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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.
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Skuddet ved Vardø
En gang fantes millioner av geirfugl. Den nordlige urpingvinen var utbredt i hele det nordatlantiske sjøområdet, men ble utsatt for mer enn
300 år med systematisk massefangst og systematisk utryddelse.
Folkevetts David Stenerud har gravd fram historien om skuddet ved Vardø, og blant annet lyktes med å spore opp unike, tidligere
upubliserte bilder av skyteren: Lauritz Odin Brodtkorb – som drepte
den siste geirfuglen i 1848, ﬁre år etter at den ofﬁsielt døde ut.
Sammen med Trond Wormstrand og Steinar Lem, tar Stenerud oss
med gjennom den norske jakt- og fangsthistorien, fra geirfuglen, via
blåhvalen til den patagonske tannﬁsken og våre store rovdyr.
Historien er mest bedrøvelig. Ikke et stolt kapitel, slik norske myndigheter ga uttrykk for i 1968 da fangsten av den nesten utryddede blåhvalen ble innstilt for godt. Vi skal være forsiktige med å vurdere det
19. og 20. århundres fangstfolk og fangstindustri med nåtidens kunnskap og verdier. Men det må være lov å kreve at vi lærer av historien og
at vi skriver og gjenforteller den rimelig korrekt.
I det norske regjeringskvartalet sitter statsråder fra et parti som har
programerklært at de vil utrydde ynglende ulv fra Norge! Det norske
barskogvernet utgjør skarve 1 – én – prosent. Forskere i Norge og Sverige mener ti prosent er ønskelig for å sikre livsgrunnlaget til mange

Tema Utrydderfolket
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«Vi skal være forsiktige med å vurdere
det 19. og 20. århundres fangstfolk med
nåtidens kunnskap. Men det må være
lov å kreve at vi lærer av historien.»

30 Alt kan sirkuleres
34 Kinesisk tekunst
Faste spalter

utrydningstruede arter. Fem prosent er et absolutt minimum.
Vi har neppe lært mye. I dagens Norge er spørsmålet om fortsatt
eksistens for hundretusener og millioner av år gamle arter redusert til
et praktisk næringspolitisk spørsmål – og ikke et overordnet og fundamentalt vernespørsmål. Det bør det være når det dreier seg om noe så
ugjenkallelig som total utryddelse av dyrearter.
Fuglejegeren Lauritz Odin Brodtkorb var i det minste en ærlig fangsmann av sin tid, han manglet kunnskap og perspektiv om artsmangfold og de økologiske konsekvensene av det han gjorde. Det gjør ikke
dagens norske politikere som i praksis er villige til å tømme det siste
innholdet i den norske skattkisten med plante-, sopp- og og dyrearter.
De er utryddere i dress og slips, kjole og høyhælte sko. Jeg foretrekker Brodtkorb.
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kommentar
Arild Hermstad
er daglig leder i Framtiden
i våre hender.

«Mye er oppnådd med Oljefondet, men for å
oppfylle ﬁnansminister Kristin Halvorsens
visjoner trengs noen ﬂere tiltak.»
illustrasjon av Bjarne Henning Kvåle

Halvorsen som etisk fyrtårn
Finansminister Halvorsen vil
gjøre oljefondet til et lysende etisk
forbilde i verden. Hun har en klar
målsetting om å utvikle den etiske proﬁlen for oljefondet videre,
og har tro på at fondet kan sette
en ny standard for andre fond.
Det ville bety mye for hvordan bedriftene oppfører seg, mener hun.
For få år siden kjempet vi
sammen med SV for å få retningslinjene på plass, og etikken har nå
fungert i ett år. Mye er oppnådd,
men for å oppfylle Halvorsens visjoner trengs noen ﬂere tiltak.
Det første hun må gjøre er å nedsette et utvalg for mikroﬁnansiering
av energi i u-land. Halvorsen sier at
det er bedre å sette av en del av fondet til u-landsinvesteringer, enn
4
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å kreve at hele fondet skal ha et
u-landsperspektiv. Dette støtter vi.
Framtiden i våre hender laget
for tre år siden en rapport som
viste hvordan vi kunne sette av en
økende andel av oljefondet til ny
fornybar energi i u-land, selvsagt
basert på at dette skal gi en økonomisk bærekraftig avkastning.
Dersom hele oljefondet hadde
blitt anvendt til formålet, ville
det gitt millioner av mennesker
tilgang til moderne og fornybar
energi. Norge ville bidratt til reduksjoner i klimautslipp tilsvarende 18 ganger våre egne utslipp.
Rapporten var av det teoretiske
slaget, og vi tror ikke dette kan
gjøres over natten. Men mikroﬁnansiering krever naturlig nok at

man må begynne i det små. Et offentlig utvalg vil kunne foreslå en
strategi hvor man gradvis bygger
opp mer kapital i et slikt fond.
Aktivt eierskap må tydeliggjøres
og etableres som en bærebjelke i forvaltningen av Oljefondet.
Norges Bank skal, i henhold til
de etiske retningslinjene, utøve et
aktivt eierskap overfor selskapene
i oljefondet. Eierskapsutøvelsen
skal i hovedsak baseres på FNs
Global Compact og OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse
og for multinasjonale selskaper,
heter det i kriteriene. Norges Bank
har nå nedsatt en såkalt «corporate governance»-gruppe, og i et
innlegg i Dagens Næringsliv den
31. oktober sier gruppemedlem B.

Espen Eckbo at Norge er på plass
i førersetet med hensyn til aktiv
eierstyring. Dette er utvilsomt en
optimistisk uttalelse.
Det er bare åtte måneder siden
Professor Hans Petter Graver sa at
Norges Bank ikke hadde forstått
hvilke oppgaver de er pålagt når det
gjelder etisk ansvar for Petroleumsfondet. Graver burde vite hva han
snakker om – han ledet utvalget
som ﬁkk enstemmig gjennomslag
for sitt forslag til etikk for oljefondet. At Norges Bank har opprettet
en eierstyringsgruppe er positivt,
men det er en stund til vi kan vurdere om Eckbo, gruppeleder Henrik Syse og resten av medlemmene
leverer resultater.
Formålet med eierskapsutøvel-

aktuelt
replikk
sen er, ifølge retningslinjene, å sikre fondets langsiktige ﬁnansielle
avkastning. Formuleringen indikerer at det ikke vil oppstå konﬂikter mellom etikk og proﬁtt.
Halvorsen må derfor konkretisere
overfor banken hva den etiske eierstyringen skal innebære. Hvilke
krav skal den norske stat stille til
selskaper som opererer i fattige
land med dårlig lovverk? Bør de
støtte globale mekanismer som
kan avsløre og straffe korrupsjon?
Skal de sørge for at miljøstandardene i hjemlandet gjelder uansett
hvor i verden de opererer?
Dersom regjeringen gjør et
grundig arbeid for å sikre etisk eierstyring, vil det også legge viktige
føringer for norske selskaper hvor
staten er storaksjonær. Både Statoils ledelse og de aktive etikkutøverne i Norges Bank trenger helt
konkrete kriterier dersom det viser seg at det som er bra for den
økonomiske avkastningen, ikke
er så bra for miljøet eller demokratiet i Aserbajdsjan.
Halvorsen må se til at Norges
Bank velger ut selskaper med en
dårlig etisk proﬁl, og bygger allianser for å endre selskapet. For
eksempel kan vi som eier av oljeselskapet Exxon gå i allianse med
andre eiere for å kreve at selskaper
slutter å motarbeide Kyoto-protokollen som Norge støtter. Norges
Bank kan også gå aktivt inn å
plukke ut selskaper som skiller seg
positivt ut med hensyn til etikk,
og arbeide for at deres standarder
for arbeiderrettigheter og miljø
blir en internasjonal norm.
Et siste punkt bør ikke glemmes:
Oljefondet må utvide kriteriene for utestengelse av selskaper.
Kristin Halvorsen bør se nærmere på om det er ﬂere bransjer som
må ut, eksempelvis tobakk eller
ﬂere våpentyper. Enda viktigere:
Hun bør styrke kravene og gi mer
midler til å verktøy som kan avsløre verstingsselskaper som systematisk bryter med miljøkrav,
faglige rettigheter og menneskerettigheter.
Det er ingen pinglete ambisjon
den nye ﬁnansministeren har satt
seg fore å oppfylle.
◆

Steinar Lem
er informasjonsrådgiver
i Framtiden i våre hender.

Shopping med
dybderenset samvittighet
«Belønn deg selv. Med god samvittighet».
Denne reklameteksten står tvers over ansiktet
til en mann med lukkede øyne, som bærer preg
av nettopp å ha trukket betalingskortet sitt
gjennom en terminal – og det med et ytterst
lykksaliggjørende utfall. Reklamen bruker et
grep som alltid er effektivt. Mennesker ﬂest
lengter småfrossent etter mer glede. Det gjelder
derfor å gjøre glede til noe som kan kjøpes, i
form av et tilfeldig – men bestemt – produkt.
Det spesielle ved denne annonsen er at hva
som helst av shopping skal kunne gi glede
– bare du betaler med Røde Kors` MasterCard.
Da går nemlig én prosent av summen til orga-

at Røde Kors og andre gode krefter får mer å
gjøre etter dødelige værkatastrofer.
Holdingen til forbruk har endret seg i takt
med den kroniske forbruksveksten. Vanens og
reklamens makt er stor. Blant akademikere er
det nå god takt og tone og se på shopping som
frigjørende og identitetsskapende, mens kritikk gjerne stemples som elitens forakt for folk
ﬂest. Røde Kors har funnet en tidsriktig inntektsform, ekstra effektiv fordi Røde Kors har
høy troverdighet. Kanskje den troverdigheten
nå blir svekket? Mange tviler ennå humanistisk
på dyrkingen av forbruk. Organisasjonen har
plassert seg i en situasjon der den har objektiv

«Røde Kors har funnet en tidsriktig inntektsform,
ekstra effektiv fordi Røde Kors har høy troverdighet.
Kanskje den troverdigheten nå blir svekket?.»
nisasjonen. Jo mer du kjøper, jo bedre for Røde
Kors. Og for deg.
Jeg ser gjerne at Røde Kors styrker sin økonomi kraftig. Gjennom dette kortet øker inntektene. Jeg ser mindre gjerne at samvittigheten
til oss rike mennesker gjøres gylden, uansett
hva vi shopper. Kanskje terrassevarmere? Kanskje en tredje sydentur dette året? Pengene den
turen kostet, kunne kanskje vært gitt til Røde
Kors i sin helhet? – og skapt like god samvittighet, hvis det er det vi er ute etter. Når din renvaskede samvittighet bejaer alt forbruk, øker
også klimaproblemene – og bidrar med sitt til

interesse av at mennesker med «Røde Kort»
shopper mest mulig, helst mer hvert år.
Derfor er det desto viktigere at noen holder
fast på en grunnleggende samfunnskritikk:
Økt ressursforbruk for jordas overklasse er
uforenlig med miljøansvar, global fattigdomsbekjempelse og synet på mennesket som en
innlevende, etisk forpliktet skapning, en skapning med like store muligheter til indre vekst
som til forbruksvekst. Det spørs litt på hvilke
sider samfunnet stimulerer.
◆

Samira Munir er gått bort
I sommer intervjuet jeg norsk-pakistanske Samira Munir – en forkjemper for kvinners likestilling i de norske innvandrermiljøene. Jeg har sjelden truffet et menneske
som har gjort et like sterkt inntrykk: En beskjeden, kultivert, klartenkt og enestående modig kvinne. Hun mottok mange drapstrusler fra menn, og mange, oftest
skjulte, støtteerklæringer fra jenter og kvinner. Hun var en moderne Camilla Collett, som våget der andre tiet. Norge hadde ikke råd til å miste henne.
Samira Munir ble 42 år.
Steinar Lem
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Norske nærbilder

Lille muslim
I Urtehagen barnehage i Oslo har barna egen
moské. De fargelegger stilfull arabisk kaleograﬁ med kjerneord fra Koranen og lærer vakre
vuggesanger om Allahs beskyttelse.
tekst og foto ARNE STORRØNNINGEN

Det ﬁnnes mer enn 65.000 muslimer i Norge. I norske skoler ﬁnnes det rundt 13.000 elever som
kommer fra muslimske hjem.
Mange tusen barnehagebarn har
muslimske foreldre og oppdras i
muslimsk tro.
Urtehagen barnehage på Grønland i Oslo er en av Norges tre
muslimske barnehager, alle stiftet
av den muslimske legen og nordmannen Trond Ali Lindstad.
Folkevett tittet inn noen tilfeldige morgentimer i november:
Viltre barn leker og tegner.
Små jenter – noen med hijab. Undervisningsmateriell hvor barna
6
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lærer at gutter håndhilser på gutter og jenter håndhilser på jenter. Små hender som fargelegger
klassiske arabiske skrifttegn fra
Koranen som Qul audhu bi-rabbi I-falaz, «Jeg søker tilﬂukt hos
morgengryets Herre». Barn som
kneler sammen med de voksne i
barnehagen og løfter hendene til
bønn.
Sangbøker med norske barnesanger – og sangen om lille muslim: «Lille muslim, lille muslim,
ber du, ber du? Ja det gjør jeg, ja det
gjør jeg. En ved fajr, en ved dohr, asr,
maghrib og isha. En ved fajr, en ved
dohr, asr, maghrig og isha.»

I boka med sangen er det tegnet en søt liten jente i hijab som
kneler på et bønneteppe. I bakgrunnen et ovalt moské-vindu, og
utenfor; månesigden i ny.
Likhetstrekkene i etikk og pedagogikk er påfallende med det jeg
selv møtte i min egen oppvekst i en
norsk frikirkelig familie og som
menighetsbarn i en norsk kristen
frimenighet. Vi lærte å hoppe ut
dovinduet på menighetshuset når
voksenverdenens religion ble for
kjedelig. Det trikset har neppe ungene i Urtehagen barnehage lært
seg. «Islam betyr fred», forkynner
en stor plakat, en annen viser Pippi Langstrømpe og ﬂere andre plakater handler om store muslimske
vitenskapsmenn med banebrytende oppdagelser å vise til.
Pippi får nok barna høre om i
norsk skole, men hva med Al-Khwarizin, den store muslimske matematikeren som brakte verden
algebra og fant analytiske løsninger for lineære og kvadratiske

ligninger? Får de høre om ham?
Eller Abdallah Ibr-Sina, den første til å beskrive hjernehinnebetennelse og en viktig bidragsyter
innen anatomi, gynekologi og
barnehelse. De muslimske mesterne og den islamske og arabiske
kulturens mange bidrag til vitenskap og kultur står neppe øverst
på norske læreplaner.
Det har de kanskje oppdaget,
foreldrene som foretrekker å sende
barna på en muslimsk barnehage.
Urtehagen er Islam innenfra.
Den ser annerledes ut da. Selv for
en journalist med kamera noen
hektiske morgentimer en vanlig
hverdag senhøstes 2005.
«Hysj lille baby, ikke vær redd.
Allah beskytter deg, dag og natt.
Allahs engler ved din side,
Passer på deg dag og natt»
◆
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tema

utrydderfolket

Lauritz Odin Brodtkorb var bare en vanlig
nordmann, som så en stor fugl og skjøt.
Han viste ikke at han drepte den
siste geirfuglen.
tekst DAVID STENERUD OG TROND WORMSTRAND

Geirfuglens

8
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siste time
GEIRFUGL-KOPI i monter på Zoologisk
Museum i Oslo. FOTO: DAVID STENERUD
FOLKEVETT nr. 6 • 2005
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utrydderfolket

Den forsvarsløse geirfuglen ble slaktet ned
i et omfang og med
en råskap nesten uten
sidestykke i historien.
For vel 150 år siden
døde den ut for alltid.

E

n vårdag i 1848 ror
25 år gamle Lauritz
Odin Brodtkorb og
et par venner ut på
jakt. Det er sesong
for ærfugl, og mennene forventet
neppe annen fangst, bortsett kanskje fra en skarv – eller en alke.
Ute i sundet mellom Vardø og
den nå fredede Reinøya får karene
øye på noe som ligner svært på en
gruppe alker, bare mye større. Det
er ﬁre av dem, rett fremfor båten.
Fuglene ﬂyr ikke opp, men gir seg
til å bakse med vingene og dukke
innimellom.
På 40 meters hold skyter Lauritz
Odin Brodtkorb en av fuglene.
Karene bringer den døde alkefuglen om bord i båten. De
stusser sikkert, men ﬁnner ingen
nytte av fangsten. Da jaktlaget
kommer tilbake til Vardø, lar de
bare fuglen ligge igjen i strandkanten. Et par dager senere er den
forsvunnet.
Brodtkorb beskrev senere fuglen,
i brev, som sort og hvit i farge,
omtrent som en alke – men mye
større, som en ringgås. Foran
hvert øye beskrev vardøværingen
en hvit ﬂekk. Senere identiﬁserte
han også fuglen han skjøt på fargeplansjer. Det var en geirfugl.

10
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VALEN I VARDØ ANNO 1865 – frosset i tid av trondhjemsfotografen M.W. Noodt: Fra venstre ser vi skolebygningen, kjøpmann Henrick Martin Borthens hus og kjøpmann Lauritz Odin Brodkorbs hus. Mannen og kvinnen
som står henholdsvis foran og på trappen til Brodtkorb-huset er trolig Lauritz Odin selv og hans kone Margrethe.
FOTORETTIGHETER: FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK

Utdødd ﬁre år før
Geirfuglen kunne bli opptil 80
centimeter i kroppslengde, og var
dermed omtrent dobbelt så stor
som sine nærmeste nålevende
slektinger alken og lomvien. Ulikt
disse, kunne ikke geirfuglen ﬂy.
Det er aldri dokumentert at
det fantes en liten geirfuglkoloni
igjen i Øst-Finnmark på midten av
1800-tallet, men ﬂere leksika nevner kort skuddet ved Vardø i sine
artikler om den utdødde fuglen.
Ofﬁsielt døde geirfuglen ut ved
Island ﬁre år før L.O. Brodtkorb
skjøt den siste store, vingeløse
alkefuglen. Da hadde geirfuglen
vært utsatt for vel tre hundre år
med hensynsløs nedslakting i
hele det nordatlantiske området.

Den første pingvinen
Geirfuglen er oppkalt etter formen på nebbet – eller våpenet våre
forfedre brukte til å ta livet av
den. Ekspertene strides. Det norrøne «geirr» betyr spyd: Fuglen,
som bare hadde vingestumper
til å manøvrere med under vann,
var langsom og klossete på land
og ble gjerne stukket i hjel med
håndholdt spyd.
Zoologene omtalte etter hvert
geirfuglen som pingvin. Verdens
aller første. Sørishavets og Antarktis’ oppreiste fugler er oppkalt
etter den. Men geirfuglen er ikke i
slekt med artene vi i dag kjenner
som pingviner; disse er ikke alker.
Da vitenskapen oppdaget dette,
erstattet man det opprinnelige

latinske navnet pinguinus impennis
med dagens gjengse alca impennis.
«Impennis» betyr «uten vinger».
Brukt som proviant
Skjebneåret for geirfuglen var antagelig 1497. Da ble Newfoundland oppdaget, og vesteuropeere
begynte ﬁske og jakt på sel i området. Som proviant var den tallrike geirfuglen perfekt. Fiskere og
fangstmenn gikk i land på Pingvinøyene, slaktet geirfugl i mengder, og sanket eggene. De saltet og
kokte kjøttet, og til å koke én fugl
brukte de den andre som brensel.
Også hjemme i Europa var geirfuglen ettertraktet – og fangstmenn og jegere skjebnesvangert
korttenkte.

tema

utrydderfolket

«Fjærrester og
knokler dekket
øya i et tykt lag»
VED ZOOLOGISK MUSEUM
i Oslo er denne utstoppede
geirfuglen låst ned i kjelleren.
Fuglen ble fanget på Eldøy ved
Sørvest-Island i 1831. FOTO: PER E.
AAS/ZOOLOGISK MUSEUM, OSLO

synligvis over hundre tusen par.
Geirfuglen levde på ﬁskebanker med dybder ned til 75 meter,
men kunne sannsynligvis dykke
enda dypere. Vingene var tilpasset
et liv i sjøen og sørget for fart og
manøvreringsdyktighet når den
fanget ﬁsk fra stimene.
Trolig levde geirfuglen i mellom ti og elleve måneder av året
nesten som en delﬁn. Men om
sommeren måtte den, som andre
fugler, legge egg på fast grunn.

Jagd og nedslaktet fra begge
sider av Nord-Atlanteren fantes
det ved utgangen av 1700-tallet geirfugl tilbake kun på noen
skjær ved Island. Ettersom den
nå var sjelden, hadde endelig også
vitenskapsmenn og samlere fått
øynene opp for den nordlige urpingvinen. De tilbød store summer for et eksemplar.
Den 3. juni 1844 ble de to siste
geirfuglene man sikkert kjenner
til slått ihjel på Eldøy sørvest for
Island.
Det var millioner
Noen hundre år i forveien hadde
millioner av geirfugl svømt og
stabbet og hekket på øyer og skjær
og langs kysten fra middelhavsområdet og helt opp til SørøstGrønland. De la egg og ﬁkk unger
i enorme kolonier på klipper og
strender. Bare på Funk Island øst
for Newfoundland hekket sann-

Slakt på samlebånd
I ﬂokker på tusenvis ble fuglene
drevet ned til strendene og slaktet. «Dette var den første avlivning på samlebånd,» skriver den
danske zoologen Bent Jørgensen
i sin bok om menneskets utryddelse av andre arter, «Efterskrift
på væggen».
Etter hvert etterspurte menneskene ikke bare kjøtt og egg,
vi trengte også å fylle opp våre
madrasser og dyner. Geirfuglens
fjær var ettertraktet. Fangstmenn
bodde på Funk Island hele sommeren, og drepte geirfugl systematisk. Så veldig var slakteriet på
denne øya at fjærrester og knokler
dekket den i et tykt lag. 35 tonn
ble en gang samlet inn og solgt
som gjødsel i USA.
Så var det slutt
Da vardøværingen Lauritz Odin
Brodtkorb skjøt det som trolig var
en geirfugl våren 1848, ﬁre år etter
den ofﬁsielle utryddelsesdatoen, var
det siste spiker i kista for geirfuglen,
etter millioner av års utvikling.
I dag ﬁnner du geirfuglen bare

på museer. Ikke så rent få heller,
ettersom vitenskapsmenn sørget
for skuddpremie på de siste eksemplarene. I tillegg til et utall
egg og skjelletter, har museer og
samlere tatt vare på i alt 75 utstoppede geirfugler.
Med øyne av glass sitter den
bak støvete montere og stirrer på
deg.
Hvem vet? Kanskje ﬁnnes det
ennå en ørliten geirfuglkoloni på
et forblåst skjær i Nord-Atlanteren et sted, ved Island eller Grønland, eller kanskje i Barentshavet
utenfor Finnmark; etterkommerne etter de tre som slapp levende
fra møtet med Lauritz Odin
Brodtkorb i 1848...
Sannsynligvis ikke.
◆
Noen kilder (gjelder også de ﬁre neste
sidene): Fylkesbiblioteket i Finnmark og
bibliotekar Martha Birkeland, Vadsø.
Tromsø Museum - Universitetsmuseet.
Arkivverket Digitalarkivet. Direktoratet
for naturforvaltning. Zoologisk Museum,
Oslo. Statsarkivet i Tromsø. Hagerup.
com. Havforskningsinstituttet i Bergen.
Vardømuseene. UNEP/GRID-Arendal.
Prosjekt Fjellrev. Marit E. Christiansen,
Tidsskriftet Ottar, 1963. Illustrert Vitenskap, Lars Thomas, 2005. Den norske
hvalfangstens historie, Terje Dahl, 1968.
Forskning.no, Henning Røed og Diderik
Søderlind, 2003. Gerhard Brodtkorb.
Oddvar Mikalsen, Vardø. «Vardø – grensepost og ﬁskevær», Randi Rønning Balsvik.
«Eldre norske fotografer» (Bergen 1980),
Susanne Bonge.

LAURITZ ODIN BRODTKORB
(1823-1893) var eldste sønn
av Andreas Esbensen Brodtkorb (1795-1873), og arving
til handelshuset Brodtkorb, et
av Nord-Norges aller største
og viktigste handelsforetak i
siste halvdel av 1800-tallet og
et stykke ut på 1900-tallet. Det
sies at brodtkorbene var «gale
etter jakt». Dette tidligere upubliserte bildet av Lauritz Odin
Brodtkorb i full jaktmundur er
tatt i Christiania, trolig rundt
1870. Fotograf er Claus Peter
Knudsen, som hadde atelier i
Stortingsgaten 14 fra 1866 til
1896. FOTORETTIGHETER: FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK
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Nordmennenes jakt- og fangsthistorie er nødvendigvis en blodig fortelling. Den er også en
sagareise i skamløshet, uforstand og fravær av fremtidstanke. Har vi egentlig blitt noe bedre?
tekst DAVID STENERUD

Etter geirfuglen:

Blåhval og blodrød liste

P

å 1900-tallet var
nordmenn nær ved å
utrydde tidenes største dyr, blåhvalen.
Kanskje vil bestanden aldri ta seg opp igjen. Senere
unngikk vi bare så vidt å utrydde
havørnen, vår største og ﬂotteste
rovfugl.
Nordmenns jaktfremferd er
heller ikke i dag egnet til å stimulere den gode nasjonalfølelsen.
Verdenshavene er fortsatt en
norsk fangstarena, og på den
12
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gjeldende norske «rødlisten» over
truede arter er tyve av fuglene og
seks av pattedyrene jaktofre.
Geirfuglen er ikke representert på rødlisten. Listen omfatter
ikke dyr som er utryddet fra kloden. Men den utdødde storalkens
nære slekting, lomvien, ﬁns der;
sårbar som den er for overﬁske og
oljeforurensing.
Heldigvis for lomvien er den
ikke ettertraktet som menneskemat og for sine fjær, slik geirfuglen
var.

FARGERETUSJERT FOTOGRAFI FRA HVALFANGSTEN I SØRISHAVET.
Dette bildet er tatt en gang på 1930-tallet. Drøyt tredve år senere var
nordmennenes ishavseventyr over. Da fantes det kun et par tusen blåhvaler
tilbake. Forskerne tviler på om bestanden noen gang vil kunne ta seg opp,
og frykter at blåhvalen vil dø helt ut. FOTO: UKJENT

Fantes i hopetall
Nåtidens svar på geirfuglen er
kanskje dverggåsa, som er listet
som «direkte truet» både på den
norske og den internasjonale rødlisten.
Dverggåsa er ikke riktig så liten som navnet skulle tilsi. Den er

litt større enn stokkanda. Og den
smaker fortreffelig. En gang fantes
den, som geirfuglen, i hopetall.
«Da det er så mange av dem,
og da de er trekkfugler som ellers
ikke kommer oss det ringeste til
nytte, har jeg aldri hatt anfektelser for å drive jakt på fjellgås

tema

utrydderfolket

BESTANDEN AV DVERGGÅS kollapset i Norge og resten av Europa midt
i forrige århundre. Den ble fredet, men fremdeles klassiﬁseres jaktyndlingen som utrydningstruet både nasjonalt og globalt, og fryktes å måtte
dele skjebne med geirfuglen. FOTO: TOMMI LAURINSALO

DEN TIDLIGERE HARDT BESKATTEDE FJELLREVEN står på randen av
total utryddelse i Norge. Trolig ﬁnnes det bare 50 ynglende voksne individer igjen i hele det ﬁnsk-skandinaviske området. FOTO: PER H. OLSEN, NTNU

(dverggås) om våren», skriver Håkon Evjenth i boka «Finnmarksjakter» fra 1927.
Etter hvert gikk det likevel
sport i jakten på den tallrike matfuglen, og på 1940- og 50-tallet
kollapset bestanden av dverggås.
Dverggåsa er i dag fredet i hele
Skandinavia og Finland – uten
at bestanden viser tegn til å ta
seg opp. Matfuglen hekker også i
Russland og Kasakhstan, der det
fremdeles foregår illegal jakt. Det
er også avdekket ulovlig dverggåsjakt langs trekkrutene gjennom Sentral- og Øst-Europa

av blåhvalfangsten nordmennene
var spydspisser for på 1900-tallet
– blodbadet som nesten utryddet
tidenes største dyr.

På nippet for havørnen
I alt tyve av fuglene på den norske
rødlisten beﬁnner seg der delvis
på grunn av overdreven jaktiver:
Hønsehauken, vandrefalken, hubroen og snøugla er «sårbare»,
sangsvanen, stjertanden og kongeørnen er «sjeldne».
Havørnen er rødlistet som
«hensynstrengende». Men den er
likevel en suksesshistorie.
I ﬂere hundre år ble det drevet en hensynsløs jakt på Norges
største og mest myteomspunne
rovfugl. Havørnen var hatet som
Satan selv. Man trodde den kunne ta småbarn, og beskyldte den
for å ete buskap. (Fremdeles rapporterer sauebønder og reineiere
om fantastiske tapstall på grunn
av ørn.) I begynnelsen av 1970årene var det 150 havørn igjen
i Sverige, et lite ukjent antall i
Norge og ingen i Danmark.

En svensk rapport om tilstanden avstedkom en rad ulike bevaringsprosjekter, og fuglen ble
fredet. Det hjalp.
I dag kan mellom 8000 og
9000 havørner spenne ut sine
nesten to og en halv meter vide
vinger, og fryktløst gli over norske fjorder, fjell og hav og daler.
Den nordiske havørnbestanden
er nesten sikret.
Ulv, rev, bjørn og jerv
I Norge ﬁnnes det til sammen 22
truede pattedyr. For seks av dem
er jakt, eller fangst, årsaken.
Ulven er i en særstilling, ettersom sterke krefter uttalt ønsker
den utryddet. I tillegg er fjellreven deﬁnert som «direkte truet»
som følge av tidligere jakt. Bjørnejakt har gjort bamsen «sårbar»
(mange mener et førtitall dyr burde kvaliﬁsere til klassiﬁseringen
«truet»), mens jerven er «sjelden»
og oter og gaupe «bør overvåkes».
Rovdyrene tar bøndenes buskap, jegernes hunder, og forsyner seg av prima vilt som rådyr og
hare. Vi liker ikke rovdyr i Norge.

Ødela blåhvalen for alltid?
Før tønsbergmannen Svend Foyn
oppfant granatharpunen og denne ble montert på verdens første
dampdrevne hvalfangstskute i
Finnmark på 1860-tallet, fantes
det hundretusener med blåhval i
verdenshavene. Men det ble raskt
temmelig tomt for hval i Nord, og
tidlig på 1890-tallet dro nordmennene, under ledelse av ishavskaptein Carl Anton Larsen fra Tjølling, på befaring i Sørishavet. Her
formelig bugnet det med blåhval.
Hvalfangsten i Sørishavet ble
en av Norges aller viktigste næringer. Bestanden minket dramatisk, og da nordmennene endelig
hadde harpunert ferdig i Sørishavet i 1968 var det bare 2000 ensomme blåhvaler tilbake.
Den store hvalen ble fredet.
Men havet er stort: Hvalene ﬁnner
hverandre ikke, og får ikke paret
seg, mener forskerne i dag.

Havets rotte
«Vågehvalen er havets rotte» sa daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg i et avisintervju
i 1992 – i et forsøk på å forsvare
den norske vågehvalfangsten. De
spiser alt, deriblant ypperlig matﬁsk som mennesket trenger, var
argumentet.
Verden fryktet en gjentakelse

Ulovlig dypvannsﬁske
Norge har ganske sikkert lært en
hel del av den ulykksalige rovfangsten i Sørishavet på 1900-tallet. Likevel ble en rekke norskeide langlinefartøyer tatt for ureglementert
fangst på den relativt nyoppdagede og svært sårbare dypvannsﬁsken patagonsk tannﬁsk så sent
som på slutten av 90-tallet.

Norske redere med båter under
bekvemmelighetsﬂagg ble tatt på
fersken av blant andre miljøorganisasjonen Greenpeace. Først etter kraftig internasjonalt press og
innføringen av lisensnekt i norske farvann for redere som ﬁsket
ureglementert andre steder, ga de
norske ﬁskebåtrederne opp.
Det er i dag bare lov å drive ﬁske på patagonsk tannﬁsk i strengt
regulerte, avgrensede områder.
Man vet fremdeles forholdsvis
lite om dypvannsﬁsken, og forskere frykter at de, i likhet med
blåhvalen, kan få problemer med
å ﬁnne hverandre hvis bestanden
blir for liten.
Må pare seg med andre arter
– På nittitallet gjorde genforskere
en sensasjonell oppdagelse, forteller hvalekspert ved havforskningsinstituttet i Bergen, Nils Øien til
Folkevett:
Kadaverundersøkelser påviste
eksistensen av fruktbare hybrider
av blåhval og ﬁnnhval.
– Trolig menger blåhvalen seg
med ﬁnnhvalen, ettersom det er
så få blåhval igjen at de vanskelig
ﬁnner hverandre, forklarer Øien.
Kanhende har «blåﬁnnhvalen»
en fremtid.
Etter hvert dukker det kanskje
opp dverggåslomvier og fjellrevotere.
Så blir alt bra igjen...
◆
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Navn: Balaena Mysticetus
Bosted: Farvannene ved Svalbard
Født: 1756
tekst STEINAR LEM

DET FINNES SVÆRT FÅ TILGJENGELIGE BILDER av den sjeldne og sky
grønlandshvalen. Her har en voksen hval og det som trolig er en kalv blitt
fanget på ﬁlm av en ﬂyfotograf. FOTORETTIGHETER: US NATIONAL OCEANIC &
ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA)
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Verdens eldste dyr
Mistanken om at grønlandshvalen kunne bli svært
gammel ble først vekket da man fant 100 år gamle
steinharpuner i spekket til enkelte døde dyr.
I 2003 konkluderte forskere med at et av dyrene
de hadde undersøkt kunne være opptil 245 år gammelt.

I

nordlige, kalde, næringsrike havområder ble det i 1756 født et
stort antall havpattedyr. Noen
av de nyfødte var grønlandshvaler, skapt til å bli verdens nest
største dyr – 20 meter lange og 100 tonn
tunge. I 1756 ble det født talløse skapninger, i vann og på tørt land, i tropiske
og arktiske strøk. I byen Salzburg kom
Wolfgang Amadeus Mozart til syne. Myriadene av individer fra dette årskullet har
så fulgt de biologiske lovene og dødd, av
sykdommer, ulykker eller aldring. En katt
kan bli over tyve år. Mozart ble 35. Er du
elefant, kan du nærme deg hundre. Hvis
noen fra 1756-årgangen ennå er blant
oss, er vedkommende grønnlandshval.
En grønlandshval kan bli eldre enn noen
annen kjent dyreart i universet, kanskje
250 år. Men bare hvis en harpun med en
liten sprengladning ikke eksploderer inne
i dyrets kropp.
En samtidig av Mozart svømmer blant
oss. Om de store hvalene vet vi nesten ingen ting. Grønlandshvalen heter da også
Balaena Mysticetus. Men vi vet at den er
utrydningstruet som følge av fangst. Inntil nylig antok forskerne at bestanden var
sikker. En canadisk biolog kjørte derpå
fast kniven i spekket til en død grønlandshval - og fant en steinharpun av en type
som ikke har vært brukt på godt over 100
år. Hvis mange av de få tusen grønlandshvalene er gamle og ikke befruktningsdyktige, er artens framtid igjen uviss.
Har hvaler navn? Noen biologer mener at de store hvalene har intelligens
som kveg. Andre påstår at de er spesielt
intelligente, kommuniserende og kanskje
humoristiske skapninger, bare så annerledes, og uten lemmer til å produsere redskaper. De har vel ikke trengt det. Tann-

hvalene som delﬁner og spekkhoggere er
bedre studert og funnet høyintelligente. I
mange historier har delﬁner reddet mennesker fra å drukne eller beskyttet dem
mot haiangrep. Niser har ført forvillede
ﬁskeskøyter trygt til land. De fryktinngytende spekkhoggerne, som leker med
sjøløver før de dreper dem, går aldri løs
på mennesker. Alle hvalarter har et tabu
mot å drepe mennesker.
Tabuet går ikke den andre veien.
Grønlandshvalen er stor og langsom.
Men hvem våger å slå fast at den mystiske hvalen er tanketom, med nedsatt
smertefølsomhet, spesialdesignet til å bli
olje i paraﬁnlamper, såpe, skokrem, gelatin til søtsaker, ridepisker, hvalbiff.
De som fantaserer om at hvalene
komponerer musikk kan ta feil og de kan
ha rett. Noen arter lager mange, lange og
kompliserte lydsekvenser. Ingen vet hvorfor. De kan gjentas helt nøyaktig kanskje
ett år seinere, slik en operasanger også
kan. En forskergruppe forsøkte å kommunisere med en hvalﬂokk og sende tilbake
en sekvens forskerne hadde lært seg.
Nesten. En av hvalene svarte med den
riktige versjonen, og gjentok pedagogisk
og med ettertrykk et par steder der forskerne hadde rotet.
En av Mozarts samtidige lever ennå.
Hvalen var voksen da Henrik Wergelands
foreldre ble født. Han deltok ikke i den
franske revolusjon, og slepte ingen til
giljotinen. Selv om han skulle være musikkinteressert, ﬁkk han ikke, i en alder
av 70 år, med seg førstegangsframførelsen av Schuberts siste strykekvartett.
Ettersom generasjon etter generasjon av
hvalfangere selv døde, slik hvalfangere
gjerne gjør, av alle mulige årsaker, bare
ikke harpunering, er det selvsagt mulig

Dette gjør grønlandshvalen til det dyret i verden som
kan nå den høyeste alderen. Grønlandshvalen er, ved
siden av nordkaperen og blåhvalen, verdens mest
truede store hval.

at ny teknologi har ført til at menneskelig
musikk, av ymse kvalitet, har forplantet
seg gjennom skipsskroget.
Hvalfangst har funnet sted siden oldtiden. Folk har kommet seg ut med båt
og stukket spyd og stikkvåpen i småhval,
som også er kjemper. Mennesker har
tradisjonelt vært interessert i å overleve.
På 1600-tallet begynte baskerne storstilt
fangst i nordlige farvann på nordkaperen. Den er nå så sjelden at man tror
den er dødsdømt. Svend Foyn konstruerte i 1863 en harpun med mothaker og
sprengladning – og gjorde Norge til en
ledende hvalfangstnasjon. Man kan diskutere om grønlandshvalen er en komponist av betydning. Men man vet at de har
et høyt utviklet nervesystem, som gjør
dem følsomme for smerte. Den kolossale
størrelsen betyr at harpunerte dyr dør
langsomt av blodtap og utmattelse. Også
Svend Foyn døde, steinrik. Hans harpun
ga hvalfangsten et voldsomt oppsving.
Hvalbestandene i nord skrumpet raskt.
Men i Sydishavet fantes det store,
ubeskattede bestander av tidenes største
dyr, blåhvalen, stor og uaggressiv og full
av olje. Blodbadet som fulgte var ubeskrivelig. I rekordsesongen 1930-31 hadde
Norge 29 ﬂytende kokerier, fem landstasjoner og 160 hvalbåter i arbeid.
Den 14. september 1968 kunne norske medier melde at «et stolt kapittel i
norsk historie er slutt». Kan hende er det
slutt for blåhvalen også. Det er usikkert
om de 2000 dyrene som slapp unna er
nok. Verdenshavene er store.
Det er også den norske skylden, en
skyld som er lite merkbar, annet enn ved
at kapitalen har forrentet seg utmerket.
Motstand mot hvalfangst er i landet med
det stolte kapitlet et symbol på sentimen-

talitet og hysteri.
Mest sannsynlig vil Balaena Mysticetus ta seg opp. Rundt Svalbard overlevde
det en egen bestand på kanskje bare 100
dyr. Hvis det ﬁns en grønlandshval fra
Mozarts årskull, må vi håpe den lever der.
I USA og Russland får urbefolkningsgrupper lov til å fange et titalls grønlandshvaler etter tradisjonelle metoder. På Færøyene stenges årlig små grindehvaler inne i
en bukt. Det er folkefest når den gamle
tradisjonen følges, og lange lanser blinker i alle retninger og havet farges rødt.
Norge harpunerer vågehval. Mange av
dyrene lever i to eller kanskje 31 minutter
mens de drar hvalskuta etter seg.
Vi er mange med en usikker framtid
på denne blå vannplaneten. Klimaendringer og menneskelig rovﬁske gjør det vanskeligere for hvalene å klare seg. De lever
i en verden av undersjøisk støy: Propeller,
motorer og sonarer. Kanskje er de dannede, syngende hvalene nødt til å samtale i et støymareritt. De opptar en rekke
miljøgifter i kjempekroppene. De svelger
plastposer som driver rundt i verdenshavene uten å brytes ned.
Vi vet ikke hva de tenker om oss. Men
de angriper oss ikke.
Hva betyr alder? Er en vase eller mur
som er 10 000 år gammel mer verdt enn
fjorårets? Er tidenes største dyr og eldste
dyr noe som avkrever særlig respekt?
Noen vil mene det.

◆
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Utsatte områder
I regjeringserklæringen erklærer regjeringen at store, ikke-vegetarianske
pattedyr ikke skal utryddes helt. Men Sp forhandler beinhardt når
hjertesaker står på spill. Dermed erklæres det videre at felling kan
ﬁnne sted av hensyn til sau, hund «og livskvaliteten til mennesker i
rovdyrutsatte områder.» Ved rykter om rovdyr i nabokommunen reduserer som kjent Sp-folk sin livskvalitet raskt og dramatisk. Så må det
drepes likevel.
Slik går det når hele Norge blir senterpartiutsatt område.

En miljøtragedie
«Veljarane har synt at dei gjev katten i miljøpolitikk. Da er det tragisk
om regjeringa skulle satse på ein grøn proﬁl, meiner professor Frank
Aarebrot» i ukeavisa Dag og Tid.
Aarebrot engster seg nok unødig. Noen tragedier er lette å unngå.

Massedrap
Ernæringsprofessor Dag Viljen Poleszynski ivrer for en helsegagnlig
steinalderdiett, der mennesker bør leve på bær, nøtter og mye kjøtt, slik
vi angivelig er vant til. Nå er det en stund siden steinalderen, da vi var
noen millioner kortlevde mennesker. Viljen gir ingen overbevisende
forklaring på hvordan også milliarder av asiater skal kunne skaffes
nok, sunt kjøtt. Men i Klassekampen påviser han iallfall at korn-jordbruket dreper: Skurtreskere og traktorer tar liv av masse biller og andre
insekter, skriver han.
Kampen mot skurtreskerne blir nok en ny fanesak både for vegetarianere, fredsbevegelsen og solidaritetsbevegelsen.

To genier
Kunststudent Hammayu Rashid påstår at Munchs stjålne Madonna
og Skrik er brent, og at han selv har blandet Munch-aske i ansiktsmasker av gips. Kunstﬁlosof Lars Svendsen erklærer oppløftet maskene
som geniale verker i kraft av sin aske og sin radikalitet. Selv om Rashid
skulle bløffe, begeistres samme Svendsen av provokasjonen i verket.
Andre kunstkjennere mener til og med at Madonna og Skrik er gjenoppstått i en foredlet form i studentens gipsmasker.
Å sette fyr på Munch-museet ville vel likevel være et enda større
kunstverk? Eller hva med å daske Svendsen hardt, velfortjent og provoserende i rumpa med en sammenrullet Mona Lisa?

Det grønne partiet
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) erklærte som sin første,
offentlige embetshandling at «Hvis bensinprisen holder seg høy, må
vi se på om avgiftene må reduseres». Målt etter kjøpekraft er bensinen
i Norge som kjent nest billigst i Europa. Den blir billigere og billigere
for hvert år.
Men ikke så billig som Navarsetes bensinretorikk.
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BLI MED PÅ EN SUKSESS!

Hvordan går det
med returordningen
Tomt &Tørt?

I 2004 ble 37% av alle metallspann innsamlet
og sendt til gjenvinning. Dette viser at vi ikke
bare er på rett vei, men at Tomt&Tørt er blitt
en suksess takket være hver enkelt av dere
som er med.Returordningen tilbyr bedrifter
gratis levering av emballasje brukt til maling,
lakk, lim og trykkfarge.
Bak tiltaket står Miljøvern-departementet og
Maling og Lakkindustriens Forbund.

Den operative gjennomføringen av Tomt
&Tørt står Norsk MetallGjennvinning for.
Vi synes det er fint at så mange bedrifter har
sett at dette er et lønnsomt miljøtiltak - og vi
ønsker flere bedrifter over hele landet
velkommen. Registrer deg på:
www.tomtogtort.no. Ta kontakt på e-post:
tfs@tomtogtort.no eller tlf. 95 72 95 56
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samtalen

STEINAR LEM møter
NINA WITOSZEK

En faen fra Øst-Europa
Dagbladet kåret henne til en av Norges ti fremste intellektuelle. I 2005 ﬁkk hun Fritt Ord-prisen.
Hun er skjønnlitterær forfatter. Hun kritiserer venstresidens diskret toleranse for ikke-vestlige
diktaturer. Men få journalister bryr seg om at Nina Witoszek misbruker sin stilling som professor
ved Senter for utvikling og miljø ved Universitet i Oslo til å kritisere den ukrenkelige Arne Næss.
– Ja, jeg er en faen. Jeg kommer
fra Øst-Europa, der vi har lang
trening i utopier som ikke fungerer. Arne Næss` dypøkologi er
en konstruksjon, umulig å forene med den menneskelige natur
– som respektable samfunnsforskere ikke tror på. Jeg blir upopulær av å insistere på at mennesket
ﬁns. I dypøkologiens tro på det
fullkomne er det noe messiansk
– eller næssiansk? – som strider
mot samfunnets hukommelse.
Næss tror vi kan stryke bort denne arven, og konstruere en perfekt harmoni mellom mennesker
og dyr. Utopier er viktige som korrektiver, men farlige som mønstre
for samfunnsendring.
– Hva sier du da om det norske
70-tallet: Tro på global omfordeling,
store visjoner, mye naivitet?
– Den uskylden har vi mistet.
Vi mangler fantasifull energi,
også når det gjelder nåtiden,
ja selv fortiden tolkes konvensjonelt. Det skyldes ikke minst
den dekonstruktive tankegangen. Straks det dukker opp noe
spennende, skal det mistenkeliggjøres og undergraves, før det er
fullført.
–Det er da mistenkelig å tro, under påskudd av å komme fra Øst-Europa, på en menneskelig natur!
– Jeg er enig med Shakespeare.
18
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Hans dramaer viser oss menneskenaturen, og vi blir ikke kvitt
den: Grådighet. Behovet for å være
elsket. Forfengelighet. Maktbegjær. Det ﬁns ikke noe historisk
eksempel på at vi har klart å omforme mennesket.
– Men vi kan stimuleres – i våre
bedre eller mer tvilsomme sider.
– Ja, men ikke overstimuleres. Totalitære forsøk, fra Sovjet
til «den svenske modellen» med
å konstruere en nordisk, sosialdemokratisk mennesketype, har

ge nordmenn at nå hadde de nok.
– Det var en luksus å si det: «Vi»
har nok. Da snakket de bedrestilte i et eksemplarisk samfunn, ett
av de få i Europa, som har fått til
en slags utopi her på jorda.
– Det stred ikke mot den norske,
menneskelige natur å si sånt på 70tallet. Nå strider det litt mer mot den.
– Ja, dessverre. Her ligger det en
kraftig kritikk av nyliberalismen.
Problemet med kritikken er at den
baserer seg på en ødeleggelse av de
fantastiske drømmene vi hadde

«Arne Næss` dypøkologi er en
konstruksjon, umulig å forene med
den menneskelige natur.»
vært absolutte ﬁaskoer. Vi må tilbake til Shakespeare.
– Er forbruksdyrkingen en ﬁasko? På 70-tallet ble den kritisert av
akademikerne, nå ser de forbruk som
frigjørende...
– Forbruk er både til inspirasjon og til plage. I Europa har forbruksutviklingen i stor grad lagt
grunnlag for demokrati. Det ligger i vår natur en drøm – kanskje
dessverre – om å kunne kjøpe det
vi ønsker for et godt liv. Det har
fremmet politisk innﬂytelse.
– Men allerede på 70-tallet sa man-

på 70-tallet. Uskyldige – og mulige
– drømmer fra den gang har mistet sin jomfruelighet. Vi er nå mer
kritiske både til forbruk, kultur og
natur. Det er både en ulempe og en
fordel. Mest ulempe.
– Drømmeforfalskende forbrukspropaganda i mediene er vel selvpåført?
– Opplagt. Selv miljøprosjektet
er kapret av økonomien. Kjøper
folk økologisk, kan vi selge mer
varer i grå innpakning. Er vi imot
nyliberalismen, ser vi Michael
Moores ﬁlmer – og gjør ham rik.

Vaclav Havel skrev om hvordan
de maktesløse i Øst-Europa kan
få tilbake politisk makt. Det gjelder også når markedet gjør oss til
massemennesker som selges og
kjøpes hele tiden, uten egentlig å
merke det. Mye som før har vært
skrevet om opprør mot det politisk totalitære, kan overføres til
det totalitære markedet.
– Norge er landet for turer og
naturkjærlighet – landet som øker
CO2-utslippene mer enn USA, og der
naturvern står svakt ...
– Norge har en «økohumanistisk» tradisjon, basert på tilhørighet til naturen – men samtidig
knyttet til humanisme: Wergeland, Bjørnson, Nansen – og fram
til Heyerdahl og Næss. Fredstanken, solidaritetsånden. Dette er
en unik norsk tradisjon. Og likevel går det ikke bra. Kanskje er
det mangel på kommunikasjon
mellom det politiske liv – der folk
holder på med sitt eget – og resten
av samfunnet? Kanskje vi skulle
hatt en avstemning? Er folk for eller imot denne utslippsøkningen?
– Mot økningen – og for billigere
bensin.
– Nettopp. Sånt styres av hvilken sammenheng du setter det
inn i. Noe av den gamle naturmystikken ﬁns – men motarbeides av markedet, og av dekon-

FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

«Det ﬁns ingen norsk romantikk. Det var
bare Wergeland! Og han ble betraktet
som et klinisk tilfelle.»
struksjonismens mistenkeliggjøring.
– Noe står fast: Det norske rovdyrhatet hos et utryddelsessinnet
mindretall.
– Det er særnorsk. Økohumanismen er ikke romantisk – Norge er også for hvalfangst. Det ﬁns
ingen norsk romantikk. Det var
bare Wergeland! Og han ble betraktet som et klinisk tilfelle. Vi
har en friluftspragmatisme: La
oss se på fakta, vurdere – og ﬁnne
ut hvordan vi kan bruke, eller utnytte, naturen.
– De intellektuelle mener at «det
norske» ikke ﬁns.
– Jo da, det uromantiske, litt
naive, som historisk har hatt lite
kontakt med ondskapen. Under

Hitler ble nordmenn betraktet
som høytstående...
... germanere...
– ... en overlegen stamme. Det
var smigrende, og nazistene behandlet nordmenn penere enn
slaviske folk. Vi fra «mindre vellykte» deler av verden har aldri
hatt valget mellom det onde og
det ideelle, bare mellom grader av
ondskap. Det norske selvbildet er
preget av idyll.
– Hele Vesten har dårlig samvittighet for kolonitid og skjevfordeling.
I stedet for omfordeling, roser vi andre kulturer og kjefter på oss selv?
Ros er jo billig.
– Økohumanismen styrer forholdet til u-land. Mye u-hjelp...
... noen promille. Det må ikke bli

for dyrt...
– ... nei, det skal kalkuleres.
Slik drepes det romantiske. Men
vi skal være mest kritiske til egen
kultur – for å dytte den i riktig
retning.
– Men så får folk bare dø hvis det
ikke er USA som står bak. Så våger vi
ikke kritisere brutale trekk ved andre
kulturer – som kanskje ikke dyttes videre...
– Jo, enig. Det blir nesten en
psykose når amerikansk imperialisme er den eneste som skal
kritiseres. Veldig få var sinte på
Saddam Hussein. Alle er sinte på
Bush. I Norge trengs det en dypere
diskusjon om ondskapen. Vi kan
ikke bare se på overﬂateproblemene – kjønnskonﬂikter, etniske

problemer, strukturer...
– Forsvinner ikke ondskapen med
full barnehagedekning?
– Den kommer sjelden og presenterer seg: «Hei, jeg er det onde!»
Forfattere som Goehte og Mann la
merke til at ondskapen gjerne forkler seg som en munk. Ondskapen
forfører oss, lover noe vidunderlig.
Sovjet-visjonen lovet paradiset
– og 100 millioner døde. Dessuten
leter vi etter noe menneskelig hos
monsteret: Stakkars Hitler i bunkersen. Forbrytelsen har alltid en
psykologisk forklaring... Å forstå
alt er å tilgi alt, hevder vi – og relativiserer det onde.
– Hva er norske intellektuelles
største tabu?
– Å støte massemennesket. Se
på norsk presse, styrt av 68-ere
– en fordummelse av leseren. Kritiserer du mediene, er du øyeblikkelig elitist, reaksjonær. Det er
norsk, ikke fransk.
– Er du sint på Bush?
– Nei, nei.
– Hva? Atomopprustningen, klimalikegyldigheten, maktarrogansen!
– Jeg er ikke sint, jeg er rasende! Han ﬁkk en rekke briljante
forhåndsanalyser knyttet til en
invasjon i Irak, men lyttet til et
par idioter. USA er blitt et slags
fengsel – mentalt – ved at det
tenkes mye i politisk korrekte
klisjeer. Likevel ﬁns det ikke ett,
men 350.000 USAer. Og du kan
fortsatt kritisere makten uten å
havne i konsentrasjonsleir.
– I avisene står det at du forsvarer
Irak-krigen?
– Nei. Jeg har problematisert
den forenklede debatten, og jeg
har forsvart østeuropeiske dissidenters rett til å støtte en krig de
har sett som en kamp mot diktatur. Men sier du noe upassende,
utsettes du øyeblikkelig for tabloide forvrengninger.
– Bør Norge inn i EU?
– Nei. Vi har råd til å være det
siste lovede land i Europa, der
folk kan komme å studere fredsforskning og Framtiden i våre
hender og den økohumanistiske
tradisjonen. Europa trenger opprørske outsidere. Og Norge trenger kreative outsidere, de som
ikke får posisjoner, men prøver å
skape en særegen identitet – dem
skal vi prøve å ﬁske ut av suppen.
FOLKEVETT nr. 6 • 2005

19

Norwatch
Søkelys på norsk næringsliv i sør
tekst Pia A. Gaarder

Stiv pris for mykt dopapir
Mens Aracruz’ eukalyptusplantasjer i Brasil skaper store sosiale og
miljømessige problemer, ender cellolusemassen opp som snytekluter
og dopapir i den rike delen av verden. Også i Norge.
Industrien selv vil ikke snakke om det.
«Procter & Gamble Company» og
«Kimberly-Clark» er blant de fem
største innkjøperne av cellulosemasse i verden. Kimberly-Clark
står blant annet bak Kleenex som
har en stor del av salget av pa-

pirlommetørklær i Norge. De to
ﬂernasjonale selskapene er blant
Aracruz Celuloses beste kunder.
Da Kongens svoger Erling Lorentzen startet Aracruz Celulose
i Brasil på 60-tallet, spesialiserte

Eukalyptusﬁbre fra Brasil gjør dopapiret ekstra mykt.
ILLUSTRASJONSFOTO: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN/SCANPIX
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bedriften seg på produksjon av
bleket, kortﬁbret cellulose fra
eukalyptustrær. I dag er Aracruz
verdens største produsent av dette produktet.
Store deler av cellulosemassen
som Aracruz selger til sine internasjonale kunder, blir brukt til
produksjon av toalettpapir og papirlommetørklær. Eukalyptusens
korte ﬁbre gjør den spesielt egnet
til luksusprodukter i denne kategorien. Eukalyptusmasse blandes
i tillegg inn i cellulosemasse av
grovere kvalitet for å gjøre sluttproduktene mykere.
Indianerkrav
Den tyske miljøorganisasjonen
Robin Wood tok nylig initiativ til
et åpent brev til «Procter & Gamble» og «Kimberly-Clark». Over
50 internasjonale miljøorganisasjoner har sluttet seg til, deriblant
Friends of the Earth International, Greenpeace International,
World Rainforest Movement og
fra norsk hold Framtiden i våre
hender og Regnskogsfondet.
I brevet fra miljøorganisasjonene oppfordres de to storprodusentene til å legge press på
Aracruz for å få selskapet til å respektere Tupinikim og Guarani-

indianernes krav om å få tilbake
sine opprinnelige landområder.
– Aracruz må uten betingelser
gi tilbake 11.009 hektar til indianerne, heter det i brevet som referer til at det statlige indianerdirektoratet i Brasil, Funai, allerede
i 1998 fastslo at området tilhører
indianerne.
Har ansvar
Miljøorganisasjonene understreker at som hovedinnkjøpere av
papirmasse fra Aracruz Celulose,
har selskapene ansvar for problemene til Brasils urbefolkning. De
påpeker at plantasjene til Aracruz har skapt store problemer
for lokalbefolkningen, og kaller
effekten av de vidstrakte eukalyptusplantasjene for en økologisk
katastrofe.
Aracruz’ hurtigvoksende eukalyptusplantasjer trenger enorme mengder vann. Dette har ført
at vannkilder og elver har tørket
inn. Fisken forsvinner og lokalbefolkningen lider av vannmangel.
– Forbrukerne ønsker ikke toalettpapir og lommetørklær som
kan knyttes til brudd på menneskerettigheter og ødeleggelser av
miljøet, skriver miljøorganisasjonene, og oppfordrer de to selskapene til å innføre en helt ny innkjøpspolitikk for sitt råmateriale.
Forbrukerboikott
Den tyske miljøorganisasjonen
Robin Wood har i lengre tid arbeidet med Aracruz. Tidligere
i år lanserte organisasjonen en
boikott blant tyske forbrukere

Norwatch

Lorentzen-bedriften Aracruz har på bekostning av indianerne, og naturen, ryddet store områder til eukalyptusdyrking i Brasil.
FOTO: KRISTIN FAGERLID/NORWATCH

av toalettpapir og lommetørkler
produsert av Procter & Gamble
Company med cellulose kjøpt fra
Aracruz.
Til Norwatch forteller lederen
for avdelingen for tropisk skog,
Peter Gerhardt at de har fulgt
cellulosemassens vei over Atlanterhavet. De har fotografert cellolusen på havnen nær Aracruz
og fulgt lasten over til Nederland.
Derfra har de fulgt cellulosen
via tog, skip og lastebiler. Store
mengder cellulose viser seg å ende
i Procter & Gambles industrianlegg i den tyske byen Neuss.
Analysert ﬁbrene
I tillegg har de fått et uavhengig
amerikansk laboratorium til å
analysere ﬁberinnholdet i lommetørklær og toalettpapir fra
Procter & Gamble. Resultatet viser at innholdet av eukalyptusﬁbre i ulike produkter på det tyske
markedet varierer fra 10 til 65
prosent.

I lommetørklær av merket
Tempo, varierte innholdet av eukalyptusﬁbre mellom 55 og 60
prosent.
Hverken Aracruz Celulose eller
Procter & Gamble Company og
Kimberly-Clark har selv gått ut
med konkrete tall. Robin Wood
har bare gjennom egne undersøkelser og ad omveier fått tak i dokumenter som viser kunderelasjonene mellom Aracruz Celulose
og de to ﬂernasjonale selskapene.
Organisasjonen har ikke analysert Kleenex-lommetørklær fra
Kimberly-Clark, som ser ut til å
være mest utbredt i Norge.
Rettsvesenet avgjør
På forespørsel fra Norwatch ønsker heller ikke Kimberley-Clark
å komme med noen tall. Men selskapet innrømmer at Aracruz er
blant deres leverandører, og sier
at de er i dialog med selskapet om
indianernes rettigheter:
– Vi er i nær kommunikasjon

med Aracruz for å forstå dette
spørsmålet, og har inntrykk av
at Aracruz nærmer seg dette delikate temaet på en fornuftig
måte. Spørsmålet vil nå bli løst i
det brasilianske rettsvesenet, og
vi vil støtte den endelige avgjørelsen, skriver Joanna Lund, kommunikasjonsdirektør i Kimberley-Clark Europa, i en e-post til
Norwatch.
Kimberley-Clark anser Aracruz som et bærekraftig selskap
og opplyser at de har ﬂere eukalyptusleverandører i Brasil, Europa og Sør-Afrika. Lund henviser til selskapets miljørapport for
mer informasjon.
Hemmelighold
I selskapets miljørapport brukes
ikke ordet eukalyptus en eneste
gang, men eukalyptus inngår i
den generelle betegnelsen cellulosemasse. Det fremgår at
Kimberley-Clark i 2004 brukte
3 millioner tonn ny «virgin» cel-

lulosemasse, 118.000 tonn ny
masse hentet fra rester etter sukkerkanneproduksjon, og nesten
1,3 millioner tonn resirkulert papirmasse.
68,5 prosent av cellulosen som
selskapet benytter, kommer dermed fra skog og plantasjer – som
selskapet selv hevder drives på en
bærekraftig måte. Men hvor mye
av denne enorme mengden som
kommer fra Aracruz og hvor mye
som er eukalyptusmasse, opplyses det ingenting om.
På dette området holder selskapet kortene tett til brystet, og
bruker et velkjent argument for
hemmelighold:
– Det er opplysninger vi ikke
går ut med av forretningsmessige
hensyn.
◆

FOLKEVETT nr. 6 • 2005

21

Norwatch

Tvilsom hjelp til fattige land
Nettverksselskapet Green Planet
International appellerer til både
sosial bevissthet og pengebegjær. Medlemmer verves under
slagordet Making Money Doing
Good, men innsynet i selskapets
angivelige prosjekter i den tredje
verden er nærmest null.
tekst PIA A. GAARDER

Green Planet International er
registrert i Panama og drives fra Moss.
Vervemøter er i ﬂere år blitt avholdt over
hele landet, og selskapet skal i dag ha
4500 medlemmer i Norge. Til tross for at
selskapet forvalter mange millioner kroner, er det umulig å oppdrive et eneste
regnskap.

Lotteritilsynet frikjente i sommer selskapet for anklagen om å være et pyramidespill, men sier til Norwatch at Green
Planet opererer i en gråsone som nettopp
ikke rammes av Lotterilovens forbud.
Inngangsbilletten for medlemskap er
en startpakke på tre tusen kroner. Deretter kjøper medlemmene hver måned tre
små treplanter og tre liter økologisk gjødsel for 49 dollar – litt over 300 kroner.
Disse varene ser medlemmene sjelden
eller aldri noe til, ettersom de umiddelbart doneres bort til fattige bønder i den
tredje verden.
Etter rekruttering av seks aktive
medlemmer skal de månedlige utgiftene
dekkes gjennom salgsprovisjonen. Medlemmenes innbetalinger går dermed i stor
grad til andre i nettverket.

Norwatch har forsøkt å få vite mer om
selskapets treplantingsprosjekter i Nigeria og gjødselfabrikken i India, men det
er umulig å få konkret informasjon. Flere
medlemmer skal ha bedt om det samme,
men uten å få svar. De skal få mye skryt
om hvor ﬂotte prosjektene er og mange

Dødsulykker i Chile

Gull for småpenger

To dødsulykker på Marine Harvests oppdrettsanlegg i Chile i august har fått fagforeningene til å rase. – Marine Harvest
misbruker mennesker og fagforeninger.
Selskapet forfølger fagforeningsaktivistene
og truer med oppsigelser, sier fagforeningslederen Carlos Martínez.
Det er registrert åtte dødsulykker i
oppdrettsnæringen i Chile hittil i år. Til
sammenligning har det funnet sted én
dødsulykke i Norge.
Marine Harvest selv beklager dødsulykkene sterkt, og hevder at de ikke skyldes mangler ved sikkerhetstiltakene.
Selskapet er verdens største produsent av oppdrettsﬁsk. Norske Stolt-Nielsen sitter på 25 prosent av aksjene, mens
resten eies av nederlandske Nutreco
Holding, som har vært kjent som selveste
verstingen innen oppdrettsnæringen.

I norskeide gullgruver i Sør-Afrika erstattes fast ansatte med billige kontraktsarbeidere. Så lenge det ikke ﬁnnes minimumslønner for Sør-Afrikas gruveindustri,
behøver ikke Barberton Mines grave dypt
i lommeboka for å betale sine arbeidere.
Lønnsnivået til gruvearbeidere i SørAfrika er få steder så lavt som i Barberton-gruvene hvor norske Crew er deleier.
Kontraktsarbeidere betales mindre en det
som er minstelønnen til en hushjelp. I dag
har rundt 26 prosent av gruvearbeiderne
korttidskontrakter, og en stor andel er
arbeidsinnvandrere fra Mosambik. Representanter for fagforeningen, både lokalt
og nasjonalt, har uttrykt seg svært kritisk
til utviklingen.

Norskeid oppdrettsnæring har
i årevis slitt med etikk, miljø
og sikkerhet i Chile.
foto: david stenerud
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Storebrand utelukker atombombe-produsenter.

Flere svartelistet
Storebrand har utvidet listen over verstingeselskap, som de ikke vil investere i,
fra seks til 70. I motsetning til Oljefondet,
Vital og KLP går ikke Storebrand ut med
navnene på de svartelistede selskapene.
Tidligere hadde Storebrand bare tre
minimumskriterier for å utelukke selskaper, nemlig menneskerettighetsbrudd,
korrupsjon og landmineproduksjon. Kriteriene er nå blitt utvidet til selskaper
som produserer klasebomber, atomvåpen og tobakk. I tillegg utelukkes de ti
prosent dårligste selskapene i åtte av de
mest belastende industrigrenene: olje og
energi, kjemi, legemidler, el-kraft, tekstil,
shipping, papir/skog og gruvedrift.

Arbeidere på vei ut av Barberton-gruvene i Sør-Afrika etter
en lang og dårlig betalt dag.
foto: erik hagen

fremtidsvyer, men aldri regnskap og konkrete tall på bordet.
Toppsjefen i Green Planet-gruppen,
Rino Solberg, tar kritikken med ro:
– Ja, vi har to-tre medlemmer som
ikke er fornøyde med noe av det vi driver
på med, og som egentlig ikke skulle ha
vært medlemmer hos oss fordi de ikke
gjør noe. De etterlyser alt mellom himmel og jord og krever stadig vekk informasjon. Men de har heller ikke krav på
den informasjonen de krever, sier Rino
Solberg til Norwatch.
– Medlemmene har krav på å få vite
hva som er donert og hva som er gjort i de
prosjektene de er med på. Men de får bare
statistikk og tall, avslutter Solberg.
De kan med andre ord skyte en hvit pil
etter både regnskaper og konkrete fakta.

Smarte miner, her representert
ved anti-kjøretøyminen M-93,
er en het potet i debatten om
fond og etikk. foto: military.com

Fortsatt landminer
Oljefondet forblir i det amerikanske
våpenselskapet Textron, som deltar i
utviklingen av en ny generasjon folkerettsstridige landminer. Ifølge landminekonvensjonen er ikke bare produksjon,
lagring og spredning av landminer forbudt, men også utvikling.
Petroleumsfondets etiske råd mener
at Textron ikke har drevet utvikling på et
nivå som rammes av landminekonvensjonen. Men rådet har holdt seg til Textrons
egne, runde uttalelser. Overfor Norwatch
innrømmer rådet at de ikke har spurt Textron direkte om selskapet har testet og
utviklet den omstridte funksjonen som
gjør minen folkerettsstridig.

Erik
Dammann
KONTRASTER

Åpenhjertig selvbiografi fra
en annerledes tenker, aktivist
og eventyrer
Kr 349,–

Slik kan du støtte
Framtiden i våre hender
GAVER Vårt arbeid er basert på bidrag fra enkelpersoner.
Gaver fra kr 500 til kr 12.000 gir skattefradrag ved at beløpet
du gir trekkes fra din inntekt.
TESTAMENTARISKE GAVER Ønsker du å tilgodese
Framtiden i våre hender med testamentariske gaver og lurer på
noe, ta kontakt.
MINNEGAVER OG ANDRE GAVER Mange ønsker at
minnegaver, bryllupsgaver, bursdagsgaver etc skal gå til et
godt formål. Dersom du ønsker å støtte Framtiden i våre
hender på denne måten benytt kontonummeret under.
Våre kontonummer:

Erik Dammann har hatt et
usedvanlig opplevelsesrikt liv.
Med humor og selvironi tegner
han et bilde av en mann som
alltid har gitt alt, enten det
gjaldt et samfunnsprosjekt eller
en familieekspedisjon.
Kontraster er beretningen om en usvikelig
tro på menneskets frihet
og muligheter, og et forsøk på å leve bevisst ut fra
et konsekvent verdisyn.

«Boka er et høyst aktuelt skriftstykke. Den går dypt inn på
forhold mellom makt og motmakt, og analyserer
konkurranseøkonomiens nakketak på oss alle. En raus og
rik bok som også inneholder barndomserindringer, reiseskildringer ... og et nydelig portrett av konen Ragnhild.»

Framtiden i våre hender: 1602 58 50800
Framtiden i våre henders forskningsinstitutt: 8200 01 22323
Norwatch: 8200 01 57674

– sidsel mørck, dagsavisen
Fredensborgveien 24 G, N-0177 OSLO
telefon +47 22 03 31 50 www.ﬁvh.no ﬁvh@ﬁvh.no

«Et svært interessant stykke norsk samtidshistorie»

J
Bestill
katalog:
Cotton Child
Pb 68
Sentrum,
3701 Skien.
Besøk nettbutikken:
bomull.no

redde verden

Sett dine tanker ut i livet.
Velg etisk produsert, økologisk bomull. Det koster
ikke mye ekstra, og du får
rene, myke og komfortable
bomullsplagg. Med slik bomull unngår du allergifremkallende og kløende tekstiler
inn mot kroppen.
Alle trender starter med
bevisste mennesker som deg.
Cotton Child vil gjerne bidra
til å sette standard for rene,
miljøvennlige bomullstekstiler. Det er mange fordeler;
ikke minst har økologisk
bomull høyere kvalitet enn
bomull fremstilt med giftige,
kjemiske bekjempningsmidler. Og du og jeg bidrar til å
gi sydamene verdige arbeidsforhold og redde jordbrukssamfunn i sør. Vi redder en
del av verden. Det er ikke
naivt. Les mer: bomull.no
(cottonchild.no)

Vi k
me

Vi kjøper mer, bruker mer – og kaster mer.
KOLON

ovisst kan vi

med sunn
fornuft

– stein inge jørgensen, vg

BRK
MNDRE!

B
M

Du h
pakn
med
Bruk

Ta med handlenett eller ryggsekk når du går
i butikken. Du har plastposer nok.
Bruk mindre.

Stav
faga

Stavanger kommune, fagavdeling renovasjon

Cotton Child 35 53 34 34 www.bomull.no
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stiﬁnner
tekst Trond Wormstrand
Folkevetts faste stiﬁnner

Blåser opp til
Vinden er innpåsliten. Jeg graver hendene lenger ned i lomma.

Jeg står ute i høststormen og
studerer trær. Grana danser, svinger på seg, sjangler. Furua sjangler
mindre, virker stødigere og ville
trolig ha sluppet gjennom en promillekontroll. Bjerka overgir seg
til vindkastene, legger seg ﬂat,
viser fram vrangsiden og lar bladene glimte i en mengde nyanser.
Hvem har fått meg ut i uværet?
Gamle Johan Christian Dahl. Jeg
satt hjemme og bladde i Tommy

Dahl interesserte seg for vær
og vind. Han var en av de første
kunstnere som satte seg inn i
meteorologien, en ny vitenskap
på hans tid. Jeg er også opptatt
av været og klikker meg innom
met.no et par ganger om dagen.
Før kikket jeg etter sol og penvær,
nå legger jeg merke til antall sekundmeter i varslene.
Blåst beveger trærne og gir
dem stemme. Du er kanskje enig

«Før kikket jeg etter sol og penvær,
nå legger jeg merke til antall sekundmeter i varslene.»
Sørbøs bok «Norske malerier».
Sørby gjengir og omtaler blant
annet Dahls oljemaleri «Bjerk
i storm» fra 1849: Lys, vind og
vær bølger gjennom bjerka og får
bladverket til å skifte fargenyanser fra dypblått, via grønt til gyllengult og bortimot hvitt. Nesten
alle bladene er malt forskjellig fra
de andre, samtidig som de er underlagt helheten, forklarer Sørbø.
Jeg måtte bare til skogs i kraftig blåst for å ﬁnne ut om jeg ville
oppfatte en bjerk på samme måte.
Vinden er innpåsliten og trenger
inn til skjelettet mitt. Jeg driver
med mye rart, tenker jeg, og graver hendene lenger ned i lomma.
24
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i at det er for lite kuling og storm
øst for Langfjellene. Vinden roer
seg gjerne på veien hit.
Naturen er den eneste boken
som viser fram noe verdifullt på
hver eneste side, skriver Goethe i
«Italiensk reise». Men lettlest er
den ikke. Derfor trenger jeg hjelp
til lesingen, jeg trenger hjelp til å
oppdage det som står mellom linjene. Jeg tyr til kunstnere som J.C.
Dahl. Kunstnere som ser landskapet med «nye» øyne og viser meg
detaljer jeg gjerne overser. Øynene
mine blir skarpere, mer vitende og
mer utforskende av å bla i kunstbøker og besøke gallerier. Nå, ja,
i hvert fall innimellom merker jeg

små tegn til bedring.
Jeg faller lett tilbake til gammel vane, for eksempel når jeg går
på ski. Sporet foran meg styrer
gjerne både bein og blikk. Gjennom brillene stirrer jeg i skisporet.
Blikket sporer sjelden av. Løypeleggeren bestemmer hva jeg skal se.
Øynene trenger opplæring,
men ikke bare de. Uvitende ører
går også lett glipp av noe om
vinteren: «Fonna sakk i ørsmå
knepp, utenkelege små rykk.
Øyre som forstod det fanga det
opp», skriver Tarjei Vesaas i diktet
«Barnet rid gjennom snøskogen».
Jeg tror det ikke før jeg får se det,
sier vi gjerne. Kanskje er det ofte
omvendt: Vi må tro det før vi kan
se det.
Vincent van Gogh åpnet andres øyne. Han viste oss oliventrær, sypresser og frukttrær. For
fastboende og turister hadde
Provence færre sypresser før van
Gogh malte dem. Til broren Theo
skrev Vincent: «Sypressene fengsler meg stadig... det forbauser meg
at man ennå ikke har malt dem
som jeg ser dem. De er vakre i linjer og proporsjoner som en egyptisk obelisk. Og deres grønnfarge
er av en så utsøkt karakter.»
Hva var det van Gogh la merke
til hos sypressene som andre ikke
hadde sett? spør Alain de Botton
i boka «Kunsten å reise». Blant

annet måten de beveger seg på
i vinden, svarer han. De Botton
besøker Provence med van Goghs
bilder som øyeåpner. «Jeg gikk
bort til enden av hagen, hvor jeg
– takket være visse arbeider (spesielt «Sypresser» og «Kornåker med
sypresser») – kunne granske deres
spesielle oppførsel i mistralen».
(Mistralen er en byget nordavind
som feier nedover Rhônedalen i
Frankrike.)
Sypressene blafrer nervøst i
vind – som en ﬂamme. Bevegelsen
skyldes treets kjegleform. Den
engstelige blafringen la van Gogh
merke til, og han ønsket at også
andre skulle se den.
Vind skaper stemning, mente
den nederlandske maleren: «I

stiﬁnner
Norsk gammelskog. FOTO: KNUT-ERIK
HELLE /www.photo.deepeco.net

dans

«Når det kommer et orkankast før treet er ferdig med å avlede kraften fra
ﬂere tidligere vindkast. Da felles skogstormens eget storvilt.»
morges har jeg arbeidet i en frukthage med blomstrende plommetrær; plutselig kom det et heftig
vindstøt som skapte en stemning
jeg aldri før har lagt merke til her,
og som gjentok seg nå og da».
Vinden skaper stemning også
her jeg står. Skogen freser og fnyser. Kvist knekker. Grå skyer har
det travelt lavt over tretoppene.
To kråker vrenger seg og fyker
østover. De ser ut til å trives med
vindsurﬁng. Litt ustø på beina
har jeg ﬂyttet mine studier fra
bjerk til gran.

Grana passiviserer harde vindkast, fordeler dem og nøytraliserer virkningen, skriver den svenske nobelprisvinneren i litteratur
Harry Martinson i essayet «Granar i blåst». Han beretter detaljert om hvordan en kjempegran
arbeider i stormen som får godt
tak i treets veldige rigg av bar.
Martinson har fått meg til å se på
grantrær med nye øyne.
Grana rekker ikke å bli ferdig
med passiviseringsjobben fra et
vindkast før det neste kommer.
Derfor kan treet samtidig jobbe

med å passivisere fem, seks vindkast. De mange bevegelsene kan
se urytmiske ut i forhold til vinden. Betrakteren ser en serie av
vaiinger og strekninger, kanskje
hundre bevegelser samtidig. Når
faller en gran? Når det kommer et
orkankast før treet er ferdig med
å avlede kraften fra ﬂere tidligere
vindkast. Da felles skogstormens
eget storvilt.
Hører du til dem som bare hilser på ett tre i løpet av året? Jeg
tenker på det grønne glitrende
som vi snart skal vandre rundt i

ring. Treet som må nøye seg med
blåsten fra syngende struper. Ser
du kanskje ikke trærne for bare
skog? Gå ut i stormen og ﬁnn
deg et treindivid – eller kanskje
begynn med å studere J.C. Dahls
«Bjerk i storm».
Det er hele tiden nødvendig å
ﬁnne på noe som gir oss følelsen
av å være til.
◆
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fotoessay

Livet i mellomtiden
Da marokkanske styrker høsten 1975 rykket inn i
den tidligere spanske kolonien Vest-Sahara ﬂyktet ﬂertallet av landets innbyggerne østover til
Algerie. Der er de ennå.
tekst og foto ERIK HAGEN

Utenfor ﬂyktningleirenes sentralsykehus: En gruppe
sykepleiere og pasienter unner seg et slag domino i
pausen.
26 FOLKEVETT
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I vinter markerer det vestsahariske folk at de har ventet i tre hele tiår på å få
reise hjem. Det er tretti år i eksil i ørkenen i Algerie, et av verdens mest ugjestmilde strøk – i et område som på lokalspråket omtales som «Helvetet».
Mange av folkene her har aldri sett noe annet enn ﬂyktningleirer, spist
noe annet enn nødhjelpsmat og bodd i noe annet enn midlertidige telt.
De som ikke er unge lenger minnes forsatt familiemedlemmene som ble
igjen hjemme.
Det hjelper ikke eksilfolket at de har folkeretten på sin side. For mens
FN krever at landet skal tilbakeføres til lokalbefolkningen, fortsetter Marokko å okkupere nabolandet i sør.

fotoessay
En mann i 60-årene slår i hjel en halvtime med pipa si. Mannen har ikke hørt fra sin mor siden han ﬂyktet
fra hjemlandet i 1975. Nå sparer han penger for å reise inn til de okkuperte områdene, og håper å ﬁnne
henne i live.

Hun hadde et navn en gang, men etter at barnebarnet Katja kom til verden heter den gamle kvinnen bare Babusjka.

xxx
xxx
I Litauen: KRISTIN FAGERLID foto
og DAVID STENERUD tekst

Flyktningene får 95 prosent av sitt kosthold dekket av internasjonale hjelpeorganisasjoner. Salatplantene de dyrker i den golde ørkensanden overlever ikke lenge.
FOLKEVETT nr. 6 • 2005
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fotoessay

Etter aftenbønn: En eldre mann har nettopp løftet ansiktet fra sanden.
28 FOLKEVETT
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fotoessay

Med to tredeler av befolkningen i eksil, er det vestsahariske folket verdens største ﬂyktningbefolkning.

Det første glasset er bittert som livet, det andre er søtt som kjærligheten, det siste er mykt som døden,» sier et vestsaharisk ordtak om smaken
på siestaens tre glass te.
FOLKEVETT nr. 6 • 2005
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det norske søppelberget

Vekst og avfall
Det norske søppelberget blir stadig større. Aldri før har vi produsert så
mye avfall. Men vi blir også ﬂinkere til resirkulering og gjenvinning.
tekst ARNE STORRØNNINGEN

Vi setter norgesrekord i avfallsproduksjon. Tall fra Statistisk
Sentralbyrå viser en formidabel
forbruksøkning i norske hjem
– med en tilsvarende økning i
søppelmengden.
Gjennomsnittsnordmannen
kaster i år rundt 420 kilo husholdningsavfall. Det er 40 prosent mer enn for ti år siden. For
eksempel kaster vi nå 1,4 milliarder enheter glass, ﬂasker og og
metallemballasje i året, viser tall
fra gjenvinningsindustrien.
Enda mer dramatisk blir økningen om vi måler den over den
siste trettiårsperioden, fra 1974
til 2004. I denne perioden har avfallsmengde per husholdning økt
med hele 120 prosent.
Politikerne har lenge hatt som
mål at økningen i avfallsmeng30
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den skal være mindre enn den
økonomiske veksten. Det har vi
ikke fått til. Det norske søppelberget har blitt et en sikker og
tvilsom målestokk på den økonomiske veksten.
Mer velstand – mer søppel
Den økonomiske veksten er den
viktigste drivkraften bak den
økte avfallsmengden, ifølge rapporten Miljøstatus i Norge.
Eksempler på dette er økt boligareal og boligstandard, hyppige oppussing og ombygging, og
hyppigere utskiftning av møbler
og husholdningsartikler. Familier i tidsklemme foretrekker i økt
grad engangsprodukter, samtidig
som vi oftere foretrekker å kjøpe
nytt framfor å vedlikeholde og
reparere. En annen viktig faktor

er at stadig ﬂere av nordmenn bor
alene eller i små husholdninger.

avfall i husholdningene har økt
betydelig.

Ja, vi elsker gjenvinning
Til gjengjeld gir ni av ti nordmenn uttrykk for at de er positive
til kildesortering. I følge nettstedet til bransjesammenslutningen Norsk GlassGjenvinning og
Norsk MetallGjenvinning, glassmetall.no, oppgir åtte av ti at de
har tillit til at avfallet de sorterer
virkelig gjenvinnes og blir til noe
nytt.
Ifølge Miljøstatus i Norge har
andelen materialgjenvunnet avfall fra husholdningene økt fra ni
til 49 prosent i perioden 1992 til
2004. Veksten i materialgjenvinning har vært så stor at mengden
avfall til sluttbehandling faktisk
har gått ned, selv om mengden

Avfallsbehandling og miljø
Tradisjonell avfallsbehandling
gjennom enten deponering eller
forbrenning medfører betydelige
miljøproblemer. Deponering av
avfall fører vanligvis til utslipp
av klimagassen metan. Denne
gassen utgjør ﬁre prosent av norske klimagassutslipp og bidrar
betydelig til global oppvarming.
Deponering av avfall fører
også til avsig av helse- og miljøfarlige kjemikalier og utgjør en
tvilsom gavepakke til framtidige
generasjoner: Kjemikaliene forblir i grunnen i svært lang tid etter at avfallet er deponert.
Forbrenning medfører utslipp
av helse- og miljøfarlige kjemi-

Toshiba varmepumper
- intelligent oppvarming

ALT KAN SIRKULERES plastavfall, for eksempel kan bli til varme ﬂeecklær for koselige skiturer, eller undertøy. alle foto: erling okkenhaug/plastretur

kalier, støv og luftforurensning,
Utslippene medvirker også til sur
nedbør.
Dobbelt pluss
Gjenvinning derimot har en dobbelt positiv effekt: Materialet
som er gjenvunnet erstatter som
regel helt eller delvis nytt råstoff.
Dessuten slipper man forurensende avfallshåndtering som deponering eller forbrenning.

Miljøstatus i Norge, nesten ni
millioner tonn.
I 2002 ble 67 prosent av nærings- og husholdningsavfallet
utnyttet gjennom materialgjenvinning, kompostering eller energiutnyttelse. De resterende 34
prosent ble såkalt sluttbehandlet, altså kastet eller forbrent
uten energiutnyttelse.
Mengden næringsavfall har
gått noe ned de siste årene. Ifølge

«I 2002 ble 67 prosent av næringsog husholdningsavfallet utnyttet
gjennom materialgjenvinning, kompostering eller energiutnyttelse.»
Også i forhold til klimautslipp
innebærer gjenvinning et dobbelt
pluss: Redusert bruk av nye materialer gir mindre klimagassutslipp. I tillegg sparer vi den klimabelastende avfallsdeponeringen
når avfall får nytt liv gjennom
gjenvinning og resirkulering.
Mye utnyttet
Avfall fra husholdninger og næringsvirksomheter utgjør, ifølge

miljøverndepartementet skyldes
nedgangen hovedsakelig nye og
bedre produksjonsprosesser, som
gir mindre avfall.
Vi er på god vei mot å bli et
gjenvinningssamfunn, men mer
bruk og mer kast truer med la
vinninga går opp i spinninga.
◆

Ved å investere i en Toshiba varmepumpe får du lavere
strømregning og bedre inneklima samtidig som du gjør en
innsats for miljøet. Selv på knitrende vinterdager med frost
og kuldegrader vil din Toshiba varmepumpe gi deg lun og
jevn varme.
Toshiba har ledet utviklingen innen
varmepumper og aircondition i 25 år og er vinner av
følgende uavhengige tester:

• Dine Penger nr. 9 - 2003
• Dine Penger nr. 8 - 2004
• Forbrukerrapporten nr. 9 - 2004

ABK AS er Toshibas representant i Norge. Ta kontakt på tlf: 67 83 26 00. Se også:

www.toshibavarmepumper.no
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nye bøker
Joakim Hammerlin
Omtaler nye bøker for Folkevett

Å sulte i gjeld
Det startet med den kalde krigen og
supermakter som ivret etter å farge
verdenskartet rødt og blått med vennskapsforpliktende lån. Så kom 70-tallets
oljekriser og strie kapitalstrømmer til sjeiker i Midtøsten – strømmer som ble manøvrert tilbake til vestlige banker i form
av innskudd, som igjen ble fersk kreditt i
lånevillige og oljetrengende hender. Deretter 80-tallets rentehopp, manglende
betalingsevne, og nye lån for å kunne
betjene de gamle lånene. Gjeldskrisen
var et faktum og økonomidoktorene i

Verdensbanken tvangsmedisinerte med
strukturtilpasning, det vil si å åpne nasjonaløkonomier for markedskrefter i bytte
mot nye lån. Men hjalp det? I skrivende
stund har verdens fattigste land en gjeld
på 458 milliarder dollar, og betaler mer i
skyld enn de mottar i u-hjelp.
Med sin forrige bok, «Den tause revolusjon», skrev Hertz seg til kultstatus
innenfor globaliseringsbevegelsen. Og
hennes velbalanserte blanding av dybdekunnskap, journalistisk teft og en
lett, medrivende penn har nok en gang
resultert i et fantastisk stykke bokverk.
«Gjeldens historie» er et sterkt dokument, spekket med informasjon og engasjement for en tematikk som nå er blant
de heteste på den internasjonale politiske
agendaen.

Tittel: Gjeldens historie
Forfatter: Noreena Hertz
Forlag: Cappelen, 2005

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.

Stort om det lille
«Det lille livet» er en grønn bok. Ikke bare
på utsiden, men også innvendig. En hyllest til livet, til naturen og mennesket –
og dets vakre, men skjøre, samspill. Forfatterens dramaturgiske utgangspunkt er
sitt eget liv – det lille livet: Humla som
surrer rundt veslejentene på Svartskog,
vandringsturer i Østmarka og tankevekkende møter med torskehoder. Men det
lille livet kan ikke være uten det store li-

vet, den verden vi alle er en del av og har
en forpliktelse til å ivareta gjennom våre
små liv. De to er uløselig knyttet sammen,
for de små livene påvirker det store livet,
hva enten det er bilkjørerens bidrag til
luftforurensningen, ulvehaterens børseskudd eller vegetarianerens ønske om
å la oksen leve. Ansvaret er vårt – eller
snarere mitt og ditt – noe Lem understreker ved sitt dramaturgiske grep om stadig
å være i dialog med leseren. Lems penn
har et fengslende særpreg: Stilsikkert og
formfullendt, men samtidig lekende og
innovativt. Teksten drives frem i spenningsfeltet mellom prosaiske situasjonsbeskrivelser og essayistiske passasjer,
en vanskelig sjangermessig balansekunst
- og desto mer mesterlig utført linjedans.

Tittel: Det lille livet
Forfatter: Steinar Lem
Forlag: Cappelen, 2005.

STUDY INTERNATIONAL DEVELOPMENT IN ENGLAND
The School of Development Studies, University of East Anglia
Over 30 års erfaring innen utviklings-studier og bistands-relatert forskning
WWW.UEA.AC.UK/DEV
BA and BSc Development Studies: 3 years
Introduction to Development Studies, Social and
Economic Development, Natural Resources and
the Environment, Human Rights, Gender Issues,
Education, Health and Population, Globalisation
and Economic Development, regional focus –
Africa, Asia and Latin America, study or work for
3 months in developing world.
We have over 450 students of 40 different
nationalities in the School. Teachers have
practical experience of development work
and we offer excellent teaching and research
facilities. We are a lively international School.

MA and MSc / MRes and PhD
1 year MA,MSc,MRes and 3 years PhD in a range
of specialist topics including:
Development Economics, International Relations,
Politics, Social Development, Gender, Health and
Education, Culture, Theatre, Conflict and Peace,
International Security, Rural Development, Project
Planning and Management, Natural Resources and
the Environment.

Further information:
Admissions - School of Development Studies
University of East Anglia
Norwich NR4 7TJ, England
Email: dev.admiss@uea.ac.uk
Tel. +44 01603 592331/2
ANSA-kontakt Marte Vindspoll: m.vindspoll@uea.ac.uk
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smakfullt

Mitt India
Mitt India ligger i Norge – stykket opp i små og
trivelige restauranter. Jeg har alltid lyst på mat.
Jeg har alltid lyst til å gå på restaurant. Det er
min arbeidsgivers nøkternhet som setter grenser, og kanskje et strengt over-jeg. Å sitte alene
på restaurant og se ensom ut er sant nok litt
stusselig. Enda verre er det å spise sammen med
kraftfulle, selvutlevende mennesker som ikke
gir deg ro. Men sitter du i bra selskap og serveres
fremragende retter, kan et restaurantbesøk tilhøre livets høydepunkter, nettopp fordi
det ikke skjer for ofte.
Man må gruble, velge,
glede seg. Kona og jeg
havner nesten alltid i
India.
Forretten er gjerne
vegetarisk og sprøstekt, ledsaget av en
elendig salat. Behagelig kryddervarme fyller
munnen, og, etter hvert
som den tiltar i styrke, hele hodet. Glød, men ikke ild. Samtalen er
avventende og håpefull. Mer kommer.

Steinar Lem
Folkevetts faste matspaltist

Hovedretten. Noen retter skal være milde,
ellers anbefaler jeg å ta i når det gjelder styrke.
Chili er som solskinn. Ikke så mye at kraniet
revner, men nesten. Smaksopplevelsen blir da så
intens at den overgår hva som ellers er matmessig mulig. All sterk nytelse skal ha noe av smerten i seg. På en god restaurant merker
du likevel råvarene, og samspillet
mellom andre krydder. Intet
er glemt. Likevel er alt nytt.
Det indiske kjøkken setter helt nye smaker inn i
universet. Mens det råvarebundne Europa gjerne
nøyer seg med å anrette
kjøtt- og ﬁskestykker med
mild saus og umerkelige
smakstilsetninger, forener
inderne kunst og krydder til
lykketreff av skapelse. Også du
blir et lykketreff.
Nanbrødet, lett og jordnært og helst
med hvitløk, mildner chilien. Også risen føyer

normalitet til den paradisiske matfryden. Så
man ikke glemmer sin jordiskhet. Øl frisker
opp. Siden hovedrettene kommer i egne skåler,
må du absolutt smake på andres valg.
Sausene er ikke fete. Likevel blir du bråmett.
Da er tiden kommet til dypere samtale, understøttet av små biter av nanbrød – og restene av
hovedretten, for å beholde den mirakuløse smaken litt til. Mer øl.
Alle behov er dekket. Du er glad, og derfor
raus mot bordfeller, mot menneskeheten. Kanskje tenker du den tanke at alle må få spise seg
mette – av og til på slik mat.
Unngå dessert. Ikke har du plass, og indiske
desserter er noe søtskval.
Særlig i Oslo er det ﬂere indiske restauranter som tradisjonelt – kvaliteten kan skifte fort
– ligger svært godt an i europeisk målestokk,
på høyde med den nesten-beste i India. La meg
anbefale retten Butter Chicken på restuarant
Zaika, under Oslo Konserthus. Lykken kan
kjøpes. For noen timer.
◆
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publiv på kinesisk
Arne Storrønningen
rapporterer fra Kina

Kunsten å drikke te
Neppe noe annet sted i Kina er tedrikke-kunsten så utbredt og utøvd
som i den sichuanske provinshovedstaden Chengdu.

I Chengdus gamle folkepark
– i skyggen av de eldgamle løvtrærne – utøver de innfødte den
langsomme kunsten å drikke te.
For te er ikke noe man slurper i
seg i all hast. Teen er den langsomme drikken. Den skal nytes
med andakt og respekt. «Kina
har de beste tehusene i verden, og
Chengdu har de beste tehusene
i Kina,» sier et lokalt ordtak.
Mange områder og byer vil nok
ha hevd på å være episenteret for
den kinesiske tedrikke-kunsten.
Den ﬁnnes i et utall regionale og
lokale varianter.
Hvor vuggen for tekulturen
ﬁnnes, vet trolig ingen. I følge en
gammel legende var det en av de
førhistoriske keiserne som først
ﬁkk smaken på te. Vinden førte
tilfeldig noen ferske teblader opp
i koppen hans med rykende varmt
vann. Keiseren likte den behagelige aromaen som tebladene laget
og nippet forsiktig til koppen.
Dermed var det i gang.
Siden ble teen den kinesiske
nasjonaldrikken framfor noen
annen, og tedrikkingen utviklet
seg gradvis til en kunstform. Tehusene er for mange kinesere det
puben er for britene. Chengdu
kan trolig skilte med en tetthet av
tehus som overstiger de ﬂeste andre steder i teens hjemland.
«Teen er oppfunnet med henblikk på stillferdige sammenkomster, likesom vinen er oppfunnet
34
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for høirøstede selskaper,» hevdet
Lin Yutang i sin bok «smilende
livskunst» fra 1937 og fremhever
i samme åndedrett også tobakksrøyking som et viktig og sentralt
nytelsesrituale knyttet til det
langsomme og gode livet.
Teen skal ikke nytes i en hver
sammenheng. Og slett ikke
samme med hvem som helst. Te
er drikken for de lavmælte stundene sammen med virkelig gode

eller kanel er tillatt.
Jeg bestiller en kanne av den
lokale sjasminteen, den er populær blant lokalbefolkningen og
tilsetningen av sjasminblomst er
dempet og behagelig.
Det er midt på dagen i Chengdus folkepark. De ﬂeste besøkende er lokale pensjonister som
nipper langsomt til tekoppene
og spiller kort eller den populære kinesiske varianten av sjakk

«Teen er oppfunnet med henblikk
på stillferdige sammenkomster,
likesom vinen er oppfunnet for høirøstede selskaper.» Lin Yutang
venner eller i ensom meditasjon
mens man betrakter et vakkert
landskap eller lytter til lyden av
forsiktig regn mot vindusruten.
Jeg nyter min te i ensomhet.
Heten fra dampende varme bygater har drevet meg hit til de
svalende skyggene i Folkeparken.
For te er en utmerket tørstedrikk,
men den skal være laget av de
grønne tebladene, mild i smak og
lys gul i farge, og ikke svakt bitter og rødlig som den sorte teen
som er tilberedt av fermenterte teblader. Teen skal heller ikke være
tilsatt sterke smaker av frukt og
blomster, men en anelse sjasmin

– mahjong. Andre tar seg en høneblund . Noen leser aviser som kan
lånes og som er festet til et stort
stativ. Dresskledde forretningsmenn snakker vennlig sammen.
Tehusene i byen er en velkjent
arena for nettverksbygging og
utvikling av forretningsfelleskap.
Eller for konﬂiktløsning.
Ifølge Jung Chang, forfatteren
av den internasjonale bestselgeren
«Ville svaner – tre døtre av Kina»
oser de lokale tehusene i byen
av atmosfære og tradisjon. Hun
bodde selv en del av oppveksten
sin i Chengdu «Et Sichuan-tehus er et enestående sted,» skriver

hun. «Det ligger gjerne omgitt av
en bambuslund eller under dekket av svære trekroner. Rundt de
lave, ﬁrkantede trebordene står
det bambusstoler med armlener
som utstråler en svak duft etter
mange års bruk.»
Den svake duften fra de gamle
bambusstolene og skyggen fra de
gamle trærne setter en ekstra spiss
på min ensomme teseremoni under de langsomme formiddagstimene i Chengdus folkepark. For
tid og sted er avgjørende når te
skal nytes. Lin Yutang med sin
usvikelig sans for gamle kinesiske tradisjonene mente det lå godt
til rette for tedrikking:
Når hjertet og hendene er ledige.
Når en er trett efter å ha lest dikt.
Under samtale til langt på natt.
Når en lytter til sang.
Når dagen er klar og vinden mild.
På en dag med små regnskurer.
I en malt båt nær en liten trebrygge.
I en skog av høie bambus.
En sommerdag i en paviljong med
utsikt over lotusblomster.
Når et selskap er slutt og
gjestene er gått.
I et rolig, bortgjemt tempel.
I nærheten av berømte kilder og
merkelige klipper.
Ved siden av vann, er te den
mest brukte drikk i verden. Kineserne har nytt sin te i ﬂere tusen
år, men først tidlig på 1600-tallet

publiv på kinesisk
TO KINESISKE BRØDRE sjenker te
på et tradisjonelt tehus i Chengdu.
Tvillingbrødrene hevder de kan lage
og servere te for kundene på mer
enn hundre forskjellige akrobatiske
måter. foto: china photo/reuters

i Chengdu

introduserte hollenderne teen i
Europa. Men fart på den europeiske tetradisjonen ble det først
da den britiske botanikeren og
«tetyven» Robert Fortune utføre
avansert landbruksspionasje ved
Kinas teplantasjer. Inntil da var
tedyrkingen en vel bevart hemmelighet trygt innelukket bak
den kinesiske mur.
Fortune lærte seg mandarin,
han anla den typiske mansjuriske
hårpisken som var utbredt under
det siste keiserdynastiet og han

brukte konsekvent tradisjonelle
kinesiske klær. Ble han spurt om
sitt ikke-kinesiske utseende svarte han at han tilhørte en etnisk
minoritet og hadde opprinnelse i
en fjerntliggende provins.
Etter ﬂere års iherdig innsats
forlot Fortune Kina. Med seg hadde han ﬂere tusen teplanter, store
detaljkunnskaper om tedyrkingens hemmelighet og ikke minst
en håndfull godt betalte kinesiske hjelpere og te-eksperter.
Kunnskapene Robert Fortune

brakte med seg fra Kina la raskt
grunnlaget for britisk teproduksjon i India og på Ceylon. Britenes
te-suksess i Darjeling, Assam og
på Ceylon skyldes kunnskapene
til Fortune. Tekongene Thomas
Lipton og Thomas Twining kan
takke den britiske «tetyven» for
sine store formuer og handelssuksesser.
Muligens klarte ikke britene å
knabbe den kinesiske te-magien.
Min milde sjasminte i Chengdus
folkepark, som er laget av seson-

gens ferskeste blader, kan vanskelig sammenlignes med den masseproduserte poseteen.
Ifølge en gammel kinesisk
tradisjon skal teen plukkes tidlig om morgenen under en klar
gråblå himmel, «mens luften omkring fjelltoppene er lett og gjennemsiktig og duggens duft ennu
stiger fra bladene.» Da vil, mente
de gamle kineserne, tebladene
bære med seg aromaen fra det
tidlige morgendugget helt fram
til den nytes. Duggen er ikke uten
betydning. Den er «himmelens
saft som utgytes når yin og yang
forenes i elskov om natten». Den
virker livsforlengende og har en
magisk effekt.
Har eliksiren og himmelsaften
fra de duggvåte tebladene virket
på den tannløst smilende gamle
mannen på nabobordet i skyggen
av de lauvtunge piltrærne i Folkeparken, eller meg selv som ﬁnner
selskap i en halvannen uke gammel utgave av Aftenposten?
Vi løfter tekoppene samtidig
– ikke for en skål, man skåler
ikke med en tekopp, vi drikker og
slurper langsomt. Min bordnabo
smiler og sender et bekreftende
blikk som om vi tilhører et hemmelig internasjonalt brorskap.
De langsomme tedrikkeres liga!
◆
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Her står kampen om regnskogen:
SENTRAL-AFRIKA
Verdens nest største regnskog er truet av ukontrollert hogst.
Fortsatt ﬁnnes store intakte regnskogsområder i Kongo-bassenget, men i samarbeid med Verdensbanken planlegger myndighetene i Den demokratiske republikken Kongo industriell hogst
i opptil 600 000 kvadratkilometer, et område litt større enn
Frankrike, i noen av verdens aller mest uberørte skoger.
To tredjedeler av Sentral-Afrikas regnskoger er fortsatt intakt
i store sammenhengende områder. Hele 41 prosent av denne
skogen omfattes av hogstkonsesjoner. Bare 8 prosent er vernet.

AMAZONAS
Brasil rommer 60 prosent av
regnskogen i Amazonas. Siden
2000 har avskogingen skutt fart,
og ligget på 22-24 000 kvadratkilometer hvert år.
Avskogingen danner en bue
langs den østlige og sørlige
kanten av regnskogen. Her står
bare indianske territorier igjen
som grønne øyer i et landskap
av brent og hogd skog og nye
jordbruksområder.

ASIA
Asia mistet så mye som 56 400 kvadratkilometer naturskog hvert år
gjennom hele 1990-tallet.
• Indonesia, verdens tredje største regnskogsnasjon, hadde tett skogdekke så sent som i 1950. Nå trues de siste skogene.
• Med Kina i spissen plyndrer Burmas naboland landet for verdifullt tømmer i ly av det brutale militærregimet. Nabolandene importerer dobbelt
så mye tømmer fra Burma som landet selv oppgir å eksportere. Importen
av regnskogstre fra Burma til Norge har økt det siste året.

Medlemmene i Framtiden i våre hender er, og har alltid
vært, blant våre viktigste støttespillere. Dersom du vil
støtte kampen for regnskogen, kan du gjøre det gjennom
et enkeltbidrag (konto nr.: 16025832349) eller ved å bli
Regnskogsfadder (send inn kupongen under).

Hvis du vil ha tilsendt Regnskogfondets tilstandsrapport
om verdens regnskoger, skriv «Tilstandsrapporten» på
giroen eller kryss av på Regnskogsfadderskupongen.
Rapporten viser hva som er tapt, vunnet og hva som
gjenstår å kjempe for.

Kampen for regnskogene er ikke tapt. Bli med å stanse raseringen!
Ja! Jeg vil bli

REGNSKOGSFADDER!

Jeg vil gi et fast månedlig bidrag til Regnskogfondet.

Jeg vil betale 100 kr.

150 kr.

200 kr.

250 kr.

Beløpsgrense pr. trekkmåned kr.

Jeg betaler via

300 kr.

(sett kryss)

Annet beløp kr.

(sett kryss) Jeg ønsker å motta
varsel i forkant av betalingen.

(beløp må angis i følge Finansavtaleloven)

pr. den 15. hver måned OBS: Du blir trukket kun med avtalt beløp.

Fornavn:

Etternavn:

Fødselsår:

(fyll inn beløp)

(sett kryss) Send meg Regnskogfondets

elektroniske nyhetsbrev.
(sett kryss) Send meg Tilstands-

rapporten.
Adresse:

Postnr./sted:

E-post:

Bankkontonr. (11 siffer):

Telefon-/mobilnummer:

Dato:

Ved å støtte Regnskogfondet samtykker jeg i at
Regnskogfondet kan oppbevare informasjon
(om at) jeg har gitt, og at jeg i fremtiden kan komme
til å motta materiell fra organisasjonen.

Personnummer (11 siffer) for mulig skattefritak:

Sted:

Underskrift av person over 18 år :

REGNSKOGFONDET
Grensen 9 B, 0159 OSLO
TLF.: 23 10 95 00
www.regnskog.no
Medlem av Innsamlingskontrollen
org.nr. 985 828 806

Regnskogfondets AvtaleGirokonto er:
1602 46 44018
KID fylles ut av Regnskogfondet

NNR fylles ut av Regnskogfondet

ANR fylles ut av Regnskogfondet
FIVH 05
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ildsjelen
IldsjeIen: I hvert nummer fremover vil Folkevett presentere en ildsjel fra Framtiden i våre henders landsomfattende
nettverk og mange lokallag. Dette er mennesker som alle har
et unikt engasjement – og en historie å fortelle.

Drømmen som forandret alt
I løpet av noen morgentimer bestemte Jostein
Hertwig seg for å avbryte en karriere som internasjonal forretningsadvokat i oljebransjen.
tekst og foto ARNE STORRØNNINGEN

Tidlig om morgenen våknet Jostein Hertwig i familiens romslige leilighet i Australia. Samme
formiddag hadde han avtale om
en medarbeidersamtale med en
av sine overordnede. I samtalen
skulle de blant annet diskutere
den videre karrieren til Hertwig
og hvordan han skulle utvikle seg
som forretningsadvokat i den internasjonale oljebransjen.
Det ble en annerledes samtale
enn det Jostein Hertwig hadde
forestilt seg kvelden og dagene i
forveien. Om natta hadde han en
drøm. I et klart og tydelig bilde så
han døtrene sine – som på det tidspunktet var i førskolealder – som
unge kvinner tidlig i tjueårene. De

Sigurd Halleraker
1928 - 2005
Lokallagsleder i FIVH-Kristiansand
gjennom mange år, Sigurd Halleraker,
døde i 20. juni i år. Folkevett møtte
Halleraker i Kristiansand i vår. 76åringen var en av ildsjelene Folkevett

snakket til ham om framtida og
spurte hva han ønsket å bruke livet
sitt til – hva slags håp og drømmer
han hadde for årene som lå foran.
Hva nå?
Drømmen ble et avgjørende vendepunkt for Jostein Hertwig. Da
han møtte sjefen sin samme dag,
hadde han allerede bestemt seg:
han ville ikke forlenge kontraktperioden som advokat. Han ville
bruke livet sitt til noe annet enn å
tilrettelegge for maksimale rammebetingelser for internasjonale
oljeselskaper.
Tilbake i Norge ﬁkk Hertwig
høre om den svenske økolandsbyen Jarna som er tuftet på Ru-

planla å presentere i serien vi lanserer
i dette nummeret og på denne siden.
Sigurd Halleraker var en verdiorientert
og engasjert ildsjel, aktiv på en rekke
områder, både idealistisk og innenfor
sitt fagfelt psykologi. Han minnes som
en uredd debattant og en markant

dolf Steiners ideer. Sammen med
døtrene og kona Astrid Kjellevold
Hertwig satte han kursen mot
den økologiske landsbyen utenfor Stockholm.
Året på Jarna sveiset familien
sammen i et nytt, sterkt felles engasjement. Astrid utdannet seg
innen bevegelseslæren eurytmi,
mens Jostein ønsket å kjenne jord
mellom hendene og ga seg i kast
med økologisk landbruk.
Baker og butikk
Høsten 1995 tok Jostein Hertwig
initiativet til opprettelsen av Ullandhaug økologiske gård. Her
ønsket han å realisere en idé som
gradvis hadde vokst fram under
oppholdet i økolandsbyen i Sverige. Med beliggenhet i historiske
omgivelser på Stavangers tak virkeliggjorde Hertwig drømmen
om et senter for økologisk gårdsdrift og matproduksjon.
Gården har eget bakeri, eget
saftpresseri og egen butikk med
økologiske varer.

Advokaten Jostein Hertwig har blitt
baker og økobonde.
foto: arne storrønningen

Utopi eller framtiden
Selv tjener ikke Jostein Hertwigt
fem øre på gårdsvirksomheten.
– Det er et non-proﬁt prosjekt,
forklarer han .
Penger til livsopphold tjener Jostein Hertwig på advokatoppdrag.
– En gang i framtiden vil kanskje ikke eiendomsforhold være
så viktig lenger. Hvem som eier
vil kunne komme til å bli av mindre betydning, tror advokaten og
økobonden:
– I dag høres jo slikt utopisk ut.
Men i et samfunn hvor vi har utviklet helt andre verdier, vil spørsmålet om hvem som eier bare ha
begrenset interesse.
◆

person i lokalmiljøet. Halleraker nedla
gjennom mange år et stort arbeid for
Framtiden i våre hender, både lokalt
og sentralt.
Redaksjonen
Sigurd Halleraker ble nesten 77 år.
foto: arne storrønningen
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ytring innenfra

sunt folkevett

erinlle

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.

Lettvektsministeriet

FBI og kasting av mat

Jeg satte pris artikkelen om FBI i siste Folkevett. Fint at dere forteller om den makt et
slikt program kan ha. At vi som forbruker ikke alltid tenker på den konsekvens det har
for importør, selger... i dette tilfelle Rema. Prøv å ta noe av lønnen fra forbrukerinspektør
Elisabet Grøndahl m.ﬂ. – da ﬁkk pipen sikkert en annen lyd. Fortsett i samme spor.
Vivi Anna Maron

Takk for ros. Vi synes det er viktig at også de som er kritikere i det godes tjeneste blir utsatt for mer
skeptiske blikk fra tid til annen.
David Stenerud

Simple Living

Det ﬁnnes de som er rike og ulykkelige, og de som er fattige og lykkelige. Vi har hatt en
simple living-livsstil i sju år – med nok penger, eget treskjæringsverksted, grønnsaker og
bier i hagen, og ferien er å være (innleid) budeie på en seter i fjellheimen. Likevel strever
jeg ennå med å senke mine ambisjoner om å være «vellykket».
(Innlegget er redigert og forkortet)
Janke Meijer

Slurv

Min samboer og jeg leser bladet – stort sett med glede, men som representanter for en
eldre generasjon, dertil bakgrunn som henholdsvis lærer og redaktør, reagerer vi på så
mye slurv. På det vedlagte arket (s. 5, nr 5, 2005, red. anm.) fant vi 20 feil. Nå kan man si
at innholdet er viktigere enn formen. Men vi sier som Ole Brumm – Takk, begge deler.
(Innlegget er redigert og forkortet)
Albrecht Eika, Heggedal

Folkevett skal ha begge deler, og vi beklager at spesielt replikken i forrige nummer ble gjenstand for
slurvete korrekturarbeid. Vi synes selv at et for stort antall småfeil slipper igjennom. Vi jobber med
saken – og lover bedring.
David Stenerud

Temaønske: Resirkulering

Jeg savner en sak ang. resirkuleringen i Norge. Hjelper det å resirkulere? Jeg håper på svar
og tips ang. dette temaet, fordi det er utrolig viktig at folk vet at det arbeidet de legger i
å resirkulere faktisk nytter!
Cathrine Jørgensen, Trondheim

Det er mange som tar kontakt med oss og ber oss skrive mer om resirkulering. En problematiserende
sak om temaet er på blokka, og vi håper å kunne presentere en større artikkel i løpet av 2006. (Se også
sidene 30 og 31 i dette nummeret.)
David Stenerud

38 FOLKEVETT

nr. 6 • 2005

Arild Hermstad
daglig leder i
Framtiden i våre hender

Jeg var blant de som lo høyt og lenge da vi tok
farvel med miljøvernminister Knut Arild Hareide.
Den lille mannen forsvant til værs og ut av tvruten en sen torsdagskveld – kun hjulpet av en
liten ballong. For da Harald Eias pipende kylling av en Hareide-karakter hadde gitt fra seg
nøkkelkortet til Helen Bjørnøy, alias Atle Antonsen, var det simpelthen ikke lenger nok vekt
til å holde ham på bakken. Et godt symbol på
en minister som ikke evnet å gjøre noe med de
viktige miljøsakene.
Om Hareides ettermæle er fortjent, bør det
likevel nyanseres: Hareide sørget for mer bevilgninger til Miljøverndepartementet enn forgjengeren Brende. Men Hareide bidro ikke til å snu
kursen: klimagassutslippene økte, oljeutvinningen og det materielle forbruket likeså, grønne skatter forsvant i det blå... Handlingsplanene
for å ta vare på et par-tre truede arter påkalte
galgenhumor på vegne norsk natur. Hareide
proklamerte at miljøvern skulle bli sexy da han
tiltrådte. Han mislyktes.
Men skal Hareide bære ansvaret for ﬁaskoen
alene? Kanskje er ministerposten i seg selv problemet? Helen Bjørnøys første uker i regjeringskontorene kan tyde på det.
Mens byråkratiet satt musestille, gikk fristen for å stoppe den omstridte utbyggingen av
Hattebergvassdraget ut. En godkjenning som
Naturvernforbundet gjorde ministeren oppmerksom på at kunne omgjøres. Statsråden
valgte først ikke å stille opp i dagsrevystudio,
men kom motvillig og litt furten dagen etter
– uten å rette opp inntrykket av at det å verne
natur ikke er så viktig. Kraftfull i stil kanskje,
men uten gjennomslag internt og i regjeringskollegiet kommer hun ikke langt.
Fortiden til Bjørnøy avslører ingen interesse
for miljø- og naturvern. Hennes bakgrunn fra
Kirkens Bymisjon skulle likevel borge for kvalitet, hun kjenner organisasjonenes vesen, og har
også et sterk engasjement for de vanskeligstilte.
Klarer hun å bruke denne erfaringen overfor
andre, tyngre departementer og bli en kraftfull forsvarer for klodens forsvarsløse – det vil
si mennesker, dyr og natur som rammes av de
rikes overforbruk – kan vi gå lysere tider i møte.
Velger Helen Bjørnøy å gjøre seg til forsvarer
av en miljøpolitikk der økonomien fortsatt får
forrang, kan vi bli vitne til en ny minister som
blåser vekk sammen med høstløvet.
◆

ANNONSE
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IKEA tar miljøansvar:

Lav pris, men ikke for enhver pris

I løpet av de siste tjue årene økte
mengden husholdningsavfall i
Norge fra 174 kg til 378 kg per
person per år. I det samme
tidsrommet har IKEA vokst og
blitt store i Norge. Med varehus
i Oslo, Bergen, Trondheim og
Stavanger er det viktig å drive
virksomhet på en miljøvennlig
måte.
I 2004 bidro Norge med 8,4 millioner
tonn avfall til verdens søppelberg. På
IKEA er miljøkoordinatorene Yngvill
Ofstad og Jennie Wendrup opptatt
av å ta vare på omgivelsene og
mulighetene til å gjenskape verdier.
Er det mulig for IKEA å være
miljøvennlig og samtidig være en
stor aktør som selger produkter til
lave priser?
- Ja, det er det absolutt. Et av IKEAs
hovedsatsingsområder er å redusere
påvirkningen selskapet har på miljøet.
Det gjør vi blant annet gjennom å
kildesortere avfallet vi produserer.
Hvert år går 1800 tonn med avfall
gjennom miljøstasjonen vår på

Slependen. Hvis jeg sier at det utgjør
omtrent 800 containere, eller vekten
av 1000 elefanter, så blir den enorme
mengden litt mer håndgripelig. Den
gode nyheten er at vi faktisk klarer å
gjenvinne og energigjenvinne mer enn
90 prosent av avfallet, sier Yngvill.
Hvor kommer avfallet fra?
- Mesteparten av avfallet er papp,
trevirke, plast, metall og isopor. Vi får
varer fra hele verden, som må pakkes
godt inn for at de skal komme vel fram.
Varer blir likevel skadet underveis
eller i varehuset, enten av kunder
eller medarbeidere. Men vi jobber
hele tiden med å redusere emballasje
og ikke minst med å redusere antall
skadede varer, sier Yngvill.
- I tillegg håndterer vi avfall som IKEA
oppfordrer kundene om å returnere
til varehuset. Det er blant annet
gamle hvitevarer og sparepærer, som
inneholder kvikksølv og ikke må kastes
i søpla.
Hva gjør IKEA med avfallet?
- Vi sorterer avfallet i 20 ulike
fraksjoner, fra papp og glass til stearin

og tonerkassetter. Kildesorteringen
fører til at kun 10-15 prosent av
avfallet går i ”restavfallet”. Denne
høye sorteringsgraden gir både
miljømessige og økonomiske gevinster.
Vi får faktisk ganske godt betalt for
sortert avfall, nettopp fordi det kan
gjenvinnes til nytt materiale. Hos
gjenvinningsselskapet blir avfallet
kvernet ytterligere (f. eks fra trevirke
til ﬂis), før det sendes videre til
material- eller energigjenvinning.
Restavfallet vårt sorteres videre
slik at minimalt går til fyllmasse.
Hva skjer med varene som blir skadet
i transport eller av medarbeidere?
- På IKEA er det en egen avdeling
som kalles Recovery. Der repareres
skadede varer, som så selges i
Billigkroken. Hit kommer også varer
fra utstillingene våre. Ellers blir varer
med ødelagt emballasje reparert og
solgt på vanlig måte forklarer Yngvill.

sortimentet vårt er laget av tre eller
treﬁber.
Bruk av resirkulert materiale er
imidlertid et ganske nytt område
for oss. Litt av utfordringen er å
kvalitetssikre innholdet i resirkulerte
materialer. IKEA stiller strenge krav
til at råmaterialene vi bruker ikke
inneholder helse- og miljøskadelige
stoffer. Men vi kan nå for eksempel
tilby kundene våre bordet BOLSO,
som er laget av tomme brusﬂasker og
vise at avfall fra Indias tekstilfabrikker
kan bli til de nye ﬁlleryene IKEA PS
GLIMSTA og IKEA PS GAGNEF.
Rester av produksjon av KALSEBO
skapdører blir brukt til PRONOMEN
benkeplater, hvor rester herfra brukes
til LÄMPLIG skjærefjøl sier Jennie.
Litt morsomt er det med produktet
JORDBRO, som er laget av avfall fra
papp- og bleiefabrikker.

Har IKEA mange produkter av
resirkulert materiale?
- IKEA har lang tradisjon for å utvikle
produkter av resirkulerbart materiale
forteller Jennie. Nesten halvparten av

������������������������������

IKEA og miljøet:
Avfall:

Gjenvinning:
IKEA Norge sorterer avfallet i 20
fraksjoner. Mer enn 90 % av avfallet
gjenvinnes eller energigjenvinnes.
Recovery:
Avdelingen Recovery har som oppgave å minimere behovet for å kaste
skadede produkter. Gjenvunnede
produkter selges i Billigkroken eller
kompletteres for ordinært salg.

Trening:

Alle medarbeidere i IKEA Norge skal
motta grunnleggende miljøtrening
innen 6 måneder etter ansettelse.

Produkter og
materialer:

Grunnsetningen for IKEAs produktutvikling er maksimal utnyttelse med et
minimum av ressurser. Dette bidrar til
lave priser og reduserer påvirkningen
på miljøet.

Energi:

IKEA Norge bruker energi fra fornybare kilder.

Transport:

IKEA arbeider for å redusere utslipp
av CO2 på ﬂere måter. IKEA buss til
og fra varehuset, varetransport på
jernbane og ﬂatpakking av varer for å
utnytte plassen i transportmiddelet er
noen av tiltakene.

Skogbruk:

IKEA aksepterer ikke trevirke fra intakt
naturskog eller fra skog med en klar
deﬁnert bevaringsverdi. Kravene til
våre leverandører er deﬁnert i og
kontrolleres i henhold til våre etisk retningslinjer: IWAY - The IKEA Way on
Purchasing Home Furnishing Products.

Yngvill,
miljøkoordinator på IKEA Slependen

Jennie,
miljøkoordinator på IKEA Furuset.

