje ikke på meg
på gata. Treffer jeg dem på tomannshånd sier de: «Tusen takk.
Stå på!» Jeg hadde regnet med
trusler – men ikke mot familien.
– I norsk historie er det kvinnekamp, ikke kvinnedialog, som
har ført fram. Mot norske miljøer
som ikke respekterer kvinner eller
homoﬁle eller er voldelige, bruker
vi lovverket.
– Det er så lett å si «dialog» og
bevilge penger til organisasjoner
– uten at noe endres. Hvem ønsker
å gi fra seg makten frivillig? Også
kvinnelige innvandrerpolitikere
står under sterkt press fra menn.
Men mange politikere mangler
kunnskaper. De vet ikke om den
kvinnen som er stengt inne.
– I en ekte dialog er du åpen for
å endre syn. Kanskje endres Europas
syn på likeverd?
– Det var fryktelig galt å tillate skautet i skolen, og heller «gå

i dialog». Jentene deﬁneres som
en gruppe og inkluderes ikke i
fellesskapet i skolegården eller på
arbeidsplassen – hvis de da overhodet skal i jobb. De lærer ikke
det norske samfunnet å kjenne.
Problemet er ikke hodeplagget,
men det skautet symboliserer
- underkastelsen under mannsveldet. Senere kommer ufriheten
i ekteskapet ... SV-folk gikk til
moskeene og delte ut lapper om
demonstrasjoner for skautet. Det
var ikke kvinner som delte dem
ut. Jentene kommer og ber om å
få slippe skautet. Når de uttaler
seg til avisene, sier de det motsatte. Ellers risikerer de utelukkelse,
juling ... Vi skal ha mange kulturer. Men vi skal ikke ha ukultur.
Nordmenn som slår, kan ikke
gjemme seg bak unnskyldningen
om at slik er vår kultur.
– Fra RV til Høyre er politikerne opptatt av å forsvare skautet i skolen. Boka
«Hijab – trussel eller menneskerett»
inneholdt 16 bidrag. 15 for og ett fransk
mot – og den ble kalt «debatt»-bok.
– Politikerne føler ikke problemet på kroppen. Den som blir
slått føler det annerledes enn den
som ikke blir det.
– Hva vil du si til unge kvinner
som oppriktig ønsker å gå med skautet
i skolen?
– Jeg tror de er få. Viktigst er å

få fjernet «presset på hodet» fra
alle som nå sosialiseres inn i en
kultur der de ikke kan si: «Nei, jeg
vil ikke.» Islam misbrukes mer og
mer til å styrke menns makt. Det
snakkes om egne kvinnemoskeer
– men ikke om hva som blir sagt i
moskeene.
– Fins det en norskfrykt?
– Massevis. Da det nettopp
kom ut en anonym bok med rasistiske angrep på nordmenn, hevdet
innvandrerorganisasjonene og politikerne at dette var et unntak.
Men kjenner du miljøene, vet du
at sånt er vanlig – og mye verre
enn den norske rasismen.
Æresdrap? Mannlige innvandrerpolitikere og kvinnelige, norske akademikere bagatelliserer og sammenlikner det med norske sjalusidrap .
– Æresdrap er ikke sjelden. Og
mørketallene er store, kvinner
blir bare borte et sted i Pakistan
... Æresdrap henger sammen med
holdningen til kvinner – og forsvares av store grupper. Ingen forsvarer norske sjalusidrap.
– Hva ligger i æresbegrepet?
– Du lærer om æren fra du blir
født. Og et positivt æresbegrep er
bra. Men hvor mye skal det koste
og hvor mye kan det forvrenges?
Jenter som velger å kaste skautet,
blir sett på som æresløse, som
horer. Foreldre som pålegger jen-

«Jenter som velger å kaste skautet, blir sett på
som æresløse, som horer. Foreldre som pålegger jentene skaut, er redde for at de skal bli som
norske jenter – ikke langt unna horer.»
tene skaut, er redde for at de skal
bli som norske jenter – ikke langt
unna horer.
– Hvordan har du oppnådd din
frihet?
– Jeg vokste opp før «alt ble
tillatt», før «stakkars deg – vi må

gå i dialog»-holdningen ovenfor undertrykkere ble så sterk.
Jeg kan takke mine foreldre: De
så det som sitt ansvar at barna
lærte norsk kultur å kjenne og
ble integrert. Det er en del nøkkelpersoner i innvandrermiljø-

ene som beholder sin makt ved
å hindre integreringen. Mange
organisasjoner vil nødig miste
sin pengestøtte. Nå tas muslimske unger ut av kristendomsfaget
– men de trenger jo kunnskap om
kristendommen, ettersom den
er det norske ﬂertallets religion.
Grilling av pølser er i noen barnehager erstattet med grilling
av ﬁskepinner – selv om det ﬁns
kyllingpølser ... Det er helt galt å
inkludere ved å gi avkall på norsk
tradisjon, som ungene tvert om
må forstå og respektere.

– Ifølge noen forskere kan Frankrike om 25 år ha et ﬂertall med muslimsk bakgrunn. Oslo kommer til å få
det. Hva da med integreringen?
– Vi må lykkes med integreringen. Det må ikke bli slik at muslimer stemmer på muslimer.
– Jeg gir deg statsministermakt i
Norge ...
– Jeg ville først fjernet sløret fra
skolen. Jeg ville gjort norskopplæring obligatorisk, og tatt bort
alle oversettelsene ... organisasjoner som sørger for tv-tilbud osv
på opprinnelsesspråket. Problemet er ikke bare språklig, men at
folk ofte får helt gal informasjon.
Muslimske barn skal lære kristendommen og norske tradisjoner å
kjenne, obligatoriske fellesaktiviteter i skolen – svømming, idrett.
Nei til religiøse privatskoler. Det
er ﬂott at muslimske barn lærer
Koranen utenat på arabisk, men
det må ikke komme i stedet for
integrerende fritidsaktiviteter og
lekselesing. Før kunne foreldrene
si at de ikke ville sende ungene helt
til moskeen i byen. Nå skjer undervisningen mye i private hjem. I boligpolitikken må vi unngå segregering. Tidligere var bomiljøene
blandet. Ble noen slått, kontaktet
naboer hjelpeapparatet. Nå er det
ofte bare innvandrere. De ringer
ikke politi eller barnevern. Politikere har makt – og status i innvandrermiljøer. Etter Gud kommer
politikerne. De kan gjøre noe...
Utdannelse er selvsagt en nøkkel.
Nordmenn har høyere utdanning
og er mer tolerante. Det er så mange som viser hvor «muslimske» de
er og hvordan de støtter sine egne
ved å gå kraftig ut mot det norske. Det er galt når et hvitt barn
er nedlatende mot et mørkhudet.
Skjer det motsatte, reagerer nesten
ingen. Når innvandrere diskuterer de globale spørsmål, har USA
– nei, de lyse i USA – skylden for alt
ondt, det onde i India og Pakistan
skyldes de engelske koloniherrene
... Jeg prøvde å ta dette opp i lokalavisa, men de henvendte seg til
Anti-rasistisk senter som kunne
fortelle at rasisme mot hvite knapt
fantes.
– Hvor tar du motet ditt fra?
– Jeg ser jentenes tårer.
◆
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Grønn katedral
Bøkeskogen i Larvik er
kulliser til en drøm.
tekst og foto ARNE STORRØNNINGEN

Den norske ﬁlmregissøren og dramaturgen Per Bronken uttalte i et
intervju at han bare kjente
til to steder i Norge med landskap som var egnet som kulisser til
drømmescenene i en tv-versjon av den
greske komedien Lysistrata. Det ene
var det mektige jærlandskapet og det
andre var bøkeskogen i Larvik.
Skogen i vestfoldbyen er Norges
største bøkeskog. Det drømmeaktige
lyset er der fortsatt. Jeg beveger meg
under de tunge bøkekronene, med
innsjøen Farris på den ene siden og
det blåblinkende havgapet mot Skagerak i sør.
Bøkeskogen er ikke ukjent landskap. Jeg vokste opp et steinkast
fra skogen. Eller «skoven» som min
besteforeldregenerasjon gjerne sa,
grunnet en for meg ukjent påvirkning fra det danske språket. Gjennom årene har jeg hatt hundrevis av
kortere og lengre opphold i det fascinerende og særpregede skoglandskapet. Bøkeskogen var barndommens
grønne katedral og tumleplass.
Tidlig om våren er skogbunnen
dekket av tepper av hvitveis. Når bøkebladene er dypgrønne og modne
ﬁltreres sollyset gjennom det tette
løvtaket og lager fantasifulle mønster på de gamle og velbrukte ferdselsstiene gjennom skogen.
Jeg er enig med Per Bronken. Lyset og atmosfæren i Bøkeskogen har
drømmen i seg. Og – for oss som er
oppvokst i utkanten av den – gjenskinnet fra barndommens rike.
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Kirken og miljøet

«Svanesang for svanene»

Helen Bjørnøy i Kirkens Bymisjon – hun som
nesten er biskop – kommenterer utvalgte oppslag i Vårt Land. I ett av dem kritiserer daglig
leder i FIVH, Arild Hermstad, programlederen
i Autoﬁl for å øke nordmenns begeistring for
store, dyre, forurensende biler. Bjørnøy smågrettent: «Uinteressant. Miljøspørsmål er for
viktige til å skusles bort slik.»
Har noen hørt Bjørnøy ytre et ord om de
viktige miljøspørsmålene? Nei? Litt surﬁng
på nett gir heller ikke resultater. Som så mange mener nok Bjørnøy at miljøspørsmål er så
viktige at de overhodet ikke bør tas opp.

Slik lyder en overskrift i Nationen, etterfulgt
av denne ingressen: «Rogalandsbønder er lei
svaneskitt i åkeren. Klarsignal er gitt for massiv nedskyting».
Rogalandsbøndene har allerede utryddet
alt av rovdyr. Så noe må de jo skyte på de
også? Kanskje de til og med kan svanemerke
produktene sine etter å ha renset skikkelig
opp?

Jesus eller Elvis?
Forfatteren Levi Henriksen er begeistret både
for Elvis og Jesus, tilsynelatende i den rekkefølgen. «Jesus er en kul fyr», kan han opplyse
om. Men han – Henriksen - liker ikke «de
som er ute og vifter med pekeﬁngeren».
Som for eksempel Jesus? – som vel var på
sitt beste når han viftet litt med pekeﬁngeren
og advarte mot grådighet og oppfordret til
nestekjærlighet, og altså påvirket etisk på
en måte Elvis bare i begrenset grad drev på
med.

Kristne framkomstmidler
To smarte KrF-jenter driver valgkamp for partiet i en gul, toseters cabriolet. Synd Jesus ble
født for tidlig til å lære litt om markedsføring
av den nye generasjonen i KrF. Da hadde han
nok ikke valgt et esel til sitt inntog i Jerusalem, men en smart, åpen gul romersk vogn.

Støylegen
En herre klager i Aftenposten over at
butikker i Oslo setter høytalere med kraftig
musikk ut mot gaten. Støy er uønsket lyd.
Støy gir helseplager. Høytalerne betyr derfor
at en del av oss får økt blodtrykk og andre
fysiologiske stressreaksjoner. Samt at støyen
reduserer vår trivsel.
Bydelsoverlege Frantz Leonard Nilsen har
ansvar for Oslo sentrum – og er åpenbart et
menneske med større sans for næringslivets
behov for oppmerksomhet enn for folks helse, og kan følgelig opplyse om at «folk som
frivillig beveger seg i byens gater bør tåle litt
av slikt.»
Litt helseplager må altså folk som bor
i Oslo tåle hvis de for eksempel skal kjøpe
brød, sin avis, en bok, gå på jobb, nyte været
– eller kanskje komme seg til lege.
Det er sikkert herr Nilsens syn at den som
frivillig beveger seg i en by må ﬁnne seg i
luftforurensing også. Og den som frivillig beveger seg nær en røyker, for eksempel på en
buss, må nok tåle litt tobakksrøyk.

◆
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Kontroller temperatur, inneklima og strømregning
med Nobø Orion 512

oktantrondheim Foto: SPOT

Høy komfort Lav strømregning
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Nobøs ovner og styringssystemer
selges av ledende elinstallatører.
Besøk oss på www.nobo.no

VA R M E E K S P E RT E N

Norwatch

Norwatch

Søkelys påSøkelys
norsk næringsliv
på norsk næringsliv i sør
i sør
tekst David Stenerud, Pia A. Gaarder og Erik Hagen
Arne Storrønningen
Ansvarlig redaktør

TRUET AV NORSK LAKS
Norsk oppdrettsnæring har truet villaks i Canada og lokale ﬁskere i Chile. Nå truer
laksekolonialismen hvithai i Sør-Afrika, går det frem i en fersk dokumentar.
Det er i en dokumentar laget av
den sørafrikanske statskanalen
SABC at det norske oppdrettsselskapet Salmon Salar Sea Farming
(SSSF) nå får kraftig på pukkelen.
Eksperter roper et høylydt varsku
etter at selskapet har lagt et opp-

drettsanlegg kloss inntil verdens
største konsentrasjon av fredet
hvithai.
Kritikken i Sør-Afrika er bare
siste vers i nidvisa om det internasjonale norske lakseeventyret. Og
det er trolig mer i vente:

SKIPSREDER JOHN FREDRIKSEN øyner store fortjenestemuligheter
i den internasjonaliserte norske oppdrettsindustrien.
FOTO SVEIN ERIK FURULUND/SCANPIX
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Den norske oppdrettsnæringen er inne i en radikal omstrukturering, og en ny gigant er i ferd
med å ta form i hendene på skipsreder John Fredriksen.
Trist merittliste
Gjennom oppkjøpet av Pan Fish
har Norges desidert rikeste mann
gitt klarsignal for en ny fusjonsbølge i norsk oppdrettsnæring.
Mange ser med askeladden Fredriksen for seg et nytt og storslagent kapittel i det internasjonale
norske lakseeventyret – et eventyr
som for mange oppleves mer som
et mareritt enn som en saga om
gull og grønnblå fjorder.
Oppdrettsnæringen er en pengemaskin, men eksemplene er
mange på at industriell produksjon av ﬁsk også er identisk med
ukontrollert bruk av antibiotika,
spredning av sykdommer, overﬁske på matﬁsk til ﬁskemelproduksjon, rasering av villﬁskstammer,
underbetalte arbeidere og røveri
av urbefolkningers livsgrunnlag.
Om kontrollsystemene i Norge
er blitt bedre, er det som følger i
kjølvannet til norsk oppdrettsnæring i utlandet lite å skryte av.
Noen få eksempler:
I 2001 besøkte Norwatch ﬂere av
det halvstalige, norske selskapet
Cermaqs anlegg i Chile.
Vi kunne blant annet avsløre
manglende fagforeninger, politianmeldelser for brudd på den

nasjonale arbeidsmiljøloven og
en nesten sjokkerende mangel
på åpenhet. Det uavhengige ressursforskningssenteret Terram
i Santiago kunne fortelle om
manglende miljøhensyn og en
antibiotikabruk fullstendig ute
av kontroll.
Da Dagbladet senere fulgte
i Norwatchs fotspor til et av Cermaqs oppdrettselskaper i Puerto
Montt, var avsløringene av dårlige arbeidsforhold så graverende
at ﬁskeridepartementet måtte be
om en redegjørelse fra den norske
ambassaden i Chile.
Cermaq, som er arvtageren
til gamle Statkorn, har tidligere
blant annet blitt dømt for utslipp
på et anlegg i Canada.
I 2002 og 2003 var det Pan
Fish’ datterselskap Omega Salmon Group som ﬁkk unngjelde.
Selskapet var i ferd med å bygge
et yngelanlegg på Canadas vestkyst og møtte demonstrasjoner
og massiv motstand fra urbefolkningen. Kystindianerne er
helt avhengig av villaksﬁske for å
kunne opprettholde sitt tradisjonelle levesett og sin kultur, og de
var redde for at den massive introduksjonen av oppdrettslaks, ville
spre sykdom og true både villaksens og deres egen eksistens.
Indianernes kamp er ennå
ikke over. I juli i år dukket en representant for Heiltsuk-indianerne uventet opp på Pan Fish’ ekstraordinære generalforsamling

DEN FREDETE OG MYTISKE HVITHAIEN er en uovertruffent effektiv drapsmaskin, og kan bli opptil fem meter lang. FOTO: MICHAEL SCHOLL

i Stavanger, og fortalte nøyaktig
hvorfor indianerbefolkningen i
Columbia har tatt til motmæle.
– Oppdrett dreier seg om atlantisk laks, en art som ikke hører
til på vår kyst. Vi frykter genetisk
forurensning, havforurensning,
lakselus og andre følger av oppdrettet. Vi har sett ﬁskeri og tømmerselskapene komme og gå. Nå
håper vi at oppdrettsnæringen
kan innrette seg slik at vi kan få
en sameksistens til glede for oss
alle. Men vi er skeptiske, sa indianerhøvdingen Harvey Munchitt
fra Ocean Falls, ifølge Stavanger
Aftenblad.
Carmaq og Pan Fish er ikke
de eneste oppdretterne som har
havnet i etikk-klemma utlandet
de senere årene. I sommer ble to
datterselskaper av Marine Farms
ASA bøtelagt for forurensning på
Shetland. Så reiste kritiske røster
seg også i Sør-Afrika.

Sørafrikansk «Brennpunkt»
9. august i år sendte den sørafrikanske statskanalen SABC en dokumentarer om oppdrettsnæringen i landet, med en helt spesiell
fokus på det norske selskapet Salmon Salar Sea Farming (SSSF).
I dokumentaren – som inngår i
serien «Special Assignment», SørAfrikas svar på NRK Brennpunkt
– beskyldes det norske selskapet
for å true den fredete hvithaien.
SSSFs Sør Afrika-satsing har
møtt en voldsom kritikk. Selskapet har bare ett anlegg i landet
– problemet er at det har blitt lagt
til Gansbaai-området, kjent som
en viktig og yndet møteplass for
hvithai.
Fjernet hainett
Det norske selskapet fnyser av
kritikken:
– Vi hadde et hainett for å beskytte anlegget, men vi har tatt
det vekk fordi det ikke hadde

noen hensikt, sier SSSFs leder i
Sør-Afrika, Georg Ågotnes, til
Norwatch.
Den første norsk-importerte
yngelen ble satt ut i februar i år,
og Ågotnes hevder at de bare har
hatt besøk av til sammen to hai
og én sel i løpet av hele perioden
de har vært i Gansbaai. Ingen av
gangene har de viklet seg inn i
nettene, men holdt seg på god
avstand, sier han til Norwatch.
Ågotnes tror heller ikke angrep
på anlegget vil ﬁnne sted etter
hvert som laksen blir større.
Sultne rovﬁsker
Ikke alle er ikke like optimistiske:
– Av alle steder i Sør-Afrika er
det er veldig underlig at man har
valgt å legge anlegget akkurat
her. Vi snakker om verdens største
konsentrasjon av hvithai, sier den
sveitsisk marinbiologen Michael
Scholl til Norwatch. Scholl, som
er tilknyttet Universitetet i Cape

Town, har de siste årene overvåket haibestanden i Gansbaai.
Han anslår at det hver dag er
20-30 sultne haier innom området. Den sveitsiske marinbiologen
har identiﬁsert til sammen rundt
tusen ulike individer siden han
startet kartleggingsarbeidet.
Overvåker anlegget selv
Før pilotprosjektet i Gansbaai ble
endelig godkjent, ble det laget en
midlertidig miljøkonsekvensanalysen på oppdrag av selskapet.
Norwatch har fått tilgang til analysen, og her konstateres det svart
på hvitt at «dersom det skal gis
tillatelse til pilotstudien, er det
en veldig viktig forutsetning at en
uavhengig instans skal overvåke
aktivitetene effektivt».
I dag er det ingen uavhengig
overvåkning av anlegget. Den jobben tar det norske selskapet selv.
◆
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Blanke Ark

Norwatch

Hydro fant olje – nekter nomadene mine-hjelp
Hydro har funnet olje i Anaranblokken i Iran, og selskapet holder ord: De nekter fortsatt plent
å rydde miner for den lutfattige
befolkningen som har sine liv i
oljefeltet.
tekst DAVID STENERUD

Norwatch besøkte i desember
2003 Norsk Hydros tungt minebelagte leteblokk Anaran sørvest
i Iran, hvor det også lever en større
nombadebefolkning.
Samtlige av nomadene vi møtte kunne fortelle at de hadde mistet husdyr til landminene – alle
vi snakket med hadde familiemedlemmer som var skadd eller
hadde blitt drept av antiperso-

nellminene, som ligger tett som
hagl etter 80-tallskrigen mellom
Iran og Irak.
Hydro har betalt Norsk Folkehjelp 50 millioner kroner over tre
år for å rydde miner i leteblokken,
men bare for veier, seismikklinjer
og riggområder.
Selskapet fortalte allerede for
halvannet år siden til Norwatch
at det neppe ville bli aktuelt å
rydde miner for nomadene – selv
om de skulle råke til å ﬁnne olje.

testert mot Hydros motvilje til å
hjelpe lokalbefolkningen et område hvor Hydro kan komme til
tjene store penger.
Ifølge ﬁnansieringsinstitusjonen Alfa Bank anslås de
potensielle oljereservene
i Anaran-blokken til 2,6
milliarder fat.
I sommer kunne Hydro meddele sine aksjonærer at de nå endelig har
funnet olje i Anaran.

– Vi har ryddet miner der vi har
produksjon, det er sant. Den jobben har vi betalt gode penger til
Norsk Folkehjelp for å utføre. Vi
ser ikke på det som vår oppgave å
gjøre denne jobben, sier informasjonssjef i Hydro, Kama Holte
Strand, til den
stavangerbaserte nyhetstjenesten Oilinfo.

Fant olje
Flere organisasjoner, deriblant
Framtiden i våre hender og oljearbeidernes fagforening (OLF)
har – i etterkant av Norwatch’
artikler fra Anaran i 2004 – pro-

Nekter forsatt
Men en eventuell minerydding for befolkningen
i området de planlegger å
grunntømme for olje, er fremdeles like uaktuelt:

Norwatch
halvannet år gamle reportasje fra
leteblokken Anaran i Iran skapte en
storm av kritikk mot Norsk Hydro.

Søppelinvestering

Oljefondet ut!

Søppel er en lukrativ bransje, som ikke
bare trekker til seg seriøse aktører, men
også maﬁa og risikokapital. Det lille norske selskapet Halaco kjøpte i 2004 det
største selskapet for avfallshåndtering i
El Salvador, og er nå under etterforskning
for mulige bånd til italiensk-kanadisk maﬁa, og hvitvasking av narkopenger.
Da Halaco kjøpte 90 prosent av selskapet Mides, var avfallsbedriften allerede
under etterforskning for hvitvasking. Nå
vil salvadoranske myndigheter vite om det
norske selskapet selv deltar i hvitvaskingen,
eller om det har kommet i uføre av ren vanvare.

Brasils indianere tar nye midler i bruk i
kampen for å få tilbake sine landområder fra Aracruz Celulose. Nå retter de
oppmerksomheten mot aksjonærene i
cellolusegiganten som – er bygget opp
av kongens svoger, Erling Lorentzen – og
går ut med en direkte oppfordring til det
norske oljefondet om å trekke sin investering på 45 millioner kroner.
– Vi, det sivile samfunn og organisasjoner i Brasil, ber om at investeringen
umiddelbart trekkes tilbake på grunn
av den alvorlige landkonﬂikten med indianerstammene Tupinikim og Guarani,
heter det i et brev til den norske ﬁnansministeren, Norges Bank og Petroleumsfondets etiske råd.

Fylling i Nejapa i El Salvador.
FOTO: ARILD HERMSTAD

Uavhengige fagforeninger er
ulovlige i Hydros Kina. FOTO:
ARNE STORRØNNINGEN/NORWATCH

Fagforeningsfri Hydro-fabrikk
I sin nye aluminiumsfabrikk i den kinesiske millionbyen Suzhou utenfor Shanghai,
slipper Hydro krevende fagforeninger.
Selv den statsstyrte kinesiske fagorganisasjonen glimrer med sitt fravær i industriparken hvor det norske konsernet
er etablert.
Frie fagforeninger er nemlig forbudt
ved lov i Kina. Unntaket er den partikontrollerte statlige fagorganisasjonen, som
er en del av det statlige maktapparatet
Flere norske forretningsledere i Kina
bekrefter overfor Norwatch at de ikke kjenner til en eneste privat bedrift i industriparkene i vekstområdene rundt Shanghai hvor
det er opprettet fagforeningsgrupper.

Flere indianske samfunn i Brasil har måttet vike for Aracruz’
skogsmaskiner. FOTO: KRISTIN

Lavenergiboliger
- hus for fremtiden
Husbanken jobber for at 50% av alle nye boliger
innen 2010 skal være lavenergiboliger.
Lavenergiboliger halverer energibehovet i forhold til
ordinære hus. Bo-komforten er meget høy.
Lavenergiprosjekter har mulighet for god lånefinansiering i Husbanken.
For mer informasjon, se
www.lavenergiboliger.no og www.husbanken.no

Det norske gruveselskapet
Crew har vært uønsket av
lokalbefolkningen i Filippinene
siden 90-tallet. FOTO: HARALD
ERAKER/NORWATCH

Kineserne baner vei
Det norsk-kanadiske gruveselskapet Crew
Gold Corporation skaffer kinesisk ﬁnansiering til sitt omstridte nikkelprosjekt på
Filippinene, som har møtt bred motstand
blant lokalbefolkningen.
– Det er mange eksempler på at motstand i lokalbefolkningen har klart å midlertidig stanse ødeleggende gruvedrift,
fra India i vest til Ny Caledonia i øst. Men
i alle disse tilfellene har kinesiske interesser rykket inn, og hver gang har gruvedriften plutselig skutt stor fart til tross for
de lokale protestene, sier Catherin Coumans i MiningWatch til Norwatch.

FAGERLID/NORWATCH

Les mer på www.norwatch.no
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«Det lille livet»
ifølge Steinar Lem
Hudﬂetter gamle meningsfeller:

Om Jesus
«I ett av de apokryfe evangeliene fortelles det at Jesus tar en
katt med seg under kappen, og folk sier: «Se, denne mann viser
godhet også for dyrene». For dyrene er det tragisk at denne historien ikke er tatt med i Det nye Testamentet.»

– De utrydder livet

Om Skog
«De færreste i Norge har vært i en skog. De vet ikke en gang at
de ikke har det....Folk går tur i plantefelt. Store granåkre der trær
i samme alder står paramilitært på geledd. Trærne er ofte utenlandske, fremmede og ikke tilpasset norsk klima og lynne....dere
er ikke i eventyrskogen, som er variert og lokkende og der det
kanskje nettopp har vandret eventyrdyr som bjørn og gaupe.»

I sin nye bok «Det lille livet» peprer Steinar Lem løs på Nei til EU,
Senterpartiet, skogeiere, sauebønder, munnspill og Kjetil Rolness,
men avgir kjærlighetserklæringer til store rovdyr, rynkeskinn, katten
Lionesse og sine to år gamle tvillingjenter.
Tekst og foto ARNE STORRØNNINGEN

FIVHs EU-standpunkt står fast
Daglig leder i Framtiden i våre hender,
Arild Hermstad, vil ikke ta organisasjonens
EU-standpunkt opp til ny diskusjon.
– Har du lest utdragene om EU i Steinar Lems nye bok?
– Ja, det har jeg gjort.
– Hvordan reagerer du på det?
– Jeg noterer meg at han i boka indirekte sier at
han ville stemme ja, for som han sier «å stemme sammen med dyrenes ﬂertall». Men hva
han mener i en personlig bok endrer ikke på
FIVHs standpunkt til EU. Vårt Nei-standpunkt
fra 1994 står ved lag, samtidig som styret har
gitt uttrykk for at dette er en sak vi må gå dypere inn i dersom saken igjen blir aktualisert.
Framtiden i våre hender vil da gjøre en helhetlig analyse basert på fakta og argumenter.
– Så FIVH vil ikke være noen pådriver for en ny EUdebatt?
– Nei, vi ﬁnner det ikke naturlig å ha en aktiv
rolle i en eventuell startfase av en ny EU-debatt. Men Framtiden i våre hender vil arbeide
for at Norge skal slutte seg til EU-direktiver
som ikke omfattes av EØS –avtalen, og som
vil bidra til å redusere norske utslipp og verne
norsk natur, sier Arild Hermstad.
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«Jeg skammer meg inn i beinmargen over det særnorske, irrasjonelle hatet mot dyr, som ruger
som arvesynden over et mindretall av befolkningen.»
Det skriver Steinar Lem i en ny
bok. Her peprer den aktive miljødebattanten løs mot Senterpartiet, sauebønder, Nei til EU-folk
og andre han mener har sviktet
artsvernet og de store rovdyrene,
men avgir kjærlighetserklæringer
til ulv, gaupe, rynkeskinn, katten
Lionesse og sine to tvillingdøtre.
Mange er allerede fjernet
Først og fremst handler boka om
artene. Livet. Det lille livet. Og
det store. Om millioner av livsformer som bebor planeten. Og
som blir borte.
Historien om artenes forsvinning er dessverre kjent lesning.
Ikke desto mer rystende.
«Det nye i utryddelsen er ikke
prinsippet, men den uhyrlige
mengden arter som fjernes,» skriver forfatteren. Han refererer til
den danske zoologen Bernt Jørgensen anslår at mellom 8000 og
100.000 arter forsvinner hvert år.
«Kanskje forsvinner 100 av dem
av naturlige årsaker. Resten er
menneskeverk. Det er ’Homo tyrannicus’ som utbrer seg,» mener
Steinar Lem. Vi står foran en ny

utryddelsesbølge på jordkloden,
skriver han:
«Sist gang var for 65 millioner år
siden. Da ble jorden antagelig rammet av store ting, som meteorer. I
dag er vi rammet av Senterpartiet.»
Dyrenes EU-valg
Hva slags EU-standpunkt har
ulv, bjørn og gaupe? EU har i alle
fall en bedre rovdyrpolitikk og et
langt sterkere lovpålagt artsvern
enn Norge, hevder forfatteren som
i boka også gyver løs på gamle meningsfeller i Nei til EU-bevegelsen:
«Det er nei-folkets kjernetropper
som vil utrydde rovdyr og forvandle
restene av skog til plantefelt ... Nei
til EUs verdier ble uttrykt i slagordet ’miljø, solidaritet og folkestyre’.
Var det ingenting i det? Nei. Her ble
det løyet hemningsløst.»
«Hvis dyr hadde stemmerett,
ville det oppstå et mangfold av
praktiske problemer, sikkert det
rene rot, og danne seg nye interessekonﬂikter. Elg, rådyr og
sau ville ﬁnne sammen i en steil
nei-front. Men himmelens fugler
er enda ﬂere, og sammen med
den hærskaren av andre vesener
som har behov for vern, hadde
de sørget for en soleklar ja-seier
ved neste avstemning – selv om
enklere vesener som lav og biller
neppe gjør seg opp en selvsten-

Om AKP-ml

Steinar Lems nye bok er viet forsvaret av det essayisten betegner
som «det vergeløse livet». Katten
Lionesse er muligens ikke aldeles
forsvarsløs, men Lem elsker henne
likevel.

dig mening, og trenger noen til å
stemme for seg.»
«Jeg kommer til å stemme
sammen med dyrenes ﬂertall,»
røper forfatteren.
Kjærlighetsbefaling
«... rovdyrene har egenverdi, de
har opplevelsesverdi – de skal
ikke tåles, de skal elskes. Som alt
annet liv,» mener Steinar Lem.
«Så er det vel lett å sitte utenfor virkeligheten, nemlig på det
berømte og foraktede kontoret
i Oslo og ﬂytte på papir og elske
rovdyr?» spør essayisten.
For de mange som har hørt
Steinar Lem debattere rovdyr i
radio eller tv framstår svaret som
nesten forbausende balansert:
«Ja, det er lett å være rovdyrtilhenger for alle som ikke har
moderne saueraser på beite eller
kanaliserer sine lidenskaper inn i
elgjakt. (...)Hvis jeg var vokst opp
på et småbruk, der foreldrene mine
måtte gi opp driften på grunn av
rovdyr, ville jeg kanskje ønsket
rovdyrene vekk, til et annet, mer
passende sted. (...)Beveget jeg meg
daglig blant bønder som sliter for
å overleve – som ofte er sympatiske,
nøysomme mennesker, et bolverk
mot grådighetskulturen – ville jeg
blitt sosialisert inn i et annet syn, og
båret det med meg som ballast.»

«Som ﬁlosoﬁstudent i 1974 ble jeg forklart av en eldre student
– han hadde et imponerende skjegg, det ble den gang sett på
som uttrykk for en særlig reﬂektert radikalisme – at etter revolusjonen ville det være reaksjonært å dra på hytta eller ut i naturen. Avisen Klassekampen skrev at atomkraft var reaksjonært og
farlig i Frankrike, men progressivt i Kina, ettersom atomkraften
der stod i folkets tjeneste og under folkets kontroll.»

Altfor viktig
Rovdyrmotstanderne
kunne
tenkt annerledes også medgir
Lem i boka:
«Hadde lederen i Sau- og geitalslaget vokst opp ved Østensjøvannet, utviklet sin naturkjærlighet uten å se en rovdyrdrept sau,
lest Mikkjel Fønhus, og til slutt
fått jobb i Verdens Naturfond,
hadde også han vurdert rovdyrene annerledes. Marx har ikke rett
i at ens samfunnsmessige plassering bestemmer bevisstheten,
men han har rett i at plasseringen
påvirker den ganske grundig.»
Likevel, artsvernet trenger et
mer objektiv fundament, hevder
Steinar Lem i boka.

«Nei til EUs verdier ble uttrykt
i slagordet ’miljø, solidaritet og
folkestyre’. Var det ingenting
i det? Nei. Her ble det løyet
hemningsløst.»
Noe så viktig og irreversibelt som
den framtidige eksistensen til arter kan ikke forvaltes på grunnlag av bønders eller byfolks eller
oljearbeideres hverdag, og ikke på
grunnlag av størrelsen på statskassa, fastslår riksdebattanten.

Om Musikk
«Da jeg var 16, stod det på min skoleransel, i penere håndskrift
enn jeg har vært i stand til å framvise før eller senere: Johann
Sebastian Bach. The Rolling Stones.»

... og musikalsk overbærenhet
Hvis mine smådamer roter seg bort i musikkgutter som faren
ikke ﬁnner utsøkte – rap, salmer, munnspill eller tilfeldighetsbasert samtidsmusikk – skal han ikke snakke nedlatende om deres
følelsesmessige opplevelser.

Elvis og Bjørneboe
«Når du velger deg dine forbilder, oppdager du atskillig av hvem du
er og hvem du vil bli. Det kan være Elvis, det kan være Bjørneboe.
Du kjenner igjen ditt eget, bare lysende framstilt. Du ville gjerne ha
framstilt det lysende selv, men nåja, så har andre gjort det.»

Om Gaupa
«Det ﬁns ikke skjønnere skapning enn gaupa. Gud har gitt Norden en tiger.Vakrere enn sine forfølgere, mer nøysom, hardfør,
dyktigere til å skjule seg i terrenget, og mye raskere...Den som
har sett en gaupe kan aldri bli helt ulykkelig.»

Om Jakt
«Det hender gaupa, etter ﬂere døgns forfølgelse, er så utmattet
at den ikke kan røre seg, og står vettskremt og stille mens den
henrettes på kloss hold. Et eksemplar av dette verdige dyret ble
tvunget til å gjemme seg under en bil nede i bygda, før den
praktfulle pelsen ble gjennomtrengt av kuler, indre organer revet
opp, pulsårer kuttet og snøen farget av blod og motorolje.»

Om Framtiden
«Mine unger skal ikke leve opp i et Norge der eventyrdyrene er
skutt til døde, alle som en, og skogene står tomme og kalde,
som en enorm næringspark.»
FOLKEVETT nr. 4 • 2005
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Utdrag fra boken

Duell til døden i Frognerparken
Ikke alle bekymrer seg for kommersialismen, for ungdommen, for
sedenes og estetikkens forfall. Skribenten Kjetil Rolness er en elegant
og uredd herre. Han er bare litt uheldig med sine moderne synspunkter, sin kokett vulgære smak og sin sans for glatte overﬂater. I det ligger
det mye ærlighet. Vi har kranglet i aviser. Han har utfordret – som det
heter med en amerikansk klisjé – mitt syn på forbruk. Nå utfordrer jeg
ham til duell.
Vi møtes i Frognerparken. Ikke ved soloppgang, da må vi stå opp for
tidlig, og ved solnedgang er stemningen for gemyttlig, tildekkende tolerant og dialogorientert. Vi møtes klokka 12, i et stille hjørne ikke langt
fra uteserveringens pils, ettersom en av oss må regne med å overleve.
Rolness er kledd som Elvis i et langt fremskredet stadium. Selv
er jeg mer tilfeldig og smakløst antrukket. Rolness har med seg Erling
Fossen som sekundant. Et forunderlig valg. Ikke fordi Fossen tenker
langsiktig og er bekymret for det lille livet, men fordi han foretrekker
hovedroller. Kanskje han håper at Rolness blir liggende døende igjen,
og at en populær offentlig nisje må fylles. Det er godt mulig at jeg kan
hjelpe Fossen der.
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Jeg ønsket meg kona som sekundant. Men en kvinnelig sekundant
bryter med sjangeren. Kvinner vil så altfor gjerne hindre blod i å ﬂyte.
De er konﬂiktsky. Skal det absolutt myrdes, foretrekker de gift. Jeg har
derfor valgt meg en sekundant som ikke er redd blod, som er et villdyr,
en dreperske – altså katten Lionesse, en mester i dødelige strategier og
med et verdig, høytidsstemt utseende.
Dessverre trives hun dårlig på fremmed gressplen. Hun har derfor
selv sekundant – min kone, som holder kampdyret i bånd fordi det prøver å snike seg usett unna.
Fossen drikker av et ølglass.
Rolness er utfordret, og skal avfyre det første skuddet: «Endetidsprofet!» smeller det skarpt.
«Virkelighetsfornekter!» fyrer jeg av tilbake.
Litt røyk. Ingen skader av betydning. Den ene sekundanten rusler mot sin mann, elvisﬁguren, den andre trekkes motvillig mot meg i
bånd, så skytevåpnene kan lades på nytt.
«Problemet, Steinar Lem, er at folk som deg ser på forbruk som om
det berre hadde ein funksjon. Ein må kunne diskutere dei kulturelle

og estetiske sidene ved forbruket, uten å tenkje på regnskogen.»
Rolness snakker nynorsk? Et smart trekk for å forvirre meg. Jeg nøler et farlig sekund. Kanskje henger det sammen med at han en gang
sa dette til nynorskavisen Dag og Tid. De ﬂeste gjentar seg selv. Derfor
gjentar jeg også meg selv og roper at ingen har noen gang hørt Rolness
bekymre seg for regnskogen.
Her skulle sekundantene ha trådt til igjen. Men Erling Fossen har
mistet interessen, ettersom han ikke har sluppet til selv, og er på vei til
uteserveringen. Min sekundant har oppdaget en hund og har derfor
krøpet inn i kassen sin.
Rolness fyrer likevel løs, kjapt. Han merker kanskje at jeg er ute av
balanse: «(...) bekymringen over medievold og dataspill, som systematisk nedvurderer ungdomskulturen; kritikk av forbruket der vanlige
folk (spesielt kvinner) fremstilles som hjernevaskede ofre i markedskreftenes vold.»
Jeg roper tilbake at det er uansvarlig å utelukke muligheten for at
underholdningsvold påvirker en del unge. At hjernevask er tendensiøs
språkbruk, men at mennesket er en skapning som lar seg påvirke. Propaganda for vold kan tenkes å virke. Propaganda for forbruk virker.
Propaganda for å dele på jorden eller oppføre seg ikke-voldelig ville
kanskje også ha virket?
Rolness: «Du og Dokk Holm representerer den enkle, bekvemme
fordømmelsen av andres egoisme, grådighet, kjøpesyke og livsbedrag.
Selv har dere gjennomskuet løgnene og vil lede folket ut av fristelsene
med deres opplysningsskrifter. Dette blir en suksess på linje med Lars
Sponheims felttog mot harryhandelen (...) Kulturkonservative klagemål.»
Det er sikkert lettere for Rolness å lede folk i den retningen de allerede marsjerer: Inn i fristelsene. I de store slagene før moderne krigføring
skal det ha vært de vellykte generalers strategi; å gi ordre om at det som
likevel var i ferd med å skje, skulle skje. Jeg roper arg: «Sammenhengen
mellom forbruk og økologi berører du bare ved et par spark til ’endetidsprofetene’. Hvis FrP og Kuwait tar feil, og klimaforskerne har rett,
er det ekstremt å se bort fra at den rike verdens stigende energiforbruk
vil spre død og ødeleggelse hinsides vår forestillingsevne, særlig i fattige land. Stå iallfall fram med ditt syn på at høyt energiforbruk er
harmløst, slik det ﬁns historikere som benekter Holocaust.»
Elvisﬁguren blir mer energisk:
«Eg må le når du samanliknar meg med ein Holocaust-fornektar
fordi eg ikkje snakkar om energiforbruk kvar gong eg snakkar om forbruk.»
Nå har vel Elvis og Rolness snakket omtrent like mye om energiforbruk. Jeg svarer dempet og drepende, syns jeg selv: «De estetiske sidene
framtrer i et vesensforskjellig lys hvis forbruket ikke skader noen – eller
hvis det er en førsterangs trussel mot fattige mennesker i dag, og egne
etterkommere.»
Den traff, traff fremragende. Det utspjåkete pop-mennesket inntar en klønete forsvarsposisjon. Han virker gebrekkelig der han vrir
på seg mot en bakgrunn av solide vigelandskropper, som i motsetning
til ham er laget for evigheten. Jo, han viker, vakler: «Røster som stiller
spørsmålstegn [sic!] ved en absolutt, forutinntatt antikommersialisme eller tar deler av det spektakulære vare- eller medietilbudet i forsvar (til og med den blotte pornograﬁ) blir uten videre stemplet som
høyreideologer, markedsfundamentalister eller heiagjeng for samfunnets vinnere.»
Ser man det. Jeg har presset fram tendenser til selvinnsikt hos mannen! Jeg svarer med himmelsk ro at «Jo, jeg har kalt Kjetil Rolness og

Marianne Gullestad for de
nye høyreideologene». Og at
jeg har begrunnet betegnelsen riktig godt.
Sårete dyr og mennesker
kan bli desperate. Rolness:
«Det avgjørende skillet i forbruksdebatten går ikke mellom høyre- og venstresiden
(prognose: ved neste stortingsvalg stemmer du, Lemmy, Dokkis og jeg på samme parti).»
Jeg er også såret. Såret over
Rolness` nedrige metode – amerikanisering og forsvensking
av navn, i hans ånd, og kanskje
til og med vennlig ment, mens
jeg hater dette slagget som så
lett nedfeller seg i norsk og viser hvem vi beundrer. De mektige amerikanerne med rette, rimeligvis, men svenskene! Smerten plager meg og
gjør meg mindre treffsikker. Jeg har fått enda et sår: Han har rett, rett
i at forbruksdyrkingen har vokst seg sterk også på venstresiden – vokst
i takt med forbruket. Hva er vitsen med demokrati og politisk debatt
når synet på den økonomiske utviklingen knapt nok skiller ﬂøyene?
Venstresiden vil ha mer av forbruksveksten til sine, til folket – det norske, selvsagt, de norske menneskene, selvsagt – men mer. Likevel tar
pop-mannen feil i sin prognose, av samme grunn. Jeg stemmer ikke på
samme parti som ham. Jeg kommer ikke til å stemme på et vekstparti.
Hvis Kristin Halvorsen snakker om klimapolitikk, tenker hun på inneklimaet i barnehagene. Ikke uviktig, men barnehageunger og dyrene de
elsker, trenger et velfungerende klima når de kommer ut også. Følgelig
avstår jeg for tiden fra å stemme, en posisjon som utløser mye vrede, og
som jeg derfor for bekvemmelighetens skyld prøver å tie om.
Jeg vil videre, slåss for min gode sak, men det er for sent. Kampen er over, alle våpen avfyrt, selv sekundantene har gått lei. Slik er det
blitt i medieﬂimmerets epoke – aldri får man tid til å føre en argumentasjon til ende. Under en oppslått parasoll vinker Fossen på Rolness,
enda Rolness er døende. Lionesse trekker i det unaturlige og hemmende båndet og skal hjem. Jeg er såret, men ikke dødelig. Jeg vant, jeg vant
storartet. Forbruksdyrkeren Rolness er avkledd sine vulgære elvisklær,
og står tilbake uten annet enn den medynk som alltid blir taperen til
del.
Nå oppdager jeg at det har samlet seg et publikum rundt oss.
Jeg nikker seiersbevisst. Det blir nesten et bukk. Applaus.
Men den er merkelig sped. Min kone klapper. Min sekundant
freser. Noen få andre, tror jeg, klapper også, jeg ser dem knapt. Det er
forståelig. Jeg har ødelagt min motstander, og man klapper ikke gjerne
foran lik. I nederlagets stund skal Rolness møte en slags stille respekt
for sin ærlighet.
Kjetil Elvis Rolness bukker også, mye mer belevent. Straks
oppløfter det seg en rungende applaus fra et til dels usynlig publikum
som er rundt oss på alle kanter, en applaus som ikke synes å ta slutt.

Gjengitt med tillatelse fra J. W. Cappelen Forlag.
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HÅTANGEN FYR ER kjærkommen navigeringshjelp får
kystfarere langs Jæren. Høst og vår valfarter ornitologer til neset for å observere trekkfuglenes ﬂukt og
hjemkomst.

Trond Wormstrand
Tekst og foto
Folkevetts faste stiﬁnner

Jeg har lagt meg ﬂat. Ansiktet mitt leker gallionsﬁgur. Det brøyter seg
gjennom bølger av duft fra husdyrmøkk, siloslått, råtten tare, moden
byggåker, salt sjø og fuktig potetjord. Hjulene på sykkelen min knaser
i grus mellom steingjerder på Jæren

Hva er det med

Jæren?

Her er god plass. Jæren er 65 kilometer lang og Låg-Jæren er Norges
største lavslette. Men likevel virker landskapet tettpakket: Med
fugler og fornminner, med sand
og stein – og ikke minst med husdyr og landbruksmaskiner. Jæren
betyr smal kant eller rand. Med
sin norgesrekord i husdyr danner
Jæren i dag en animalsk fettrand
rundt Sørvest-Norges fjell.
Nummer 0423 og 0424 skuler
siklende på meg når jeg stanser
for å drikke av vannﬂasken min.
Kvigene har gress i munnviken og
gule plastmerker med nummer
på i ørene.
Jæren er blitt til i havets bilde,
skriver forfatteren Sven Elvestad.
Lenge før mennesker kom har
Nordsjøen skyllet over markene,
og landet har ennå mye av havets
stemning over seg, dets vidde og
dets store rommelighet. Stigningene i jærlandskapet minner om
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lange dønninger som trenger seg
fram mot fjerne, blå fjell.
I dag er Jæren formet i jærbuens
bilde. Her er bare havbølgene uberørt av menneskehender, slår jeg
fast mens sykkelen triller fornøyd

Jeg tror jeg blir snillere av å sitte
her. Kanskje fordi naturen er så
gavmild? Sjenerøsitet smitter.
Jæren var et av de minst behagelige landskaper sunnmøringen
Ivar Aasen hadde sett, mørkt og

«Kvinnene er uvanlig vakre, livlige og arbeidsomme, og de har alltid lagt vekt på å kle
seg godt... »
forbi vindskjeve trær og et lavloftet
jærhus ned til oset der elven Hå
renner ut i Nordsjøen. Dette er en
av mine favorittplasser i Norge.
Jeg setter meg med bar rygg
mot et naust og spiser fyrstekake
og drikker kaffe. Det lukter gammel trevegg av solvarmen. Jeg har
godt selskap i svaner, skarv og
steinkobber. En mink kikker på
meg fra skyggen av en rullestein
og ute i oset hopper laksen tett.

ensformig, en havbunn som ligger for høyt oppe. – Men dette
var før Jæren gikk fra «ørken» til
dyrkningsland, bemerker redaktøren i boka «Strandhogg i Rogaland» som jeg har hentet fram fra
sykkelvesken min. I dag er Jæren
grønn. For 150 år siden var fargen
brun av myr.
Jeg hører kuraut, sauebreking,
fugleskrik og skvulp mot stranden. Når jeg løfter hodet ser jeg

skip som seiler nordover og forsvinner. Rett foran meg ligger det
tett med stein – mange av dem
med ambisjoner om å få ligge på
min peishylle.
Høy himmel, endeløst hav,
åpent terreng. Jæren har præriens
horisont. Landskapet gir meg en
følelse av frihet. Jeg letter nesten
fra benken her jeg sitter.
– Du lever som en grevling i
en grøft, skrev rogalendingen
Alexander Kielland til vennen
Bjørnstjerne Bjørnson. Grøften
var Østlandets daler. «Aldrig ser
du en Sol gaa ned endsige op;
brugte, gamle Skyer ﬂyder over
Grøften, Dagen er uden Hoved og
Hale, du aner ikke, hva en Horizont er! ... Hva ser du – Elendige?
Grøntfôr og Juletrær og i stedetfor den salte Søbris æder du Landeveiens Støv og Birkens sentimentale Jomfruelighed!»
Bris? I dag er sjøen er rolig. Men

«Her er bare havbølgene uberørt
av menneskehender.»
for det meste herjer vinden. Obrestad fyr, rett nedenfor her jeg sitter,
hadde 27 dager med storm eller
kuling i januar i år! Også i august
skjer mine utﬂukter av og til i skråstilling. Sjøen hvitner, plengresset dirrer, kornåkrer bølger, bare
steingjerdene ligger i ro. Trekkfugler, som kommer nordfra langs
fuglenes «Europavei Vest», blir
trette i hard motvind og hoper seg
hvilende og rastende opp på strendene før ferden fortsetter langs
kysten til Lista eller over havet.
I går gikk jeg tur langs strendene med rullestein, kukaker og
sand under føttene. En regnbyge
pisket meg gjennomvåt på sekunder. Jeg, en grevling fra Østlandet, oppdaget forskjellen på lodd-

rett og vannrett regn. Etter bygen
satt jeg i sol og vind som en skarv
med utslåtte vinger, men tørr ble
jeg ikke. Luften på Jæren er våt,
selv når det ikke regner.
En mann kommer gående med
meg som mål. Han har skyggelue
på hodet, knær i buksene og smil i
ansiktet. Han legger merke til fuglekikkerten jeg sitter med og ser
spørrende på meg. Kanskje lurer
han på om sivsangeren lenger opp
i elven ﬁkk unger på vingene i år?
Nei, det gjør han visst ikke. Han
spør hva jeg mener om Siv Jensen.
Det viser seg at han har en hvileløs munn. Mens han snakker stirrer han på min svette, sjøgrønne
badeshorts – jeg liker det ikke.
Hva gjør vinden med mennes-

kene? Søreuropeere tror at bestemte vinder påvirker vår mentale tilstand. Resultatet blir ﬂere
ulykker, sykehusinnleggelser og
kriminelle handlinger. Fønvinden som blåser ned fra alpene
og lager plutselige forandringer
i trykk, temperatur og fuktighet
har vært regnet som formildende
omstendighet i straffesaker. Hva
gjør blåsten med jærbuen? Er det
bare trærne som blir skjeve av vinterstormene, undrer jeg.
Vinden blar i boken min. På
side 30 mener en landbrukslærer
fra Østlandet at du vel kan trives
i denne naturen hvis du er født
og oppvokst her. Du behøver ikke
være innfødt for å kunne trives,
svarer jeg. Det er nok å være inngiftet. Jeg er nemlig en av mange
som har falt for en rogalandskvinne. Gjester gjennom ﬂere
hundre år er enige om en ting, det

er noe eget med fylkets hunkjønn:
De er uvanlig vakre, livlige og arbeidsomme, og de har alltid lagt
vekt på å kle seg godt, både på Jæren, i Ryfylke og i Stavanger. Ivar
Aasen fant ikke noe skjønnhet i
landskapet, men han la merke til
«adskillige ret vakre Ansigter».
– Godt valg, sier mannen til
meg med fyrstekake i munnen.
Jeg sykler videre langs steingjerder og puster inn dunst fra
møkk og tare. Vinden gjennomlufter Jæren, men luktene henger
igjen. Er det derfor det er så få turister her? Holder ﬁnere neser seg
borte? Hva med din?
«Kunde eg skildre Riket mitt, so
kom Jæren paa Mote, og Farafanten kom drivande her ifraa og der
ifraa og sagde ’storartet’...», skriver
Arne Garborg i et av sine brev.
Ja, sånn er det. Storartet!
◆
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boligrevolusjonen
● solenergien utnyttes maksimalt gjennom riktig lokalisering
i terrenget og bruk av solfangere

I Stjørdal i Nord-Trøndelag er det første norske komplekset
av fremtidboliger klare for innﬂytting.
tekst og foto ARNE STORRØNNINGE n

Kroppsoppvarmet med terrasse
I Stjørdal er Husby borettslag
i ferd med å skrive bolighistorie.
I de bratte skråningene nord for
sentrum legger byggfolkene siste
hånd på over 50 nye terrasseleiligheter – Norges første store satsing
på såkalte lavenergiboliger.
Disse boligene halverer energibruken i forhold til tradisjonelle boligløsninger og vil bli
den dominerende byggeformen i
framtida, mener eksperter. Over
50 nye terasseleiligheter i Husby
Amﬁ i Stjørdal er den første store
norske satsingen på de nye framtidsboligene.

OM NOEN UKER SPRETTER DE CHAMPANGEKORKENE og inviterer til
innvielsesfest i Norges første kroppsvarmeboliger: Fra venstre: driftsleder
i Frost entreprenør Tore Hinsverk, idéopphavsmann Bjørn Breivik,
prosjektleder Tor E. Solli og borettslagsleder Heidi Breida

Halv strømregning
Når de første familiene ﬂytter
inn midtveis i oktober slipper de
å engste seg for store strøm- og
energikostnader. Beregningene
viser at energibruken blir rundt
halvparten av det som er vanlig i
normale boliger uten at beboerne
trenger å løfte så mye som en ﬁnger for å spare energi.
Det er den effektive isolasjonen som gjør susen. Et spesial-

designet ventilasjons- og varmegjenvinningsanlegg sørger for at
inneklimaet også blir prikkfritt.
I praksis avgir leilighetene nesten ikke varme:
– I vinter koblet vi ut strømmen fra testleiligheten fra fredag
klokka ettermiddag til mandag
morgen. Det var 10 minusgrader
ute. Varmen i leiligheten var i utgangspunktet 22 grader, etter en
hel helg uten strøm var innetemperaturen i boligen fortsatt 19.7
grader. Dette viser hvor effektiv
isolasjonen er, sier Bjørn Breivik,
som er idéopphavsmann og primus motor bak prosjektet.

● energibruket i hver leilighet vises og kontrolleres.

Det siste punktet er viktig, mener
Breivik.
– For hvordan kan beboerne
aktivt spare energi dersom de
ikke får detaljert og løpende informasjon om energiforbruket i
leilighetene og har mulighet til å
sette inn tiltak for å påvirke bruken?
– Ikke romfartsteknologi
Samtlige leiligheter i Husby Amﬁ
er utstyrt med smarthus-teknologi som gjør det mulig for beboerne å fjernstyre klima-anlegget i
leiligheten via en internett-tilkobling fra hvor som helst i verden.
– Husby-prosjektet er ikke
teknisk avansert, dette er ikke
romfartslignende teknologi, forteller Breivik idet han – sammen
med prosjektleder Tor E. Solli
og driftsleder Tore Hinsverk fra

Frost entreprenør AS og Prima Hus
– guider Folkevett rundt på det
snart innﬂyttingsklare anlegget.
– Alt som benyttes av er velkjente patenter og tradisjonelle
tekniske løsninger. Det unike er
hvordan dette er satt sammen til
en helhetlig pakke, forklarer han.
Det ﬁnnes mange typer lavenergiboliger. Leilighetene i Stjørdal tilhører de ekte lavenergiboligene som i hovedsak klarer
seg med kroppsvarmen fra beboerne og varmen som de elektriske
apparatene i boligen frigir.
Enkel hoderegning
Prosjektet har fått betydelig
støtte fra Husbanken, Sintef og
Enova, og gjennomsnittsprisen
for leilighetene er 21.700 kroner
per kvadratmeter. Det skal være
verdt pengene. Også samfunnsøkonomisk:
Energibruken i den norske
byggmassen utgjør i dag hele 40
prosent av det totale norske energibruket.
– Det er ikke nødvendig å være
matematiker for å forstå at en

Husbanken energisatsing
Husbanken har fra 1. juni innført nye retningslinjer for tildeling av lån. For å få lån i
husbanken må boligen enten være en lavenergibolig, ha livsløpsstandard eller representere en spesiell verdifull byggeskikk.
Det er et uttalt mål fra Husbanken at halvparten av alle nye boliger som bygges skal være lavenergiboliger innen 2007. Innen 2010 skal samtlige nye boliger
som oppføres være lavenergiboliger.
Fra og med 4. januar neste år må boligselgere framlegge omfattende dokumentasjon om energikostnader knyttet til leiligheten de skal selge. Som et av
salgsdokumentene må de skaffe et energisertiﬁkat. Sertiﬁkatet som skal følge
leiligheten kan sammenlignes med dagens energi-merkeordning for hvitevarer
og elektriske artikler.
Det nye energisertiﬁkatet kan utstedes av fagfolk med særskilt autorisasjon.
Boligselgere må i tillegg framlegge et energiregnskap som dokumenterer de
reelle energi og oppvarmingskostnadene for leiligheten.
Myndighetene ønsker at dette skal bidra til å tvinge fram et større fokus
på energibruk og energikostnader. En bolig med et høy energiforbruk og et
sertiﬁkat som viser dårlig energiutnyttelse vil fra neste år komme enda dårligere
ut i markedet enn ellers.

halvering av denne energibruken
vil ha voldsom betydning både i
forhold til privatøkonomi, samfunnsøkonomi og miljø, fastslår
Bjørn Breivik.
◆

Fire prinsipper
Husbyprosjektet er basert på følgende hovedprinsipper:
● redusert varmetap gjennom
ekstra isolasjon og tette bygg
● elforbruket redusert gjennom
mest mulig energi-effektive hvitevarer og belysning

SUPERISOLERING er viktig del av løsningene i lavenergiboligene
i Stjørdal.

ENERGIVENNLIGE BOLIGER SER UT SOM HVILKE SOM HELST
ANDRE. Her er et utsnitt fra en demonstrasjonsleilighet i Husby Amﬁ.

36

FOLKEVETT nr. 4 • 2005

FOLKEVETT nr. 4 • 2005

37

nye bøker
Joakim Hammerlin
Omtaler nye bøker for Folkevett

Folkevett omtaler aktuelle norske og utenlandske bøker. Tips
oss gjerne om gode bøker enten på e-post: folkevett@ﬁvh.
no, telefon 22033150 eller send et brev til Folkevett/bøker,
Fredensborgveien 24G, 0177 Oslo.

N AT U R L I G
RENT

Sjakk mat

Etikk for hverdagslivet
«Etikk er en forutsetning for et godt liv.
Etikk handler om valgene vi tar og hva
vi gjør, hver dag, hele tiden.» Disse setningene, som innleder baksiden på omslaget til ﬁlosof Henrik Syses bok «Veier
til et godt liv», oppsummerer langt på vei
innholdet som beﬁnner seg mellom bokpermene. Legg til et solid stykke klokskap, ledsaget av en veltrimmet ﬁlosoﬁsk
tankemuskulatur og inkluderende formidlingsevne, og man sitter igjen med en lettilgjengelig og tankeutviklende bok over
hverdagens etiske problemstillinger. Selv
om Syse har lagt vekt på å formidle den
etiske teorien på en enkel og lettfattelig
måte, klarer han å balansere pedagogisk
leservennlighet og kompleksiteten i problemfeltet uten å overforsimple eller banalisere. En bok som bringer livets store
spørsmål ned på hverdagslivets arena.

I 1974 satte verdens Matkonferanse seg et mål: Om ti år skal ingen måtte gå sulten
til sengs. 30 år etter viser FN-tall at nesten en milliard mennesker er kronisk underernærte. Anslagsvis 40.000 mennesker dør som følge av sult eller sultrelaterte årsaker
hver dag. Ifølge forfatterne av boken «Kampen om maten» behøver det imidlertid ikke
å være slik. Verden besitter ressurser til å mette alle. 11 milliarder dersom vi alle spiser
som inderne, i følge Worldwatch Institute. Skarve 2,75 milliarder hvis vi adopterer amerikanske spisevaner. «Kampen om maten» er en viktig bok. Ikke bare fordi den setter
søkelyset på en problemstilling som har mistet mye av sin slagkraft på den politiske
agendaen, men også fordi den vier spørsmålets kompleksitet tilstrekkelig dybde. Det
dreier seg ikke bare om sult, men også om matsikkerhet, økologi, biologisk mangfold,
vannmangel, handel, WTO, bioteknologi og mye mer. 28 bidragsytere har gitt et bredt
og oversiktlig perspektiv på en kompleks og eskalerende krise vi snart vil tvinges til å
måtte ta stilling til.

«Til fots i Norge» har for lengst har blitt fotturistenes bibel. Nå foreligger den for åttende
gang i oppdatert utgave. Men mens boken tidligere kun var forbeholdt medlemsmassen
til den Den norske turistforening har man nå også funnet veien til bokhandlerhyllene med
Cappelen som veiviser. En detaljert oversikt over samtlige DNT-merkede stier og hytter i
hele Norge, bestående av tusenvis av kilometer med fjell-, skog-, lavland- og kystturer
– avveiet i vanskelighetsgrad og terrengbeskrivelse – gjør dette til et oppslagsverk det er
vanskelig å komme utenom når det kiler i gangemuskulaturen og høstpaletten synker over
fjellheimen.

Tittel: Til fots i Norge
Forfattere: Den norske turistforening
Forlag: Cappelen, 2005.

rekordstort antall nyfrelste til sofakroken.
At det foreligger en fersk bok om sykkelferier i Norge burde derfor ikke overraske. 24 i antall, møysommelig beskrevet i lengde, veikvalitet og traﬁkkforhold,
med oversikt over severdigheter, forslag
til innlagte pauser og overnattinger, fra
korte dagsturer til lengre ritt over fjell og
langsmed fjorder. Alt i alt en vel gjennomført håndbok som kan bistå en i planleggingen av ens egen «Tour de Norvége».

Nasjonen ris av en tiltagende sykkeliver.
I fjor vinglet Stortinget tidenes sykkelsatsing i mål gjennom sin nasjonale transportplan, sportsbutikkene jubler over
tømte lagre og sommerens tv-overførte
blodslit fra franske landeveier naglet et
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Tittel: Kampen om maten.
Redaktører: Aksel Nærstad
og Olav Randen
Forlag: Boksmia, 2004

Som fot i mose

Tittel: Veier til et godt liv
Forfatter: Henrik Syse
Forlag: Aschehoug, 2005.

Sykkeldelisk

N AT U R L I G E R E N G J Ø R I N G S M I D L E R U T E N
FARLIGE TILSETNINGSSTOFFER

Tittel: Sykkelferie i Norge
Forfatter: Trine Andersen.
Forlag: Syklistenes landsforening.

Bokverk om bakverk
Mel, salt, vann og gjær. Ingrediensene
har ikke forandret seg siden en egyptisk
slave sovnet ved noen ustekte brødleiver
for 3000 år siden for å oppdage at natteluftens gjærsporer hadde gjort dem
dobbelt så store. En arbeidsulykke altså
– som de ﬂeste nyvinninger i matverde-

nen. Hvor mange mager den har mettet siden den gang er uvisst., men den
er basiskost for de ﬂeste matkulturer i
verden. Så også den norske, med sine
matpakketradisjoner. Boken «Brød» er
eltet frem fra tradisjonstro bakergjerning og økologiske ambisjoner fra Åpent
bakeris lokaler i Oslo. Tekstsmassen, som
i hovedsak består av grunnoppskrifter
piffet opp med litt historisk krydder, er
smakfullt hevet av et sultent fotoblikk og
bugnende formgivningskunst. Alt i alt, et
solid stykke bokverk som bør friste såvel
bakeriver som øye.

Tittel: Brød
Tekst: Sidsel Hjelme,
foto: James Hudson
Forlag: Cappelen, 2005.

SONETT FØRES AV LEDENDE
H E L S E KO S T F O R R E T N I N G E R S A M T I
LANDETS HELIOS-BUTIKKER
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