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Symbol på 
noe mye 
større enn 
seg selv
Ada Stolsmo Hegerbergs 
karriere har en større 
misjon enn bare å vinne 
trofeer, skriver Odd Inge 
Aas.

SPORT • del 2 • side 14–15

Tog: Nå skal 
pris telle mer 
enn kvalitet
I anbudet om 
Nordlandsbanen, 
Trønderbanen og 
Dovrebanen skal ikke 
kvalitet telle mest. 

NYHETER • del 1 • side 16–17

å Kommentar Øystein Kløvstad Langberg

Ingen hamler opp med  
USAs økonomiske våpen
MENINGER • del 1 • side 3

Seks uker  
i ordkrigen

KULTUR • DEL 2 • SIDE 1–32

Solskjær
regnes 
som het 
kandidat
Ifølge bookmakerne er 
Molde-trener Ole Gunnar 
Solskjær favoritt som ny 
midlertidig manager for 
Manchester United.

SPORT • del 1 • side 28–30
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Krigen om  
historien 
32 sider  
spesial

Marte Michelets bok Hva visste 
hjemmefronten? utløste rabalder.  
– Min hensikt har ikke vært å 
dømme noen, sier hun.

Den drepte 
Maren 
Uelands mor: 
«Ren og skjær 
galskap.»
NYHETER • del 1 • side 7

Knut Kjær, 
Oljefondets første 
sjef, vil flytte fondet 
ut av Norges Bank

NYHETER  
del 1 • side 4–5 og 38–39

Oljefondet 
går på 
autopilot 
i usikkert 
farvann

Stortinget 
betalte 
Grandes 
reise til 
50-årsdag
NYHETER • del 1 • side 6

MIDNATTSÅPENT 10-24

ALT DU ØNSKER DEG

ÅPENT
3 TIMER GRATIS PARKERING | 200 BUTIKKER

TA DET MED RO, HOS OSS ER DET
JULESTEMNING ALLE HVERDAGER

HELT TIL KL. 24
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Helt teo-logisk
Klassekampen har de siste 
dagene rullet opp en affære 
om katolske prestestudenter. 
De har reist til London med 
tomme kofferter og returnert 
med uhyre kostbare presteklær 
i bagasjen. Likevel har preste-
spirene gått på grønt i tollen. 
Saken handler om hvorvidt de 
er blitt instruert fra høyere hold 
til å smugle.

Såkalte messehageler er 
nemlig ikke en selvsagt del av 
taxfreekvoten.
Samtidig står en slik praksis på 
trygg teologisk grunn. Bibelen 
nevner ikke smuglere en 
eneste gang, mens «toller» 
nærmest er et synonym for 
«synder». Som i Lukas-evange-
liet: «Alle tollerne og synder-
ne holdt seg nær til Jesus for å 
høre ham.»

Hun, han og hen
Aftenposten meldte søndag at 
Marcel Prousts bok Swann's 
Way er solgt for 14,6 millioner 
kroner: «Boken ble av Proust 
gitt til hans venn og elsker 
Lucien Daudet. Hun solgte sitt 
eksempel etter at Proust døde 
i 1922.»
NTB-artikkelen blir nå et 
skoleeksempel for dem som vil 
innføre ordet hen.

En hånd på styret
Se, jeg kan sykle uten hode, 
utbrøt Donald Duck en gang. 
Nå har Stavanger Aftenblad sin 
egen variant: 
«De nye bysyklene skal styres 
med mobilen...»

Oppvarming
Aftenposten skriver i en 
bildetekst at fotballspilleren 
Martin Linnes leier bolig i et 

fasjonabelt strøk av Tyrkias 
hovedstad. Linnes tar nok 
dermed de 42 milene fra 
Ankara til Istanbul som en lett 
morgenjoggetur.

For drøyt?
En krypskytter er dømt til å se 
tegnefilmen Bambi 15 ganger. 
Advokat John Christian Elden 
kommenterer på Twitter: «Nå 
snakker vi straffutmåling!»

Under streken

Man kan ikke forby alt man ikke liker

B
ystyret ber byrådet stoppe all kommu-
nal støtte til Black Box teater som følge 
av oppsetningen (...)». Slik var ordlyden 
da Fremskrittspartiet i et bystyremøte 
i Oslo i forrige uke foreslo å stanse pen-
gestøtten til Black Box som en reaksjon 
på at teatergruppen bak forestillingen 

Ways of seeing hadde filmet blant annet på adressen 
der justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor 
Mikkel Wara (Frp) og hans familie bor. 

Senere ble familiens hus og bil tagget med henholds-
vis ordet «rasisit» og et hakekors, og bilen ble sann-
synligvis forsøkt påtent. 

PST etterforsker nå hendelsen, foreløpig uten gjen-
nombrudd. Fremskrittspartiet i Oslo, derimot, har al-
lerede kommet frem til en dom: «Det Black Box har 
gjort, har ført til en handling som politiet ser alvorlig 
på,» sa Fremskrittspartiets Peter N. Myhre til Dagsavi-
sen. Hans partikollega Christian Tybring-Gjedde be-
nyttet anledningen til å utdype kuttforslaget: «Å sette 
andres liv potensielt i fare anses ikke som kunst».  

Man kan selvsagt spekulere i hvorvidt gjerningsper-
sonene bak angrepet er blitt inspirert av teaterstykket. 
Forhåpentlig vil PSTs etterforskning gi svar på det. Og 
man kan saktens mislike at snikfilming rundt myndig-
hetspersoners private hjem blir underholdning. Det 

er legitimt å være kritisk til dette, og det er god grunn 
til å diskutere teaterets etiske vurderinger. Men én vik-
tig ting skiller angrepet fra teaterstykket: 

Angrepet er ulovlig, teaterstykket er det ikke. 
Det betyr at Fremskrittspartiets forslag til bystyret 

er økonomiske sanksjoner mot teateret for å ha vist 
innhold partiet ikke liker. Ola Berg Edseth, formann i 
Oslo Vest FpU, hevdet i gårsdagens Aftenposten at kutt-
forslaget «overhodet ikke har kommet som en konse-
kvens av hærverk utført på justisministerens hus». Det 
er åpenbart galt. 

Det er ikke første gang Fremskrittspartiet tar til orde 
for økonomiske sanksjoner mot innhold de ikke liker. 
Da Anniken Huitfeldt ga ut barneboken Fortellingen 
om Gro Harlem Brundtland, forlangte Fremskrittspar-
tiet at boken ikke skulle komme inn under innkjøps-
ordningen. Det samme skjedde da barneboken Teodor 
Sterk, en trist og blodig fortelling ble utgitt. Fremskritts-
partiet mislikte at en usympatisk politiker i boken ble 
kalt Sivert Jensen fra Skrittpartiet. 

Det skal være rom for å debattere og kritisere kunst. 
Men politisk sensur gjennom økonomisk sanksjone-
ring av kulturuttrykk har ingen plass i Norge. Som Frem-
skrittspartiets Christian Tybring-Gjedde selv sa i stor-
tingsdebatten om atomvåpenforbud 8. februar i år: 

«Man kan ikke forby alt man ikke liker».  

Leder

Det er ikke 
første gang 
Frem skritts
partiet  
tar til orde for 
økonomiske 
sanksjoner  
mot innhold  
de ikke liker
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Konflikten over Iran-
avtalen har vist hvor 
mye makt dollaren gir 
USA. Frustrerte EU-
land trapper opp sine 
globale ambisjoner for 
euroen.

D ollaren er «vår valuta, men de-
res problem», sa USAs finans-
minister John Connally til sine 
europeiske kolleger i 1971.

Utsagnet falt i en annen his-
torisk kontekst, men passer like godt i dag. 
For det siste året har vist hvor krevende 
det er for andre land å slå tilbake når USA 
bruker dollaren som våpen i en global 
maktkamp. 

Til tross for sterke advarsler fra sine al-
lierte, valgte Donald Trump i mai å trekke 
USA fra Iran-avtalen og gjeninnføre sank-
sjoner. Formelt står EU fortsatt ved avta-
len, men USA har gjort det klart at de vil 
straffeforfølge selskaper som bryter sank-
sjonene. Ettersom de fleste europeiske 
selskaper på en eller annen måte er av-
hengige av USAs hjemmemarked, bank-
system eller valuta, har de ikke annet valg 
enn å trekke seg ut.

USAs urimelige privilegium
Dollarhegemoniet er selvfølgelig ikke noe 
nytt. I 1965 uttalte Frankrikes daværende 
finansminister Valéry Giscard d'Estaing, 
som senere ble president, at dollarens po-
sisjon ga USA et «urimelig privilegium». 
Den amerikanske valutaen har status som 
verdens reservevaluta og utgjør over 60 
prosent av sentralbankenes totale valuta-
reserver, ifølge IMF. 

Rundt 40 prosent av alle globale trans-
aksjoner skjer med dollar som valuta. På 
begge disse områdene er euroen nummer 
to, men den europeiske valutaens posi-
sjon har svekket seg siden finanskrisen.

Dollaren gir amerikanerne stor innfly-
telse over den globale økonomiske politik-
ken og sikrer den amerikanske staten bil-
lig finansiering. I tillegg kan den brukes 
som et svært effektivt pressmiddel, slik 
Europa, Russland og Kina nå opplever at 
USA gjør over sanksjonene mot Iran. Sel-
skaper som bruker amerikanske banker 
eller betaler i dollar, er utsatt for det ame-
rikanske sanksjonsregimet. Blant annet 

Ingen hamler opp 
med USAs  
økonomiske  
våpen

tydelige mangler. For Kinas del handler det 
om grunnleggende ting som økonomisk 
stabilitet, rettssikkerhet og mangel på åpen-
het.

Trump skremmer
Utfordringene med euroen er i løpet av det 
siste tiåret blitt blottlagt for en hel verden. 
Valutaunionen ble innført uten å ha det 
nødvendige byggverket rundt på plass. I 
kjølvannet av eurokrisen har landene tet-
tet noen av de største hullene, blant annet 
med innføringen av EUs bankunion. Euro-
landene ble nylig enige om en ny pakke 
med reformer, men fortsatt er det mye som 
gjenstår. Å skulle innføre et felles budsjett 
som kan utjevne forskjeller innad i euro-
sonen, eller at landene skal utstede gjeld i 
fellesskap, er fortsatt helt uaktuelt for rike 
euroland nord i Europa. De frykter at de-
res skattebetalere vil ende opp med reg-
ningen for utskeielser i land lenger sør. Der-
for vil spørsmålet om overlevelsesevne fort-
sette å henge over den felleseuropeiske 
valutaen.

Tooze og Odendahl påpeker også at en 
sterkere internasjonal posisjon for euroen 
ville måtte innebære at Den europeiske 
sentralbanken tok på seg rollen som «ver-
dens sentralbank», slik amerikanske Fed 
gjorde under finanskrisen. Det har det hit-
til vært vist liten vilje til fra europeisk hold.

For at dollarhegemoniet virkelig skal bli 
utfordret må det sannsynligvis skje noe 
drastisk med tilliten til amerikansk øko-
nomi, er deres konklusjon. Donald Trumps 
uberegnelige politikk skaper usikkerhet, 
men foreløpig ser det ikke ut til å være i 
nærheten av nok til å vippe USA fra tronen. 
Til det er utfordrernes problemer for store.

bruker USA det internasjonale betalings-
systemet SWIFT, som er dominerende 
innen globale banktransaksjoner, til å øve 
kontroll over betalinger til og fra Iran, iføl-
ge Bloomberg.

Situasjonen skaper frustrasjon i EU. Uni-
onens økonomi er omtrent like stor som 
USAs, men så lenge dollaren er så mye mer 
dominerende enn euroen, legger det sto-
re begrensninger på handlefriheten til eu-
ropeiske land. Normalt har Europa og USA 
handlet i tandem, men de siste årene har 
det dukket opp en rekke saker der de to 
er på kollisjonskurs. 

«Trump-administrasjonen gjør økono-
misk politikk om til et våpen, noe som fø-
rer til at euroens plass i globale markeder 
blir et spørsmål om utenrikspolitikk, ikke 
bare om økonomi», konkluderer økono-
mene Adam Tooze og Christian Odendahl 
i en artikkel for tankesmien CER.

Kan Kina ta opp kampen?
Konflikten med USA har fått EU til å blåse 
nytt liv i visjonen om å gjøre euroen til en 
reell konkurrent til dollaren. Ifølge EUs fi-
nanskommissær Pierre Moscovici må uni-
onen styrke euroens globale posisjon for 
å «beskytte europeiske borgere og selska-
per mot eksterne sjokk». Planen er å øke 
bruken av euro i strategiske sektorer som 
energi og råvarer. Slik situasjonen er i dag 
er over 80 prosent av EU-landenes ener-
giimport priset og betalt i dollar, selv om 
lite av handelen skjer direkte med USA.

EU er ikke de eneste som vil utfordre 
USAs hegemoni. Kinesiske yuan er for ek-
sempel blitt promotert som en utfordrer 
til dollaren av Kinas myndigheter. Men fak-
tum er at alle USAs konkurrenter har be-

å Kommentar  
Øystein Kløvstad 
Langberg  

Kommentator

Normalt har 
Europa og 
USA handlet 
i tandem, 
men de siste 
årene har 
det dukket 
opp en 
rekke saker 
der de to  
er på 
kollisjons
kurs
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Oljefondets  
første sjef  
vil flytte  
oljepengene ut 
av Norges Bank
Sigurd Bjørnestad 

Oljefondets første toppsjef Knut N. Kjær vil gi 
fondet et eget styre med mer makt. Det vil gi en 
proffere og bedre forvaltning av oljepengene 
enn i dag, mener han.

gen bli mer synlige. Ansvaret for resulta-
tene blir klargjort i stedet for å bli pulve-
risert i en departementskultur som ikke 
måler egne bidrag til avkastningen, sier 
Kjær.

Men dette stiller krav til hvem som kan 
sitte der.

– Med slike utvidede fullmakter nytter 
det ikke å ha et styre sammensatt stort sett 
bare av norske samfunnsøkonomer, som 
også skal behandle en rekke andre saker 
i Norges Bank, sier Kjær.

Kjær mener den høye aksjeandelen gjør 
sikkerhetsventilen desto mer nødvendig.

Vil måle Finansdepartementet
Kjær er sterkt kritisk til Finansdeparte-
mentets rolle. Han kaller det et «mysteri-
um» at Finansdepartementet ikke har vur-
dert sin egen rolle i forvaltningen av Olje-
fondet. 

Nesten 99 prosent av risikoen i Oljefon-
det er bestemt i Finansdepartementet, sær-
lig ved at det bestemmer aksjeandelen i 
fondet. Rundt 1 prosent av samlet risiko 
blir tatt av Norges Bank ved små avvik fra 
departementets kurs.

 

Etterlyser sammenligning
Kjær vil at Oljefondet skal bli sammenlig-
net med andre store internasjonale fond 
som driver med det samme.

– Jeg spør hvordan Oljefondet med de-
partementets valg har gjort det i forhold 
til disse. Etter drøyt 20 år med Oljefondet 
bør departementet komme med slike ana-
lyser, sier han.

Han viser til den siste meldingen til Stor-
tinget om fondet.

– Her er det en omfattende diskusjon av 
Norges Banks eget lille bidrag til risikoen. 
Men det er ingen analyser av hva departe-
mentet selv har bidratt med. Det som be-
tyr desidert mest, blir ikke drøftet, sier 
han.

«Historieløse» Jensen
I den nye loven blir styringen og organi-
seringen av Oljefondet fastsatt i paragrafer 
for lang tid fremover. Finansminister Jen-
sen vil fortsette med Oljefondet og sentral-
banken under samme tak med felles styre. 

Kjær kaller Jensens forslag «historie-
løst».

– Fra 1997 utviklet Oljefondet en forret-
ningsmessig kultur som var annerledes 
enn det som ellers var vanlig i Norges Bank. 

I 11 år har Oljefondets tidligere sjef Knut 
N. Kjær vært svært forsiktig med å si 
noe om styringen av verdens største stat-
lige pengebinge.

Men nå bryter han tausheten i en kro-
nikk i Aftenposten. Anledningen er Finans-
departementets arbeid med ny lov om Nor-
ges Bank. 

Finansminister Siv Jensen vil beholde 
Oljefondet i Norges Bank slik at sentral-
banksjef Øystein Olsen fortsatt styrer. Kjær 
vil flytte fondet ut av banken og gi det et 
eget styre med nye folk.

Milliarder i forskjell
Oljefondet finansierer hvert år skoler, sy-
kehus og veier med 200–250 milliarder 
kroner på et statsbudsjett på over 1300 
milliarder i alt. 

Forskjellen mellom god, middels og dår-
lig forvaltning kan måles i milliarder kro-
ner. 

1 prosentenhet opp på avkastningen i 
ett år betyr over 80 milliarder kroner mer 
inn i fondet. Det betyr i sin tur rundt 2,5 
milliarder kroner mer å bruke på statsbud-
sjettet hvert år til evig tid. 

Fondet på autopilot 
Men Kjær vil gjøre mer enn å få inn nye 
folk. Han vil samtidig gi fondets styre økt 
ansvar og utvidede fullmakter til å bestem-
me i forvaltningen.

Det grunnleggende prinsippet i fondet 
er å ha 70 prosent av oljepengene i aksjer 
og 30 prosent i andre plasseringer. Dette 
har Finansdepartementet bestemt med 
forankring i Stortinget.   

Kjær mener dette er for stivbeint.
– En fast høy aksjeandel uavhengig av 

utsiktene i markedene betyr at fondet går 
på autopilot i høy fart inn i ukjent farvann. 
Ingen griper inn hvis sikten blir for dårlig, 
sier Kjær.

Monterer ventil
Kjær vil innføre en ny sikkerhetsventil i 
forvaltningen: Styret får fullmakt til å av-
vike fra 70/30-regelen i perioder med høy 
sannsynlighet for tap.

På den måten vil han ha ansvaret for 
fondets resultater ut i lyset.

– Ved å flytte makt fra departementet til 
et styre vil de viktige valgene i forvaltnin-

PROFIL

Knut N. Kjær
Var Oljefondets første topp-
sjef 1997–2008.

Medlem i den internasjonale 
rådgivingskomiteen for China 
Investment Corporation (CIC). 
Forvalter valutareserver.

Medlem av styret i forvalt-
ningsselskapet til det neder-
landske pensjonsfondet ABP. 
Europas største pensjonsfond.

Medlem i rådgivingsgruppen 
for investeringer og risiko i 
Singapores sentralbank. 
Forvalter valutareserver.

Medlem i investeringskomite-
en til sentralbanken i Thailand. 
Forvalter valutareserver.

Inntil nylig rådgiver til komite-
en for investeringsstrategier i 
Government of Singapore 
Investment Corporation (GIC). 
Forvalter statlige penger. 

I alt forvalter disse fondene 
20.000 milliarder kroner.
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Knut N. Kjær ledet 
Oljefondet 
1997–2008. Han 
er sterkt kritisk til 
finansminister Siv 
Jensens planer for 
fondets videre 
vei.

Jeg er dypt bekymret for at Finansdepar-
tementet ikke forstår behovet for å skape 
en særegen kompetanse og kultur i for-
valtningen av Oljefondet, sier Kjær. 

Han ser forvaltning av oljepengene som 
forretningsvirksomhet, mens det å drive 
sentralbanken er myndighetsutøvelse. 

– Departementet vil at ledelsen i Norges 
Bank skal gjøre begge deler. Men ingen er 
i toppklasse på begge, sier han. 

Flytter fondet ut av banken
Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem 
ledet utvalget som har lagt frem forslag til 
ny lov om Norges Bank. 

Han vil det samme som Kjær: flytte Ol-
jefondet ut av Norges Bank og etablere det 
med et eget styre direkte underlagt Finans-
departementet.

– Men viser ikke historien at Oljefon-
det har vært en suksess? 

– De samlede resultatene ser gode ut, 
men det er ennå ikke laget en god analyse 
av dette der en sammenligner med tilsva-
rende fond ute i verden, sier Kjær.

– Hva er risikoen for at internasjo-
nale finansfolk i styret vil løsrive fon-
det fra nøktern norsk stil og sunt bon-
devett?

– Jeg tror flertallet i et eget styre for fon-
det bør være norske. Men vi må blande 
dem med personer med tung internasjo-
nal erfaring. Vi må ha de beste fra Norge 
og de beste fra utlandet, sier han.

Styret tar seg av alt
Finansdepartementet vil i fremtiden ha et 
styre i Norges Bank med sentralbanksje-
fen, de to visesentralbanksjefene og seks 
eksterne medlemmer. Det er som nå, men 
med ett ekstra styremedlem.

Dette styret skal ta seg av alt i Norges 
Bank, med unntak av å bestemme renten 
og passe på at bankene er sunne.

Med sentralbankens ledelse som styre-
ledelse og stort spenn i styreoppgaver tror 
Kjær det ikke vil bli mulig å få inn toppfolk 
med erfaring i global finansforvaltning. 
Det krever at fondet får sitt eget styre uten-
for banken.

– Jeg er svært overrasket over at Finans-
departementet har så lav selvtillit når det 
gjelder å finne styremedlemmer som er 
blant verdens beste på kapitalforvaltning, 
og som også forstår samfunnsoppdraget, 
sier Kjær.

Les kronikken del 1 • side 38-39

FAKTA

Oljefondet
Alle statens oljeinntekter går inn i 
fondet. Pengene blir plassert i 
utlandet med 70 prosent i aksjer 
og resten i rentepapirer og 
eiendom.

Fondet er på 8300 milliarder 
kroner. Det tilsvarer mer enn seks 
2018-statsbudsjetter.

Fondet blir i det daglige forvaltet 
av en egen avdeling i Norges Bank 
med rundt 550 ansatte. Hoved-
styret i banken har det overordne-
de ansvaret for forvaltningen. 

Finansdepartementet eier fondet 
på vegne av det norske folk. 

Vil holde  
Oljefondet  
tett på 
Stortinget
Statssekretær Marianne 
Groth (H) i Finansdeparte-
mentet vil ikke ha et eget 
styre for Oljefondet med 
mer makt over plasserin-
gene enn nå.

– Det er Stortinget som 
bestemmer Oljefondets 
strategi. Det norske folk 
eier fondet, og derfor skal 
ikke makten delegeres bort 
fra Stortinget, sier hun.

Hun bruker ordene 
«legitimitet» og «politisk 
forankring» mange ganger 
da Aftenposten ber henne 
kommentere Knut N. Kjærs 
kronikk. 

Budskapet er at Oljefond-
ets strategi må være forank-
ret hos dem folket har valgt 
for at folket skal ha tillit til 
fondet. Tilliten kan forleng-
es inn i politikkregelen om 
at den årlige bruken av 
oljepengene skal være slik 
at fondet i prinsippet varer 
evig.

Ikke for komplisert
 – Strategien og driften av 
Oljefondet må ikke bli for 
komplisert. Driften skal ikke 
ta hensyn til om kortsikte 
forventninger til de ulike 
markedene beveger seg 
opp eller ned, sier hun.

I stedet er strategien å 
holde seg fast til 70 prosent 
aksjer og 30 prosent i andre 
plasseringer tvers gjennom 
gode og dårlige tider i de 
ulike markedene.

Groth sier Norges Bank er 
en høyt respektert institus-
jon.

– At Oljefondet forvaltes i 
sentralbanken bidrar til å 
bygge tillit ute i samfunnet, 
sier hun

– Har dere sammenlignet 
avkastningen i Oljefondet 
med andre store fond for å 
vurdere strategien 
Stortinget og Finansde-
partementet har valgt?

– Vi ser på hvordan andre 
fond er investert når vi 
velger strategi for Oljefond-
et. Men vi legger ikke så 
stor vekt på å sammenligne 
samlet avkastning fordi den 
blant annet vil være 
bestemt av aksjeandelen. 
Her er det ikke to like fond. 

– Men hvis dere bare ser 
på selve avkastningen 
uten å skjele til hvordan 
pengene er investert, 
hvordan ser det ut da?

– Du må ta hensyn til 
risikoen som er tatt i 
investeringen, sier Groth.

Risiko kan defineres som 
sannsynligheten for å tape 
penger innen et gitt 
tidspunkt. Høy aksjeandel 
betyr som regel høyere 
risiko.
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Dro på privat bursdagsfest, 
sendte regning til Stortinget
Carl Alfred Dahl 
Henning Carr Ekroll 

Venstres Trine Skei 
Grande og Terje 
Breivik deltok i den 
private feiringen av 
partikollega André 
Skjelstads 50-årsdag. 
Reise og opphold ble 
betalt av det offentlige. 

D et var i august 2015 at Venstre-
politiker og stortingsrepresen-
tant Andre Skjelstad ble 50 år. 
Feiringen foregikk i Verrastran-
da samfunnshus i Trøndelag, 

der rundt 100 venner, familie og kolleger 
var samlet.

– Det var i høyeste grad en privat feiring, 
sier Skjelstad til Aftenposten.

Han understreker likevel at det var na-
turlig at det «var en del politikere til stede», 
ettersom han har mange bekjente og ven-
ner fra det politiske landskapet. 

Blant dem som deltok var Venstres stor-
tingsrepresentanter Trine Skei Grande og 
Terje Breivik, som er henholdsvis leder og 
nestleder i partiet. 

Valgforsker: Virker ikke rimelig 
Regnskapsopplysninger Aftenposten har 
fått innsyn i, viser at de to sendte regnin-
gen for reise og opphold i forbindelse med 
partikollegaens private bursdagsfeiring 
videre til skattebetalerne. 

Pengene ble tatt fra de offentlige tilskud-
dene som er ment å støtte partienes poli-
tiske arbeid på Stortinget. 

Totalt ble det brukt 10.970 kroner på at 
deltagere fra partiets stortingsgruppe skul-
le delta på festen i Trøndelag. Pengene 
gikk blant annet til fly og overnatting, vi-
ser regnskapsutdraget. I tillegg ble det 
brukt 2000 kroner på gave til jubilanten. 

Peter Egge Langsæther er valgforsker 
og doktorgradsstipendiat i statsvitenskap 
ved Universitetet i Oslo. Han reagerer på 
at ledelsen i Venstre lar fellesskapet ta reg-
ningen for at de skal delta på partifellens 
private bursdagsfest.

– Jeg synes ikke det virker rimelig at Stor-
tinget skal betale for deltagelse på en pri-
vat fest. Stortingsrepresentantene har en 
ganske romslig stortingslønn (885.000 kro-
ner i 2015, red.anm.) som de burde kunne 
brukt til å dekke dette, sier han.

Venstre: Dette var representasjon
Aftenposten har spurt Venstre-ledelsen 
om hvorfor de mener det var naturlig at 
deres deltagelse på Skjelstads fest skulle 
betales med offentlige midler ment til å 
støtte arbeidet i nasjonalforsamlingen.

Venstres nestleder og stortingsrepre-
sentant Terje Breivik forklarer beslutnin-
gen slik:

«Vi deltok begge på dette arrangemen-

Venstres lokallag i Verran la ut et bilde av partileder Trine Skei Grande som deltok på 
André Skjelstads private bursdagsfeiring. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX 

tet for å representere stortingsgruppen og 
den parlamentariske ledelsen ved feirin-
gen av 50-årsdagen til en av våre lengstsit-
tende stortingsrepresentanter. Ettersom 
dette fant sted i innspurten i valgkampen 
i 2015 hadde vi behov for å minimere både 
reisetiden og selve oppholdet, for å rekke 
valgkamparrangementer i andre deler av 
landet i for- og etterkant av feiringen», skri-
ver Terje Breivik i en e-post sendt fra Ven-
stres pressesjef. 

Mener diskusjonen er viktig
Venstre er en av fem partigrupper på Stor-
tinget som har gitt Aftenposten innsyn i 
alle utgiftsposter. Miljøpartiet De Grønne, 
SV, Rødt og KrF har også gitt innsyn.

De fire største partiene, Arbeiderpar-
tiet, Høyre, Frp og Senterpartiet, har ikke 
gitt innsyn utover ordinært årsregnskap, 
og velger følgelig å hemmeligholde detal-
jene rundt hvordan de bruker offentlige 
penger.

Langsæther mener det finnes eksem-

pler på arrangementer der det ville vært 
mer naturlig at regningen tas av partiet 
sentralt. 

– Det avhenger litt av arrangementets 
natur. Er det en helt privat fest, så er det 
naturlig at det dekkes av den enkelte. Men 
dersom det også er en arena hvor det an-
ses som viktig å samle folk fra partiet og 
for eksempel bygge team, så er det mer 
naturlig at det dekkes av sentralleddet i 
partiet. Det ville nok vært en fordel med 
et enda tydeligere skille mellom det som 
er private arrangementer, og det som er 
partiarrangementer, sier valgforskeren. 

Han mener det er viktig at det nå blir en 
diskusjon om hvordan partigruppene på 
Stortinget bruker pengene.

– Disse enkeltsakene er viktige som ut-
gangspunkt for en diskusjon rundt hva dis-
se tilskuddene skal dekke. Da kan vi i fel-
lesskap forhåpentligvis komme nærmere 
en konklusjon om hva som er naturlig å 
finansiere med Stortingets partigruppetil-
skudd.

FAKTA

Dette er saken
Aftenposten omtalte onsdag 
14. november hvordan 
Stortingets partigrupper de 
siste fem årene har fått 
overført 862 millioner kroner 
fra statsbudsjettet.

Dette er offentlige penger 
som partiene kan bruke nokså 
fritt, men det kreves at 
pengene skal gå til stortings-
relatert arbeid. I regelverket 
heter det at midlene skal 
brukes til «drift av et politisk 
og administrativt støtteappa-
rat for stortingsgruppene, 
samt anskaffelse av varer og 
tjenester som gruppene finner 
nødvendig for å ivareta sine 
funksjoner i Stortinget». 

Fire av ni partier nekter å gi 
innsyn i detaljerte oversikter 
som viser hvordan pengene er 
brukt. MDG, SV, Rødt og KrF 
valgte å gi innsyn da Aften-
posten spurte første gang, i 
slutten av oktober.

22. november snudde Venstre 
og ga også innsyn.

Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet nekter fortsatt 
offentligheten innsyn i 
regnskapsdetaljer som viser 
hvordan de bruker offentlige 
midler. 

Det er ikke rimelig at Stortinget 
skal betale for at politikerne 
deltar på private bursdags-
fester, mener valgforsker Peter 
Egge Langsæther ved UiO. 

Har du tips om denne eller 
lignende saker? Ta kontakt 
med Aftenpostens 
journalister på e-post 
(carl.alfred.dahl@aften-
posten.no eller henning.
carr.ekroll@aftenposten.
no) eller send en kryptert 
melding i Signal-appen til  
970 42 342. 

Har du tips? 
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Moren til Maren Ueland:  
– Det er så grotesk. Det er galskap.  
Ove Heimsvik,  
Stavanger Aftenblad

– Jeg håper bare at det 
gikk fort. At de ikke var 
stygge med henne, 
sier Irene Ueland.

E n kald vind feier over Orrestran-
da tirsdag ettermiddag. Hit – til 
den åpne, frie naturen og stran-
den som var en av Marens favo-
ritter – søker Irene Ueland, i et 

slags fattig forsøk på å ta inn sjokkbeskje-
den om at datteren er drept. 

Sammen med leonbergeren Alf Herman, 
den snart fem år gamle hunden som også 
Maren var så uendelig glad i, prøver en 49 
år gammel mor det nesten umulige: Å for-
døye meldingen hun fikk for mindre enn 
et døgn siden.

Tirsdag ettermiddag er tre marokkan-
ske menn pågrepet for ugjerningen.

Fikk dødsbudskapet i bilen
Mandag kveld ble det kjent at en norsk og 
en dansk kvinne var funnet drept i Atlas-
fjellene i Marokko.

Ikke lenge etter at nyheten ble publisert 
også på norske nettsteder, begynte fami-
lien hjemme på Bryne å ane uråd.

Marens søster, Malin Ueland Nordås 
(26), oppdaget på TV2s nettsider at en 
norsk og en dansk kvinne var funnet døde 
i Atlasfjellene i Marokko. Malin tenkte 
umiddelbart på søsteren og hennes dan-
ske venninne, Louisa Vesterager Jesper-
sen.

Kunne det virkelig være andre norske 
og danske kvinner som var på tur der ne-
de samtidig?

– Jeg ringte politiets nødnummer, sier 
Irene Ueland.

– Politiet visste ingenting, men skulle 
sjekke. Litt senere ringte de meg, mens 
jeg var på tur i bilen fra Varhaug og hjem 
til Bryne. De bad meg finne en plass å stop-
pe. Da skjønte jeg at det stemte, det vi fryk-
tet aller mest, sier Irene Ueland.

– Uvirkelig
Etter en tirsdagsnatt med svært lite søvn 
synes moren det er fælt å klikke seg inn 
på nettavisene. Overskriften «Brutalt 
drept» lyser mot henne flere steder.

Hun lukker raskt igjen mobildekselet. 
Når Dagsnytt kommer på radioen, slår hun 
av.

– Jeg klarer det bare ikke, sier hun.
Mindre enn et døgn er gått siden hun 

fikk den verste beskjeden en mor kan få.
– Hvordan har det siste døgnet vært?
– Uvirkelig, sier Malin. 
– Det er før og det er etter. Jeg kjenner 

på at kroppen reagerer sterkere enn ho-
det. Jeg er kvalm og skjelven. Jeg hørte at 
moren til Louise var sint, men sinne kjen-
ner ikke jeg i det hele tatt. Bare utmattelse, 
sier Irene Ueland.

– Hva trenger du aller mest nå?
– Fakta. Foreløpig vet vi ingenting om 

hvordan dette har skjedd. Og hvorfor. Jeg 
håper bare det gikk fort. At de ikke var 
stygge med henne.

Maren hadde en drøm
Maren Ueland ble 28 år gammel. Hun var 
utdannet vernepleier, men fikk aldri full-
ført friluftslivsstudiene i Telemark.

– Hun hadde en drøm om å starte noe 
for seg selv, drive miljøterapi ute i natu-
ren. Hun brant så for dette, sier Irene, før 
stemmen brister.

Mandag kveld la hun ut en melding på 
sin egen Facebook-profil: «Maren vårs – 
23.11.1990 – 17.12.2018.»

Litt senere søkte hun ut til Orrestranda, 
sammen med broren Trond og hunden.

På Facebook har kommentarene strøm-
met på. Irene Ueland setter stor pris på at 
folk bryr seg.

– Det er godt å se at folk viser omtanke. 
På én måte gjør det godt å lese at folk ikke 
har fått sove, at de er knuste, sier hun.

Både Irene Ueland og Marens søster Ma-
lin er opptatt av å få frem den friluftsel-
skeren Maren var. Hun var mye ute på tur 
i naturen, hun var soppkyndig og hun tvin-
net fluer til å fiske med, for å nevne noe.

– Hun kunne bodd et sånt sted der in-
gen skulle tru at nokon kunne bu. Og hun 
elsket å komme opp til farmor i Nordåsen 
i Gjesdal. Hun sa ofte at hun ville opp til 
farmor Marie, de to hadde et utrolig spe-
sielt og godt forhold, sier Malin.

Det var bare to år mellom de to søstre-
ne. Malin beskriver Maren som sin aller 
beste venn, den selvskrevne forlover når 
hun én gang skulle gifte seg.

– Hun var gild å være rundt. sier Malin.
– Og hun var ekstremt opptatt av rett-

ferdighet. Og hun var superlykkelig når 
hun var med gode venner, sier Irene.

Det er godt 
å se at folk 
viser om- 
tanke
”
Irene Ueland, mor

Søstrene Maren, øverst, og Malin 
var bestevenner og fant på mange 
sprell sammen. 

Hit, til 
Orrestranda, 
søker Irene 
Ueland fra Bryne 
for å bearbeide 
tanker og følelser.
FOTO: PÅL 
CHRISTENSEN

Tre menn tatt
MAROKKO Politiet i Marokko har på-
grepet tre menn etter drapene på 
norske Maren Ueland (28) og danske 
Louisa Vesterager Jespersen (24). 
Det får Aftenposten bekreftet fra en 
politikilde.  

Minst en av mennene skal ha blitt 
pågrepet i Marrakech, heter det i en 
pressemelding fra innenriksministeriet.

En kilde i det lokale politiet i Marokko 
bekrefter overfor Aftenposten at  
ytterligere to marokkanske menn ble 
arrestert tirsdag ettermiddag. De er 
mistenkt for medvirkning til drapet.

 
Alle de tre mennene skal avhøres. 
Politiet understreker at de ikke har fått 

bekreftet at det var de som begikk 
drapene. Politiet opplyser at den ene 
mannens ID-kort ble funnet ved 
plassen der kvinnene ble funnet døde. 
 Politiet opplyser at de tre mennene og 
de drepte ble filmet av et overvåkings-
kamera i det de beveget seg opp mot 
plassen der drapene skjedde.

Ifølge den marokkanske avisen 
Medias24 skal de tre pågrepne menne-
ne ha rømt fra stedet og blitt filmet av 
et kamera utenfor en nabohytte til 
teltområdet .Det er bildene fra dette 
kameraet som har hjulpet politiet i 
arbeidet med å pågripe mennene.  

Begge de drepte var studenter ved 
Universitetet i Sørøst- Norge i Bø i 
Telemark. De ble funnet drept i et 
populært turområde i nærheten av 
landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko 
mandag 17. desember. De skal ha hatt 
kuttskader på halsen.
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Disse kan bli Årets 
osloborger 2018

I begynnelsen av desember 
startet Aftenposten jakten på 
menneskene som fortjener en 
utmerkelse for sin innsats for 
Oslo i 2018.Årets osloborger 
skal være «en ildsjel som har 
beveget seg utenfor eventuelle 
stillingsinstrukser. En person 
som bruker tid og krefter på å 
gjøre hverdagen litt bedre for 
sine medmennesker. En som 
har gjort Oslo enda litt bedre å 
leve i.»

Aftenpostens lesere har 
sendt inn en rekke forslag til 
hvem de mener fortjener 
prisen. De som nå er nomi-
nert, er blitt pekt på av 
leserne, i tillegg til at de er 
blitt vurdert av vår egen jury.

Nå kan du stemme på hvem 
du mener bør bli Årets 
osloborger. Gjennom denne  
uken kan du lese intervjuer 
med alle kandidatene.  
 

Kulturredaksjonen 

No. 4
I 2018 tok Oslo-trioen som består av 
Emilie Christensen, Ingeborg Marie 
Mohn og Julia Witek, steget over til 
Øyafestivalens hovedscene og med 
det rett inn i oslofolkets hjerter. Nå er 
det ingen grunn til å bekymre seg for 
arven etter DeLillos. No. 4 synger 
varmt om byen vår. 

Ida Fossum Tønnesen 
Ida Fossum Tønnesen har gjort en 
fantastisk god jobb som leder av Oslo 
Elveforum. Hun har arbeidet iherdig 
for å åpne de mange elvene som på 
sin vei til sjøen er blitt dekket av 
betong eller lagt i rør. Åpningen av 
Akerselva og Alna skyldes i stor grad 
hennes initiativ og store energi.

David Adampour 
David Adampour er Rema 1000-kjøp-
mannen i Torggata som ansetter 
mennesker som har falt litt utenfor. 
Alle hans ansatte har en form for 
funksjonsnedsettelse. – For å jobbe i 
denne butikken må du være annerle-
des. Det er det eneste jeg krever, sa 
han i et intervju i Dagbladet. 

Zeshan Shakar 
Forfatteren Zeshan Shakar har gitt 
innsikt som ingen annen stemme 
eller arena har klart. Tante Ulrikkes 
Vei, oppvekstromanen fra Stovner, 
nådde allerede i sommer et opplag 
på 50.000. Shakar er oppvokst på 
Stovner i Oslo. 

Laura Rueslåtten 
Klokkenisten i Oslo rådhus er genuint 
opptatt av å gi oslofolk gode vibber 
fra klokketårnet. Nå før jul er hun i 
gang med å ringe julen inn for folk i 
byens gater. Hun er klassisk skolert 
musiker, komponist og nå klokkenist 
i Oslo rådhus, hvor hun spiller alt fra 
rock til julelåter. 

Else Kåss Furuseth 
Komikeren Else Kåss Furuseth ble for 
alvor kjent som en av programleder-
ne i Torsdag kveld fra Nydalen. I 
teaterforestilling Kondolerer viste hun 
frem en mer alvorlig side. Tidligere i 
år fikk hun Foreningen Mental Helses 
åpenhetspris for sitt langvarige 
engasjement for pårørende etter 
selvmord. 

Gi din stemme på ap.no

Hun ønsker at folk ber 
hverandre hjem oftere

toppen av Stensparken, der man 
kan se utover alle takene, som om 
man var i Paris, sier Furuseth.

Men aller best liker hun men-
neskene i hovedstaden.

– Før jobbet det en som het 
Jonna på Jokern på Adamstuen. 
Hun kjente alle i nabolaget. Og så 
er det Tante B – tanten til en ven-
ninne av meg. Møter jeg henne, 
vet jeg at jeg må forskyve alle  
planene for dagen med en time, 
for hun er så skravlete.

Det hun liker minst, er at Oslo 
kan være en ensom by. 

– Da jeg gikk på Blindern, føl-
tes det som jeg møtte 33.000 nye 
mennesker hver dag, men likevel 
hadde jeg ikke noen å si ha det 
til.

Selv om det er stort kulturtilbud 
og mye som skjer, er det mange 
som sitter alene i leilighetene sine. 
Det er ikke lenger vanlig å bli kjent 
med naboene sine eller stikke på 
spontanbesøk.

– Det er kanskje fordi alle er så 
travle, meg selv inkludert. Jeg skul-
le ønske vi var flinkere til å invi-
tere hverandre hjem, sier hun.

– Selv én person kan bety noe 
Etter forestillingene Kondolerer 
og Gratulerer har Furuseth enga-
sjert seg i psykisk helse. I høst var 
hun programleder i miniserien 
Else om: selvmord, der hun snak-
ket med mennesker som hadde 
overlevd selvmordsforsøk.

– Det viktigste jeg lærte fra de 
samtalene var at nesten alle for-
talte om ett annet menneske som 
hadde betydd noe for dem. Jeg 
tror man ofte undervurderer hvor 
mye man kan bety for andre, sier 
Furuseth. 

Hun understreker at det ikke 
handler om å dele ut skyld, men 
om at det er lov å bry seg og å 
være til bry. 

–– Det triste i livet mitt lever jeg 
godt med. Men det er mange som 
snakker til meg om hvordan de 
har det, på 37-bussen eller på bu-
tikken. Det har lært meg noe om 
at vi trenger hverandre, sier hun.

Camilla Heiervang 

Da hun var Blindern-
student, følte Else Kåss 
Furuseth (38) at hun ikke 
hadde noen å si ha det til 
på slutten av dagen. Nå er 
hun opptatt av hvordan 
Oslo kan bli en mindre 
ensom by. 

E lse Kåss Furuseth er  
komikeren som åpent 
fortalte om morens og 
brorens selvmord i fore-
stillingene Kondolerer og 

Gratulerer. 10. september åpnet 
hun hjemmet sitt for hele Oslo på 
verdensdagen for selvmords- 
forebygging. Omtrent 850 men-
nesker var innom.

– Jeg så at det kom folk som sto 
stille langs veggen. Jeg håper de 
som var innom, fikk en opplevel-
se av at det går an å komme hjem 
til folk. At det går an å være man-
ge sammen og å snakke om ting 
som er vanskelig, sier hun.

På markeringen stekte Vaffel-
gutta vafler, en rekke band spilte 
frivillig og det var panelsamtaler 
med psykologer og fagfolk. I for-
kant lurte Furuseth på om hun 
kunne kalle det en «festival». Var 
det greit å ha det litt gøy selv om 
temaet var selvmord?

– Jeg tror vi ikke alltid trenger 
å være alvorlige selv om vi snak-
ker om alvorlige ting. Depresjon 
er jo ikke smittsomt. Tristhet er 
ikke som klamydia, sier hun og 
ler.

Drømte om leilighet over kino
Under oppveksten på Jessheim 
handlet turer til Oslo om kino og 
bading for Furuseth. Lenge drøm-
te hun om å bo over Saga kino, så 
hun kunne ta heisen ned til kino-
salen. Hun flyttet til Oslo i 1998, 
og de siste årene har hun bodd 
på Bislett.

– Det fineste stedet i Oslo er på 

– Når noen forteller at de har det vanskelig, er det lett for den som lytter å føle seg utilstrekkelig. Da 
kan hjelpetelefoner og fastleger være viktige, sier Else Kåss Furuseth. FOTO: SIGNE DONS

PROFIL

Else Kåss 
Furuseth 
(38) 
Standupkomiker, 
skuespiller, programle-
der og forfatter. 

Først kjent fra program-
met Torsdag kveld fra 
Nydalen og forestillin-
gene Kondolerer og 
Gratulerer på henholds-
vis Torshovteatret og 
Nationaltheatret. 

Ga i høst ut boken Else 
går til psykolog.

10. september åpnet 
hun hjemmet sitt og 
lagde en minifestival på 
verdensdagen for 
selvmordsforebygging. 

Jeg tror 
man ofte 
under-
vurderer 
hvor mye 
man kan 
bety for 
andre
”

Else Kåss Furuseth



RAV4HYBRID AWDACTIVE S NÅKUN:464 900 -*

AURIS 5DHYBRID NÅKUN: 319 500,-*
PrivatLeie: 2 490,-/md* Fastrente: 0,95%*

AURIS STASJONSVOGNHYBRID NÅKUN: 337 900,-*
PrivatLeie: 2 590,-/md* Fastrente: 0,95%*

BEGRENSET

ANTALLBIL
ER

TUSEN TAKKFOR TILLITEN I 2018
-VI SER FREMTIL 2019.

BEGRENSETANTALLBILER

RAV4HYBRID AWDACTIVE S NÅKUN:464 900,
PrivatLeie: 3 490,-/md* Fastrente: 1,95%*

HVILKET NYTTÅRSFORSETE VELGER DU DEG FOR 2019?

RAV4HYBRID
FEBRUAR 2019

COROLLAHYBRID
MARS 2019

CAMRYHYBRID
MAI 2019

Sør
Sørlandsparken 38 05 60 00

www.toyotasør.no

- Selskapene i Bauda-konsernet

Asker og Bærum

Rud 67 17 80 00

www.toyota-ab.no

Asker 66 76 56 00

Drammen

Lier 32 22 95 95

www.toyotadrammen.no

Drammen 32 23 46 00

Oslo

www.toyota-oslo.no

ØØkkeern 22 70 02 00
Oppsal 233 1122 6600 00
Skøyen 22 51 01 00

Romerike

www.toyotaromeriikkee.nnoo

Lillestrøm
Jessheim
EEiiddssvvoollll

64 83 28 00
63 94 22 00
63 92 46 00

Østfold & Follo

www.toyota-ostfold-follo.no

Sarpsborg
Moss
Follo

69 38 17 00
69 23 31 00
64 91 78 00

Hønefoss

Hadeland

www.toyotahonefoss.no

Hønefoss 31 17 05 00
61 32 47 70

*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 11 900,-. Privatleie eks Toyota RAV4 Hybrid AWD.: Startleie/etabl.gebyr 67 490,-. Md. leie: 3 490,- Totalt 193 130,-. 3 års bindingstid/45 000 km. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å
bli justert til norm. salgsrente. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO₂ og NOx: RAV4 HYBRID: fra 0,36 l/mil, fra 83 g/km, fra 5,8mg/km. AURIS HYBRID forbruk/CO2/NOx: fra 0,35 l/mil, fra 90 g/km, fra 3,3mg/km. AURIS
HYBRID TOURING SPORTS fra 0,36 l/mil, fra 83 g/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

TOYOTA ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
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F INE JEWELLERY BY OLE LYNGGAARD & CHARLOTTE LYNGGAARD

For forhandlerinfo se www. O L E L Y N G G A A R D . com

Fødte tidlig 
etter voldtekt 
av stefar: 1,5 
år i fengsel
Helene Skjeggestad 

Imelda Cortez (20) satt 18 måneder i fengsel for 
brudd på den strenge abortloven i El Salvador. 
Mandag ble hun satt fri.

V oldtektene og overgrepene star-
tet da hun var 10 år. 

I løpet av de neste syv årene 
levde Imelda Cortez med to sto-
re trusler:

•Overgrepene fra stefaren.
•Faren for å bli gravid.
 I El Salvador er abort strengt forbudt 

og kan straffes med fengsel i opptil 50 år. 
Til og med en spontanabort kan straffes.
Da Cortez var 17 år, skjedde det som ikke 
skulle skje. Hun ble gravid med stefarens 
barn. 

Barnet ble født for tidlig i en latrine på 
landsbygda i april 2017. Cortez forlot den 
nyfødte og dro til sykehuset alene, ifølge 
nyhetsbyrået AFP.

Barnet overlevde og hadde ikke noen 
tegn til skader etter fødsel.

Legene som behandlet Cortez og bar-
net, mente likevel å se spor etter et forsøk 
på en abort. 

I El Salvador må leger som mistenker 
en abort, varsle landets myndigheter. Hvis 
de ikke gjør det, risikerer legene også feng-
selsstraff.

 – Den forferdelige undertrykkelsen som 
kvinner og jenter møter i El Salvador, er 
virkelig sjokkerende og beslektet med tor-
tur, sier Amnesty International til BBC. 

Uskyldig
Cortez ble arrestert og har sittet 18 måne-
der bak murene.

Aktoratet hevdet først at fordi hun ikke 
fortalte noen om graviditeten og ikke søk-
te medisinsk hjelp rett etter fødsel, var 
hun skyldig i drapsforsøk under abortlo-
ven. 

Det er en forbrytelse som har en straf-
feramme på 20 år.

Deretter endret aktoratet tiltalen til at 
Cortez hadde forlatt og forsømt sitt barn, 
med en strafferamme på kun ett år. 

Mandag bestemte retten i den sørøst-
lige byen Usulutan at Cortez var uskyldig. 

Den nå 20 år gamle kvinnen ble møtt 
av jublende demonstranter da hun kunne 
spasere ut av rettssalen som en fri kvinne. 

Stefaren skal nå også være arrestert, i 
påvente av en rettssak. 

Et symbol
Den unge kvinnen er blitt et symbol på 
kampen mot landets svært strenge abort-
lov.

– Denne dommen representerer et håp 
for kvinner som fremdeles sitter i fengsel 
anklaget for mord, sa Cortez’ advokat Ana 
Martinez etter løslatelsen, ifølge BBC.

Nå sitter mer enn 22 kvinner i fengsel i 
El Salvador, dømt for brudd på abortlo-
ven. 

Noen har fått straffer opp mot 35 år i 
det hovedsakelige katolske landet, ifølge 
Gruppen for avkriminalisering av abort.

Siden år 2000 er 100 mennesker dømt 
for abort-relatert kriminalitet i landet. 

Strengt forbudt
Dommen er et lyspunkt for abortforkjem-
pere i et bekmørkt område. 

I de 33 landene i Latin-Amerika og Ka-
ribia, er det kun Cuba, Uruguay og Fransk 
Guyana som har selvbestemt abort. Det 
samme gjelder for øvrig også i Mexico by, 
ifølge avisen The Guardian, som har laget 
en oversikt. 

De fleste land har imidlertid en åpning 
for abort i voldtektssaker eller hvis det er 
fare for mors liv. 

Men i land som Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, Den dominikanske republikk, 
Haiti og Surinam er abort strengt forbudt 
med lange fengselsstraffer.

Dermed lever 97 prosent av kvinner i 
fruktbar alder i regionen i et land med re-
striktive abortlover, ifølge Guttmacher In-
stituttet. 

Over halvparten av alle aborter gjen-
nomført i regionen, regnes som utrygge. 
I 2014 skyldtes over 900 dødsfall utrygge 
aborter.

FAKTA

Abort  
i El Salvador
Minst 22 kvinner sitter i 
fengsel i El Salvador, dømt for 
brudd på abortloven.

Siden år 2000 er 100 mennes-
ker dømt for abort-relatert 
kriminalitet i landet.

Kilde: BBC/Reuters/The Guardian/AFP/
NTB/Guttmacher Instituttet

Imelda Cortez er blitt et symbol på El Salvadors strenge abortlov. Her omfavnes hun 
etter å ha blitt frikjent. FOTO:  JOSÉ CABEZAS, REUTERS / NTB SCANPIX

Under-
trykkelsen 
kvinner og 
jenter møter 
i El Salvador, 
er beslektet 
med tortur
”

Amnesty International
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LANGÅPENT
17.–22. desember

10–22 (9–19)

I SNARØYVEIEN 55 I 4 TIMER GRATIS PARKERING I JULEGAVENE SOM ER VERDT TUREN! I

FOTO: GREGORIO BORGIA, AP/ NTB SCANPIX 

Paven: Nasjonalisme truer freden
MORALPREKEN   – Nasjonalismen er en av truslene mot fred fordi den ødelegger 
tilliten i en globalisert verden, fastslår pave Frans, som her hilser på en nissekledd 
baby under et besøk i en veldedighetsorganisasjon som hjelper fattige mødre og 
deres barn.

 – Politiske taler som har en tendens til å gi migranter skylden for alt ondt og som 
fratar fattige alt håp, er helt uakseptable, mener Den romersk-katolske kirkes 
overhode:

 – Fred er basert på respekt for alle mennesker. (NTB)

Comey: 
Trump lyver
REFS Tidligere FBI-sjef James 
Comey (bildet) ga president 
Donald Trump det glatte lag etter 
at han mandag hadde forklart seg i 
Kongressen i en ny høring om 
Russland-granskingen. 

– USAs president og hans 
medhjelpere lyver om FBI. Mange 
skikkelige mennesker tror på dette 
tullpratet, sa Comey til pressen.

– Folk som vet bedre, inkludert 
republikanske medlemmer av 
denne forsamling, må vise mot nok 
til å reise seg og si sannheten, sa 
Comey, som ble avsatt som FBI 
-sjef i mai 2017.(NTB)

STRAFF    En runde med animasjonsfil-
men «Bambi» pr. måned er innbakt i 
fengselsstraffen til en 29-åring som 
har drept flere hundre hjorter ulovlig i 
Missouri i USA.

 David Berry jr. ble dømt til 15 måned-
ers fengsel etter å ha erkjent seg 
skyldig etter tiltalen. Saken er en av de 

største hva angår ulovlig jakt på hjort i 
Missouri. Dommeren i Lawrence 
inkluderte også i straffen at Berry må 
se Walt Disney-klassikeren «Bambi» fra 
1942 minst én gang i måneden, der lille 
Bambi vokser opp foreldreløs etter at 
moren blir drept av en krypskytter. 
(NTB)

Krypskytter dømt til å se «Bambi» 

DRAP  Så langt i 2018 har minst 80 
journalister blitt drept. Mer enn 
halvparten av drapene skjedde i 
Afghanistan, Syria, Mexico og 
Jemen, viser en oversikt gjort av 
presseorganisasjonen Reporters 
Without Borders.

Seks journalister døde også i USA 
i løpet av året, fire av dem ble drept 
i angrepet mot avisen Capital 
Gazette i Maryland. 

 Ved utgangen av 2018 er også 60 
journalister blitt bortført og 348 
fengslet. (NTB)

80 journalis-
ter drept 
i 2018

«Åndenes 
makt» felt for 
identifisering
«GJENFERD» TVNorge-programmet 
«Åndenes makt» er felt av Pressens 
Faglige Utvalg (PFU) for ikke å ha 
kontaktet slektningene før de 
identifiserte en død mann som en 
person som ifølge program-
skaperne går igjen.

Det var mannens niese, Kari 
Flåteplass Bjørklund, som klaget 
det populære programmets tredje 
episode i høst inn for Pressens 
Faglige Utvalg (PFU).

Hun mener programmet viste 
manglende omtanke for og hensyn 
til pårørende i episoden der den 
synske Michael Winger og pro-
gramleder Tom Strømnæss navnga 
onkelen hennes. 

I gårsdagens møte i PFU ble 
programmet felt for brudd på Vær 
varsom-plakaten. (NTB)

- Gi visum  
til klima- 
flyktninger
NATURSKADER I 2017 forlot 20 
millioner hjemmet sitt på 
grunn av naturskader. 

Det er dobbelt så mange som 
dem som ble drevet på flukt av 
krig, skriver Vårt Land.
Flyktninghjelpen mener Norge 
og andre land kan styrke den 
lovlige migrasjonen ved å gi 
klimaflyktninger opphold på 
humanitært grunnlag. 

– Det vil ikke bare gi opphold- 
og arbeidstillatelse, men også 
tilgang til helsevesen og skole. 
Dette er kortsiktig humanitær hjelp, 
uten at livet settes på vent, sier 
klimaansvarlig Nina Birkeland i 
Flyktninghjelpen. 

Frps Jon Helgheim er uenig:
 – Klimautfordringer må løses ved 

tilpassing, ikke migrasjon.
(NTB)
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Slik fikk de A på de fleste eksamener

N å blir prioriteringene dine av-
gjørende, og vi har hentet inn 
tips fra tre toppstudenter for 
hvordan de utnytter den siste 
perioden før eksamen. De tre 

har til felles at de har satt seg klare mål og 
innarbeidet gode studieteknikker. Her er 
deres beste tips for god karakter – helt på 
tampen av semesteret:

BI-studenten:  
Tenk bredt, ikke dypt
Da Herman Mull fra Arendal startet på en 
bachelor i strategisk markedsføring i 2014, 
var han ikke særlig opptatt av karakterer. 
Men på fire år gikk han fra skippertaksstu-
dent til å bli toppstudent med A i snitt.

– Først og fremst er det på tide å senke 
forventningene litt og innse at man ikke 
kan huske alt, sier Mull om innspurten.

Han har tre steg han følger før eksamen: 
. Se på tidligere eksamener og prøv å 

forstå strukturen på spørsmålene og hvor-
dan de blir stilt: – Dette kan hjelpe deg å 
forstå om spørsmål er gruppert etter tema, 
og om alle temaer fra pensum er repre-
sentert på eksamen. Når du vet dette, kan 
du planlegge lesingen litt bedre.

. Deretter må du velge en strategi for 
å lære så mye som mulig før eksamen: – 
Strategien avhenger litt av hvordan eksa-
men er strukturert, men stort sett bør du 
tenke bredt, ikke dypt. Med andre ord: Se 
helt overordnet på hvilke temaer pensum 
består av, ikke dykk inn i detaljene på hvert 
tema, og les over læringsmål for kapitlene.

. Nå vet du hvordan eksamen er satt 
sammen og hva pensum består av: – Les 
kapittelsammendrag og se over slides fra 
forelesninger. Lag deg notater – gjerne for 
hånd, slik husker jeg best. Jeg liker å lage 
tankekart for å få en rask oversikt over te-
maer. Det er også en fin måte å se hvordan 
teorier og temaer henger sammen.

På eksamensdagen bør du ha kladdear-
ket klart og se over alle spørsmål som blir 
stilt før du begynner å svare på noen av 
dem.

Start med det spørsmålet du føler deg 

Linn Therese Jensen fra Tønsberg, Herman Mull fra Arendal og Ole Martin Drevland fra Skedsmokorset.
FOTO: PRIVAT/MORTEN UGLUM/TOM A. KOLSTAD 

mest komfortabel med, råder Mull.
– Får du en idé angående et av de andre 

spørsmålene du må svare på? Notér på 
kladdearket. Ikke flytt fokuset bort fra 
spørsmålet du nå jobber med for lenge, 
for da står du i fare for å glemme det du 
skulle skrive eller miste flyten.

Lærerstudenten:  
Se informasjonsfilmer 
Linn Jensen begynte på juss, men innså at 
motivasjonen ikke var på topp. Da hun fikk 
studere det hun brant for, kom A-ene på 
løpende bånd.

I vår fullførte 30-åringen lærerstudiet, 
og de siste to årene fikk hun kun A-er. 

Har du dårlig tid før eksamen, har hun 
fire tips:

. Skriv ut alle Power Pointer fra fore-
lesningene: Fyll på hvert lysbilde med eg-
ne notater tatt på forelesning eller fra sik-
re kilder som Store norske leksikon. 

. Se på små informasjonsfilmer, for 
eksempel på Youtube, eventuelt lengre 
dokumentarer på Netflix eller NRK. Husk 
å være kildekritisk! 

. Del opp pensum mellom andre i klas-
sen eller kollokviegruppen: Her er det vik-
tig å lage en avtale på forhånd om hvordan 
man ønsker at notatene skal tas (stikkord, 

tankekart, fullstendige setninger eller lig-
nende). 

. Les sammendrag eller oppsumme-
ringer hvis pensumbøkene eller artiklene 
har dette.

Farmasistudenten:  
Lær bort til andre 
Farmasistudent Ole Martin Drevland er 
blant klassens beste. Det til tross for at han 
har et stramt tidsskjema med to deltids-
jobber ved siden av studiene.    

Det er nettopp dårlig tid som sørger for 
at 20-åringen får ting gjort. 

– Det handler bare om å utnytte det til 
sin fordel i stedet for å la det tappe deg for 
energi, sier han. 

Nå i innspurten kan det er være lurt å 
gå sammen i grupper med klassekamera-
ter, råder Drevland. 

. Gjør gamle eksamensoppgaver og 
andre typer relevante oppgaver. Når man 
forsøker å lære bort noe til andre, er min 
erfaring at man har en mye brattere læ-
ringskurve.

Et annet generelt tips han tviholder på 
foran hver eksamen:

. Ikke la deg stresse altfor mye, sørg 
for å få nok søvn. 

Elise Rønnevig Andersen 

Her er rådene for 
eksamensinnspurten. 

FAKTA

Hurtiglæring 
På eksamensdagen råder 
Herman Mull, masterstudent 
på Handelshøyskolen BI, 
studenter til å finne en 
klassekamerat de kan 
diskutere med. 

– I år prøvde jeg en ny 
teknikk for å «hurtiglære» 
noen temaer jeg var usikker 
på før eksamen. Den besto 
av at jeg og en kompis valgte 
et tema hver, brukte 15–20 
minutter på å forberede 
temaene, for så å bruke tre 
minutter hver på å presente-
re dem for hverandre. Vi 
passet på å teste hverandre 
ved å stille noen spørsmål 
underveis. Om en av oss ikke 
kunne svaret, sjekket vi hva 
svaret var, slik at alt var klart.

Henrik Ibsens gate 60 (Tidligere Drammensveien 20) · Tlf. 22 54 54 30 · Følg os på Facebook og Instagram · www.neerbye.no
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Julen trenger ikke være masseprodusert
En gang i året bruker du tid og krefter på å finne de vakreste

gavene til dine kjære.
Kvaliteten skal være ypperlig... det er jo slik du liker det selv.

F.HAMMANN
er en familiebedrift som ble

grunnlagt i 1864.
De produserer skinnvarer av høyeste

kvalitet. Bare det fineste læret brukes til
produksjon av deres unike utvalg av

håndlagde artikler, hvor alt blir produsert i
Tyskland av dyktige håndverkere med omtanke og
presisjon. Hvert stykke et eksempel på tradisjonelt,

godt, tysk håndverk.

eksklusivt i Gimle Parfymeri – 35 farger
Sortimentet består av:

toalettmapper for kvinner og menn
manikyrsett – 5 varianter
skopusse sett – 3 varianter

sysett og flere andre flotte skinnvarer

søndagsåpent i desember – gavekort – vi lager de vakreste pakker
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Treningscamp – alle kvinners drømmeuke!
Rhodos, 5. mai 2019, 1 uke
I april 2018 deltok mer enn 160 deltakere på en av våre to treningsuker på herlige Mythos Beach Resort
på Rhodos. På programmet stod over 120 ulike gruppetimer med variert trening gjennom hele dagen.
Vi kopierer selvsagt suksessen i 2019 og arrangerer ny Apollo Camps på Mythos Beach.
Dagene fyller vi med total avkobling, sol, bad, spa, venninneprat, shopping og god mat, kombinert med
inspirerende treningsøkter. Velg øktene etter dagsform og humør – du bestemmer selv hvor aktiv du
ønsker å være. All inclusive (frokost, lunsj, middag m.m.)

A-kortpris fra kr 13.248
For mer informasjon og bestilling: akortet.no/reise • tlf. 21 01 75 40

Nå skal pris 
telle mer  
enn kvalitet
Sveinung Berg Bentzrød 

Konkurransen om Nordlandsbanen, 
Trønderbanen og Dovrebanen er i full gang. 
Denne gang skal ikke kvalitet telle mest, har 
Jernbanedirektoratet bestemt.

FAKTA

Så mange reiser  
i dag på «Pakke 
Nord»
Her er passasjertallene for de 
tre linjene i jernbanepakke 2, 
som også kalles «Pakke Nord». 
Tallene dekker 2017:

Dovrebanen 792.500 passa-
sjerer, en nedgang på 0,9 
prosent fra 2016.

Nordlandsbanen 490.840 
passasjerer, en nedgang fra 
2016 på 1,2 prosent. 

Trønderbanen 1.369.420, en 
økning på 8,5 prosent fra 
2016.

Arne Nævra (SV)

Sverre Myrli (Ap),

pris, er det åpenbart at det bare er pris 
som teller. I realiteten vinner en anbud og 
får kjøre tog i Norge dersom en dumper 
prisen tilstrekkelig. Dette er virkelig trist, 
sier Myrli.

– Jeg registrerer at direktoratet hever 
minstekrav til kvalitet, og at de som fage-
tat mener at kvaliteten nå uansett vil bli 
hevet, sier Helge Orten (H), leder for Trans-
portkomiteen på Stortinget.

– Det er et resonnement det går an å 
forstå. Det er viktig at vi har en god balan-
se mellom pris og kvalitet.

Frykter spekulasjon rundt dieselpris
Hverken Trønderbanen eller Nordlands-
banen er elektrifisert. Togsettene her går 

D et jeg frykter nå, er et nytt kaos 
rundt jernbanekonkurransen, 
sier SVs stortingsrepresentant 
Arne Nævra til Aftenposten.

Nå er jernbanekonkurranse 
nummer to i full gang. Den 3. desember 
gikk fristen ut for selskapene som skal kni-
ve om å få kjøre tog på Nordlandsbanen 
(Trondheim-Bodø), Dovrebanen (Oslo-
Trondheim) og Trønderbanen (lokaltoget 
mellom Steinkjer og Trondheim).

Det er Jernbanedirektoratet som har 
håndtert anbudskonkurransene på vegne 
av Samferdselsdepartementet. Forrige 
gang skulle kvalitet telle 60 prosent og pris 
40 prosent.

Men nå har Jernbanedirektoratet laget 
helt nye regler, noe SV reagerer sterkt på.

– Dette skjer til tross for at premissene 
for jernbanereformen var at kvalitet til kun-
dene skulle stå i fokus, sier Nævra.

 – Det er helt uforståelig at regjeringen 
velger å vekte pris enda høyere enn i den 
første pakken som Go-Ahead vant. At la-
vere vektlegging av kvalitet skal gi bedre 
kvalitet, må du sitte i denne regjeringen 
for å tro på.

Derfor endrer de reglene
Kommunikasjonssjef og ansvarlig for jern-
banekonkurransene i direktoratet, Svein 
Horrisland, bekrefter overfor Aftenposten 

at «Trafikkpakke 2 Nord» har følgende tre 
såkalte tildelingskriterier: Pris 50 prosent, 
kvalitet 45 prosent og «oppdragsforstå-
else» 5 prosent.

I et første svar på hvorfor dette skjer 
sier Horrisland at det for en stor del skyl-
des «obligatoriske kvalitetskrav».

– Men hva betyr det?
– At minstekravene til kvalitet i alle pak-

kene sikrer at tilbudet blir minst like godt 
som i dag. Så konkurreres det om kvali-
tetsforbedringer utover dette nivået.

Som forklaring på at det er forskjellige 
regler, opplyser Horrisland at det etter di-
rektoratets mening er mulig å gjøre større 
forbedringer i noen av pakkene. Dette skyl-
des begrensninger som ligger i togparken 
og selve jernbanenettet på de ulike strek-
ningene, ifølge kommunikasjonssjefen. 

– Når ble det bestemt at pakke 2 skul-
le ha andre krav?

– I februar i år.

Oppsiktsvekkende
– Dette er oppsiktsvekkende, sier stortings-
representant Sverre Myrli (Ap).

Han mener erfaringene fra anbudet på 
Sørlandsbanen viser at det i realiteten er 
pris som avgjør.

– Og det er i et anbud der vektingen skul-
le være 60 prosent på kvalitet og 40 pro-
sent på pris. Med enda større vekting på 
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JULENS GAVER
FINNER DU HOS OSS

Jul i Glasmagasinet 2018

Åpningstider i julen:
Mandag – fredag: 10 – 21. Lørdag: 10 – 19

Søndag: 14 – 18. Julaften: 10 – 13

14–18
Søndagsåpent

Nordlandsbanen, 
her ved stasjonen 
i Mo i Rana.
FOTO: GORM 
KALLESTAD, NTB 
SCANPIX 

Det jeg frykter 
nå, er et nytt  
kaos rundt 
jernbane-
konkurransen
”

Arne Nævra (SV)

på diesel. 
– Måten pakken er designet på, er dypt 

problematisk av flere grunner, sier SVs Ar-
ne Nævra.

– Det er svært mange kvalitetskriterier, 
men få priskriterier, noe som gjør at den 
reelle vekten av pris blir enda høyere. Der-
med blir gambling på dieselpriser avgjø-
rende for hvem som vinner, hevder han.

– Ifølge dem vi har snakket med, vil ut-
giftene til diesel utgjøre mellom 20 og 25 
prosent av de totale utgiftene. Jernbane-
direktoratet har ikke lagt én dieselpris til 
grunn for anbudet, men bedt tilbyderne 
regne inn dette selv. Da kan de som gam-
bler på lavest mulig dieselpris de neste 10 
årene vinne anbudet på dette alene.

– Helge Orten, hva tror du om SVs 
frykt knyttet til dieselspekulasjon?

– Jeg ser at det representerer et usikker-
hetsmoment. Men dette er profesjonelle 
aktører som uansett må kalkulere inn en 
risiko for endrede drivstoffkostnader. Det 
blir likt for alle.

Slik kommenterer Horrisland i direkto-
ratet SVs frykt for dieselpris-spekulasjoner:

– Det vil i så fall være en risiko selska-
pene tar.

Rasutsatte jernbanestrekninger
Både Nordlandsbanen og Dovrebanen har 
i en årrekke vært plaget med store forsin-
kelser. Banene er gamle og spesielt utsatt 
for uvær og ras. 

Trumps  
stiftelse  
legges ned
 SØKSMÅL
 President Donald Trump har gått 
med på å stenge sin private 
stiftelse Trump Foundation etter 
et pågående søksmål fra delstaten 
New York.

– Vår gransking viser detaljert at 
Trump Foundation var involvert i 
et sjokkerende mønster med 
ulovligheter, sier Barbara Under-
wood, som er øverste leder for 
justismyndighetene i delstaten.

Trump Foundation har nå signert 
en avtale som innebærer at 
stiftelsen oppløses mens søksmå-
let behandles. 

Presidenten har dessuten gått 
med på å fordele stiftelsens 
gjenværende midler på andre 
veldedige institusjoner, opplyser 
myndighetene i New York. (NTB)

XXL-sjefen 
trekker  
seg etter  
resultatsmell
TAP
 Etter et skuffende svakt resultat 
for sportskjeden XXL i fjerde 
kvartal trekker toppsjef Ulf 
Bjerknes seg etter 11 måneder i 
selskapet.

Selskapet opplyste i en børsmel-
ding i går at XXL har vært altfor 
aggressive med tilbudspriser og 
ikke tilpasset seg og fulgt opp 
prisstrategiene godt nok, særlig i 
Norge. 

– Uheldigvis varte dette for 
lenge uten korrigerende tiltak, 
noe som hemmet bruttomargine-
ne også helt inn i desember, 
opplyser selskapet.

 Tolle Grøterud overtar som 
konsernsjef inntil en ny toppsjef er 
på plass. (NTB)
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Fikk beskjed 
om Frps 
smertegrense
Solveig Ruud 
Frøydis Braathen 

– Det blir vanskelig, men vi skal prøve, sier Frp-
leder Siv Jensen om regjeringsforhandlinger 
som inkluderer KrF. Hun understreker at partiet 
går til forhandlinger med tydelige krav.

V i har fått veldig klare, tydelige 
tilbakemeldinger på hvor smer-
tegrensen til Frp går. Det er jeg 
glad for, for det gjør det enkle-
re for oss å vite hvor vi skal og 

hvor grensen skal settes. 
Slik ordla Frp-lederen seg etter partiets 

landsstyremøte tirsdag ettermiddag.

Vei, asyl og skattetrykk
Hun gjentok flere ganger hva landsstyret 
hadde kommet med tydelig beskjed om:  

– Det partiet er veldig tydelig på, er at 
vi må ta ytterligere grep i samferdselspo-
litikken. Det er mange bilister der ute som 
opplever det som krevende for tiden. Det 
er en viktig sak for oss. Ytterligere inn-
stramminger i asyl og innvandringspoli-
tikken kommer til å være viktig. Og det å 
fortsette å redusere det samlede skatte- og 
avgiftstrykket, kommer selvfølgelig også 
til å være viktig for oss, sier hun.

I Frp har det ikke vært spesielt stor en-
tusiasme for å slippe enda ett sentrumspar-
ti inn i regjeringen. Men partiets lands-
styre gikk enstemmig inn for å si ja til for-
handlinger da de møttes tirsdag ettermid-
dag. 

– Fremskrittspartiets landsstyre har en-
stemmig gitt oss fullmakt til å gå i reelle 
forhandlinger med Høyre, Venstre og KrF, 
sier hun.

– Asylpolitikk, samferdsel og skatt 
Jensen sier at Frps landsstyre har kommet 
med veldig tydelige krav til forhandlinge-
ne med de andre partiene. 

– Fremskrittspartiets landsstyre har enstemmig gitt oss fullmakt til å gå i reelle 
forhandlinger med Høyre, Venstre og KrF, sier Siv Jensen. 
FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX 

– Ytterligere innstramming i asylpolitik-
ken, bedre samferdsel og senking av skat-
ter og avgifter er de tre viktigste kravene 
når vi setter oss ved forhandlingsbordet, 
sier Jensen.

– På spørsmål om hvor sterkt hun øn-
sker KrF inn i regjering, svarer hun at det 
«er noen fordeler med en flertallsregje-
ring». 

– Det betyr at man har én forhandling 
og så får man gjennomført det man er blitt 
enige om. Frp har jo nå gjennom fem år 
opplevd at det er våre saker som har vært 
gjenstand for utvanning i Stortinget, sa 
hun og siktet til de gangene KrF og Venstre 
har dratt politikken mot sentrum og/eller 
de gangene KrF er blitt enige med venstre-
siden og dreid politikken mot venstre.

– Da blir det enda viktigere for oss med 
tydelige gjennomslag i en eventuell ny fler-
tallsregjering, sier Jensen.

Landsstyret avgjør
Jensen vil ikke si hva hun tror blir de van-
skeligste nøttene å knekke i de kommende 
forhandlingene. 

– Regjeringsforhandlinger er alltid van-
skelige. Punktum. Jeg tror jeg gjør lurt i 
ikke å rangere dette. Det er uansett van-
skelig. Det er veldig tydelige beskjeder vi 
tar med oss, sier hun og sikter til beskje-
den fra landsstyret.

Hun gjentar flere ganger at det vil bli 
svært krevende og vanskelige forhandlin-
ger, og at det til syvende og sist er Frps 
landsstyre som skal godkjenne det for-
handlingsresultatet de kommer frem til.

På spørsmål om hvor stor entusiasmen 
er i Frp for det regjeringsprosjektet Frp 
nå tar sikte på å gå inn i, svarer hun at det 
vil være entusiasme for det «gitt at vi får 
gjennom det vi trenger».

Ytterligere 
inn stramming 
i asyl
politikken, 
bedre  
sam ferdsel  
og senking av 
skatter og 
avgifter er de 
tre viktigste 
kravene når vi 
setter oss ved 
for handlings
bordet
”

Siv Jensen, leder i 
Fremskrittspartiet

det snart
er jul.

Fordi...De smarte

starter

tidlig
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Enhver utsettelse av E18  
øker risikoen for at den ikke blir noe av

Det er 95 prosent 
sikkert at ny E18 vest 
for Oslo blir noe av. 
Med andre ord: 
Motstanderne øyner 
fortsatt håp.

Om du ble forvirret over gårs-
dagens saker om stopp i E18-
prosjektet i Bærum, er du 
neppe alene.

Kort forklart handler det-
te om at prosjekteringen er omtrent ett år 
forsinket. Dette skyldes langt på vei poli-
tisk ballkasting frem og tilbake i flere run-
der. 

Den skjøre enigheten om veien i Oslo-
pakke 3 ble som kjent overkjørt av Stor-
tinget. Da måtte prosjektet omprosjekteres 
igjen. 

Som følge av det, har veivesenet brukt 
mer penger enn budsjettert og får heller 
ikke lov å ta opp mer lån før bompenge-
opplegget er behandlet i Stortinget.

Pausen hadde likevel ikke vært nødven-
dig dersom veivesenet hadde fått lov å gjø-
re som veiselskapet Nye Veier: Styrt pro-
sjektprioriteringene selv.

Om Nye Veier skulle bygge E18, ville de 
bare ha omprioritert pengene fra andre 
prosjekter for å hindre en dyr stopp. Det-
te hadde åpenbart vært mer fornuftig, tak-
ket være regjeringens nyvinning på vei-
byggingsområdet. 

I stedet havnet veivesenet i den situa-
sjonen at de er avhengige av statsbudsjet-
tet, og da ble det stopp. Også det takket 
være regjeringen.

Tåler ett års forsinkelse
Isolert sett er det ingen krise med et års 
forsinkelse, selv om det koster litt. Tross 

alt har folk ventet i over 30 år på ny E18, 
så de tåler ett til.

Men ettersom vi lever i et land der vei-
prosjekter aldri blir skrinlagt, men bare 
skjøvet frem i tid, er enhver utsettelse og-
så en risiko.

Gårsdagens nyhet er derfor musikk i 
motstandernes ører. De har fortsatt ikke 
gitt opp. Selv om én milliard er brukt på å 
kjøpe opp tomter, er spader fortsatt ikke 
stukket i jorden.

To forhold kan forklare optimismen. 
For det første ble bompengeregningen for 
E18 klar i høst. Den fikk nok en del bærin-
ger til å sette kaffen i halsen. Pendling Os-
lo-Bærum vil koste omtrent 150 kroner 
hver eneste dag. Enda mer om man kjører 
dieselbil i rushtiden. Oslo-byrådet gjør sitt 
beste for å klistre Høyre og Frp til denne 
regningen, i håp om at samferdselsminis-
ter Jon Georg Dale (Frp) skal få litt kaldere 
føtter. Den manglende prioriteringen i 
årets statsbudsjett tolkes på Rådhuset som 
et godt tegn.

I tillegg er Nasjonal transportplan kraf-
tig underfinansiert. Den årlige økningen i 
samferdselsbevilgningene som planen for-
utsetter, er helt usannsynlig. Noe må rett 
og slett ut. E18 er et av de dyreste prosjek-
tene vi har, og er dessuten svært lite sam-
funnsøkonomisk lønnsomt.

Blir trolig dyrere
Nå er det sjelden noe hinder for Stortinget 
at en vei har lav nytte.

Det kan nok heller tenkes at det vil by 
på litt trøbbel når Stortinget må godkjenne 
bompengeopplegget, som tidligst vil skje 
til høsten. Hvor bompengedebatten står 
om ett år, er ikke godt å si, men høstens 
oppstyr har nok fått en og annen politiker 
til å tenke at regningene begynner å bli vel 
høye for den jevne bilist. Å bygge mindre 
er jo en løsning i så måte.

I vår kommer også en kvalitetssikrings-
rapport med nye kostnadsanslag. Prisen 
på 40 milliarder kroner – en beregning fra 
2014 – vil trolig bli høyere. Om den blir 
langt høyere, kan det i hvert fall i teorien 
få ansvarlige partier til å tenke seg om en 
gang til.

Men sannsynligheten for at det blir ny 
vei, er fortsatt langt høyere enn det mot-
satte. Av de relevante aktørene er det 
strengt tatt bare byrådet i Oslo som er mot-
standere. E18 er vedtatt og har et bredt 
stortingsflertall bak seg.

Selv om tiden på ett vis jobber på mot-
standernes side, snirkler prosessen seg 
frem mot punktet der det ikke er noen vei 
tilbake. Overlever E18-prosjektet vårens 
kvalitetssikring og høstens bompengeved-
tak i Stortinget, vil det nok være spikret.

I hvert fall med 99 prosents sikkerhet.

å Kommentar  
Andreas Slettholm  

Oslo-kommentator
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land der vei
prosjek ter 
aldri blir 
skrinlagt, 
men bare 
skjøvet frem 
i tid,  
er enhver 
utsettelse 
også en 
risiko

”

Høviktunnelen slik den er planlagt på E18 vest for Oslo.
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Innrømmet 
drap, kan bli 
reddet av Trump
å Istanbul
Tor Arne  Andreassen,  
Korrespondent i Midtøsten

Han har innrømmet drapet to ganger, sist gang 
på TV. Nå kan det være enda et TV-program 
som redder major Mathew L. Golsteyn.

U SAs president Donald Trump 
har enda en gang antydet at 
han kan komme til å blande seg 
inn i det amerikanske rettssys-
temet. Denne gangen er det en 

åtte år gammel drapssak fra Afghanistan 
som har fanget presidents oppmerksom-
het.

Presidentens innblanding kan skape 
problemer for rettssaken, melder The New 
York Times.

Skulle løslates
Major Mathew L. Golsteyn var i 2010 i Afg-
hanistan med amerikanske spesialstyrker, 
de såkalte Green Berets. De hadde nettopp 
sett to av medsoldatene bli drept av en 
bombe da de pågrep en afghaner som de 
mente laget bomber.

Afghaneren ble senere løslatt, og Gol-
steyn og en medsoldat skulle kjøre ham 
hjem. I stedet for å løslate mannen, skjøt 
den amerikanske majoren afghaneren og 
begravde liket. Senere kom han tilbake, 
gravde opp liket og satte fyr på levningene, 
melder NBC News.

Golsteyn har innrømmet drapet to gan-
ger. Første gang var i 2011 da han var ko-
blet til en løgndetektor under et jobbin-
tervju med CIA.

Saken ble etterforsket, men det ble ikke 
noen straffesak, angivelig på grunn av man-

Major Mathew L. Golsteyn fotografert i Afghanistan i 2010 sammen med en lokal 
leder. Han er tiltalt for overlagt drap på en afghaner.
FOTO: OFFICE OF REP. DUNCAN HUNTER, THE NEW YORK TIMES/NTB SCANPIX 

gel på bevis. Golsteyn ble imidlertid refset 
og fratatt en Silver Star, den amerikanske 
hærens tredje mest prestisjetunge med-
alje for tapperhet.

Innrømmet på TV
Men så innrømmet Golsteyn drapet igjen, 
denne gangen i et intervju med Fox News 
i 2016. Han begrunnet drapet med at han 
var bekymret for at afghaneren kunne ut-
gjøre en trussel mot afghanere som hadde 
hjulpet de amerikanske styrkene.

Fredag 14. desember ble Golsteyn tiltalt 
for overlagt drap. Green Beret-offiseren 
risikerer dødsstraff dersom han blir kjent 
skyldig.

I helgen ble saken tatt opp i program-
met Fox & Friends, visstnok en av Donald 
Trumps favoritter. I programmet ble det 
lagt vekt på at det var en krigshelt som nå 
risikerte dødsstraff.

Bare minutter etter sendingen erklærte 
Donald Trump på Twitter at han skulle se 
på saken. Ordvalget til Trump var som hen-
tet ut av TV-programmet, skriver The New 
York Times. 

Twittermeldingen kom innimellom fle-
re rasende meldinger fra Trump om etter-
forskningen av det angivelige samarbeidet 
med russerne under 2016-valget, noe han 
selv omtaler som en heksejakt. Trump hev-
det også i en twittermelding søndag at det 
satiriske underholdningsprogrammet Sa-
turday Night Live burde dras for retten for 
ærekrenkelser.

– Veldig alvorlig forbrytelse
Fordi den amerikanske presidenten er 
øverste sjef for USAs væpnede styrker, kan 
Trumps twittermelding forkludre saken. 
Den kan nemlig bli sett på som en utilbør-
lig innblanding.

Saken mot Golsteyn må føres videre, 
mener menneskerettighetsorganisasjonen 
Human Rights Watch.

– Major Golsteyn har innrømmet det 
som ser ut til å være en summarisk avret-
ting, noe som er en veldig alvorlig forbry-
telse, ifølge folkeretten. Det er særdeles 
viktig at etterforskningen går fremover, 
sier Patricia Gossman fra Human Rights 
Watch til The New York Times.

FAKTA

Krigen i 
Afghanistan
USA ledet en invasjon  
i Afghanistan i 2001. Norge 
deltok i koalisjonen.

Foranledningen for invasjonen 
var terrorangrepet på USA  
11. september 2001.

USA ville straffe Osama bin 
Laden og Al Qaida for å ha 
stått bak terrorangrepet og 
hindre at de fortsatte å ha et 
fristed, men Taliban-regimet 
i Afghanistan nektet å utlevere 
dem.

Taliban ble raskt kastet fra 
makten, men kontrollerer 
deler av landet og fortsetter å 
utgjøre en terrortrussel.
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USA- og saudi-  
støttede  
krigere skyter 
mot hverandre
Taiz, Jemen
Sudarsan Raghavan, The Washington Post 
Lorenzo Tugnoli (foto) 

Militsen kjemper seg imellom i Jemens  
tredje største by. Nå vurderer USA  
å stanse all militær støtte. 

– De er ikke mange, men de er gode kri-
gere, sier politisjefen i Taiz, oberstløytnant 
Mansour Abdurab Al Akhali. 

I slutten av 2016 hadde denne militsen, 
med støtte fra Saudi-Arabia og De forente 
arabiske emirater (UAE), drevet houthiene 
til utkanten av byen der de fremdeles hol-
der til.

Hver dag høres lyden av tung kanonild 
som ekko fra fjellene som omkranser Taiz. 
Det er oppstått en stillingskrig der houthi-
ene delvis blokkerer byen med 600.000 
innbyggere.

Kolera og hungersnød
Inne i byen pågår det harde kamper mel-
lom to rivaliserende grupper knyttet til 
den saudiske koalisjonen. Bombekastere 
og rakettdrevne granater har rammet by-
delen al-Jahmaliya. Folk der er havnet i 
kryssilden mellom mange konflikter. Barn 
blir skutt ned av skarpskyttere, folk som 
leter etter mat går på landminer.

Krigerne har plassert våpen og utstyr 
midt i sivile boligstrøk. Alt er del av en krig 
som hittil har ført halve befolkningen, 14 
millioner mennesker, til randen av hun-
gersnød, ifølge FN. Mer enn tre millioner 
er drevet på flukt, og på toppen av det he-
le er det brutt ut kolera.

Støtter ulike militsgrupper
Saudi-Arabia og UAE står sammen mot 

houthiene, men støtter ulike regjerings-
vennlige militser basert på ideologiske skil-
ler. Saudierne og folk i den avsatte presi-
dent Abed Rabbo Mansour Hadis krets støt-
ter det islamistiske partiet Islah, som nå 
kontrollerer hæren og sikkerhetstjenesten 
som i dag styrer Taiz.

UAE ser på Islah som en ekstrem fløy av 
Det muslimske brorskapet og støtter dets 
motstandere i hele det sørlige Jemen. I Taiz 
er emiratets fremste allierte Abu al-Abbas 
bataljonen, oppkalt etter krigsherren som 
leder den. I fjor satte USA ham på en liste 
over terrorister med bånd til Al-Qaida og 
IS. I et intervju i havnebyen Aden nektet 
Abbas for denne påstanden.

I al-Jahmaliya ble Ahmed Yousef og hans 
13 år gamle sønn såret under et sammen-
støt mellom denne bataljonen og Islah-
styrker. De ble rammet av splinter fra en 
granat som slo ned nær moskeen der de 
var samlet til bønn. De saudisk-støttede 
krigerne har forsøkt å skremme eller dre-
pe lokale ledere for å skaffe seg penger, 
ifølge sikkerhetskilder.

Vil ha khat-markedet
Ghazwan al-Makhlafi for eksempel, som 
er soldat i en av brigadene, har dannet sin 
egen milits og kjemper for å ta kontroll 
over det lukrative khat-markedet. Makhla-
fi har nære bånd til kommandanten og et-
terretningssjefen i Taiz.

K oalisjonen som fører krig i Jemen 
under saudiarabisk ledelse, har 
finansiert og gitt våpen til lokale 
militsgrupper, blant dem noen 
som sies å ha bånd til islamistiske 

terrorister. 
Disse gruppene går nå løs på hverandre 

i kamp om territorium, rikdommer og kon-
troll over landets fremtid. 

Denne ødeleggende kampen forverrer 
en av verdens verste humanitære kriser 
og demper utsiktene til fred i det herjede 
landet. Den voldsomme konflikten som 
utspiller seg her i Taiz, Jemens tredje stør-
ste by, illustrerer hvordan beslutninger 
fattet av Saudi Arabias de facto leder, kron-
prins Mohammed bin Salman, truer med 
å fyre opp under uroen i landet i mange 
år, og kanskje tiår, fremover.

– Først tenkte vi at gudskjelov nå har de 
blitt kvitt houthiene, men dessverre har 
de begynt å slåss med hverandre i stedet, 
sier Abdul Karim Qasim.

38-åringen bor i en gate der flere hus er 
utbrent og merket av kulehull.

Saudiene ville knuse houthiene
Etter at houthi-opprørere nord i Jemen 
styrtet regjeringen som var anerkjent av 
mange land i 2015, grep Saudi-Arabia inn 
i konflikten i spissen for en koalisjon av 
sunnimuslimske land. De forsøkte å gjen-
innsette presidenten og knuse houthiene, 
sjiamuslimer som har knyttet seg stadig 
sterkere til Iran. 

USA hjelper koalisjonen med etterret-
ning, logistikk og våpensalg for milliarder 
av dollar. 

Men kritikken mot saudiaraberne tiltar 
i USA, og Trump-administrasjonen har slut-
tet med å fylle drivstoff på koalisjonens fly. 
Senatet vurderer å stanse all militær støt-
te. 

Mer enn 10.000 sivile er blitt drept el-
ler såret i konflikten hittil, de fleste under 
flyangrep fra den saudiske koalisjonen, 
ifølge FNs kontor for menneskerettigheter. 

Islamske terrorister
I den gamle byen Taiz, kjent som Jemens 
kulturelle hovedstad, gikk militsgrupper 
i 2015 sammen for å slåss mot houthiene, 
som hadde erobret byen. Blant dem var 
det krigere knyttet til den lokale Al-Qaida 
på den arabiske halvøy og Den islamske 
staten, ifølge militære og etterretningskil-
der. 

FAKTA

Jemen
Jemens president gjennom flere 
tiår, Ali Abdulla Saleh, måtte i 
2012 gi fra seg makten til vise-
president Abd-Rabbu Mansour 
Hadi.

Hadi skulle sitte i to år før det 
skulle holdes frie valg.

I januar 2015 tok den sjiamuslim-
ske Houthi-militsen kontroll over 
hovedstaden Sana, og noen uker 
senere oppløste de nasjonal-
forsamlingen og dannet et såkalt 
presidentråd.

Hadi og regjeringen flyktet først 
til havnebyen Aden, deretter  
til Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia gikk i mars 2015  
til krig mot Houthi-opprørerne,  
i spissen for en USA-støttet 
regional koalisjon av sunni-
muslimske stater.

Houthienes støttes av Iran,  
men FN-granskere konkluderte  
i 2017 med at det ikke forelå 
beviser for store iranske våpen-
leveranser til dem.

Kilde: NTB
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10.000
Over 10.000 mennesker er 
ifølge FN drept i krigen siden 
2015. Over 50.000 er såret, og 
sivile utgjør flertallet av 
ofrene.

Over 3 millioner mennesker er 
drevet på flukt siden konflikten 
brøt ut.

14 millioner mennesker er på 
randen av hungersnød.

En ung soldat 
holder vakt 
utenfor boligen til 
en lokal 
krigsherre.
ALLE FOTO: 
LORENZO 
TUGNOLI/THE 
WASHINGTON 
POST

Tidligere denne måneden møttes ut-
sendinger fra Jemens regjering og opprø-
rerne i Sverige til fredssamtaler. Partene 
ble enige om en våpenhvile i havnebyen 
Hodeida, men den ble umiddelbart brutt. 
Natt til i går ble det igjen innført våpen-
hvile, og igjen ble den brutt etter noen 
minutter, ifølge NTB.

Konflikten i Taiz og andre steder i lan-
det kan by på en alvorlig hindring i forsø-
kene på å gjenopprette stabiliteten, selv 
om houthiene skulle legge ned våpnene.

Det skyldes at de regjeringstro milits-
gruppene, til tross for at de er innlemmet 
i Jemens nasjonale hær, trolig vil fortsette 
å støtte ulike krigsherrer, politiske partier 
og ideologiske organer. Uten houthi-opp-
rørere å kjempe mot, kan striden mellom 
disse gruppene bli trappet opp.

Opphold i Taiz betraktes som en sikker-
hetsrisiko. Bare én vestlig hjelpeorganisa-
sjon i byen har fortsatt utenlandsk perso-
nale på plass: Leger uten grenser. De støt-
ter al-Thawra-sykehuset, som ligger i et 
område kontrollert av Islah-vennlige styr-
ker, samt to sykehus i gamlebyen, som er 
kontrollert av Abu al-Abbas bataljonen.

Norsk enerett: Aftenposten
De er ikke mange,  
men de er gode krigere
”

Oberstløytnant Mansour Abdurab al Akhali, politisjefen i Taiz

Bygningene i Taiz, Jemens tredje største by, er bombet til fillebiter.

Fatma Ahmed (11) venter på å 
bli operert på et sykehus i byen 
Taiz i Jemen.

Folk kjøper det narkotiske stoffet khat på markedet i Taiz i Jemen.

Issam Abdulhakim (11) spilte fotball da en kule smadret benet hans.
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Åtte ungdommer fra Harstad 
er mistenkt for å ha samlet inn 
og spredt over 700 nakenbil-
der og filer av tilsammen 34 
jenter. De åtte er både gutter 
og jenter mellom 14 og 16 år, 
ifølge NRK. Siden i sommer 
har politiet i Harstad etterfor-
sket saken, der nakenbilder av 
34 jenter i alderen 13–16 år på 

systematisk vis er blitt samlet inn og delt videre på sosiale 
medier som for eksempel Snapchat. Ifølge politiet er 95 
prosent av nakenbildene tatt av jentene selv.

 – Mobiltelefoner og datamaskiner er beslaglagt, opplyser 
Troms politidistrikt. (NTB)
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oversikt over økonomien, både internasjonalt, 
nasjonalt og privat
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Vil kjempe 
for  
bedriftene
NY NHO-SJEF Den nye NHO-
sjefen Ole Erik Almlid (49) 
beskrives som energisk, 
dyktig, lyttende og åpen. 

– Min primæroppgave som 
NHO-sjef vil være å skape 
forståelse for hvorfor og 
hvordan bedriftene våre er 
løsningen på Norges viktigste 
samfunnsutfordringer. 
Oppdraget mitt er å kjempe 
for bedriftene, sier Almlid, 
som tiltrer umiddelbart. 

Han har vært konstituert 
NHO-sjef etter at Kristin 
Skogen Lund varslet sin 
avgang. Almlid ble i 2013 
ansatt som kommunikasjons-
direktør i organisasjonen. Han 
har vært nyhetsredaktør i 
Aftenposten, sjefredaktør i 
Østlendingen og Hamar 
Dagblad og sjefredaktør og 
daglig leder i Avisenes 
Pressebyrå. (NTB)
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Her er seks trenerne som kan  
erstatte Mourinho – og lykkes

José Mourinho er 
ferdig i Manchester 
United. Klubben har 
ikke råd til å feile igjen 
når de nå skal jakte sin 
neste sjef.

M anchester United kunne kan-
skje, men bare kanskje, 
greid å leve en stund til med 
enten dårlige resultater el-
ler forsiktig fotball. 

Fallet etter Sir Alex Ferguson har vært 
stupbratt. 

Derfor blir valget av den neste manage-
ren det viktigste klubben har gjort siden 
de ansatte skotten i 1986. 

United kjøper seg litt tid ved å ha en 
midlertidig løsning ut sesongen. Litt en-
kelt sagt handler det om å finne riktig ma-
nager til riktig tid og riktig pris. 

Det siste punktet kan være en parentes, 
nettopp fordi det vil være så dyrt ikke å 
finne riktig person.

Manchester United er en spesiell klubb. 
Den har en historie som krever resultater. 

Den har en kultur som krever at det hel-
ler ikke er likegyldig hvordan en oppnår 
resultatene. 

Kombinasjonen gjør at det å være ma-
nager i klubben gir et trykk bare noen få 
andre klubber i verden matcher. Etter min 
mening utelukker det en del kandidater.

Ikke en ny Moyes
Eddie Howe (41) og Sean Dyche (47) er ek-
sempler på relativt unge britiske mana-
gere som har oppnådd suksess i sine klub-
ber. I små klubber. Å ta sjansen på en av 
dem vil være å gamble med at de også mes-
trer en jobb som er helt annerledes. 

Det har United forsøkt før. Han het Da-
vid Moyes. Det samme gjelder noen unge 
og ganske ferske sjefer i andre ligaer som 
Julian Nagelsmann og Martin Schmidt, som 
begge nyter respekt i Bundesliga.

Den andre delen av managere som tro-
lig forkastes, går under kategorien «trolig 
gode nok, men urealistiske», typer som 
Lucien Favre og Carlo Ancelotti. 

De er inne i sin første sesong i Dortmund 
og Napoli, nyter stor respekt, har erfaring, 

men vil trolig ikke la seg lokke vekk etter 
kort tid.

Andre navn som ganske sikkert vil bli 
diskutert hvis de nå har den «lange listen» 
foran seg, er Luis Enrique, Didier De-
schamps, Roberto Martínez og Laurent 
Blanc, trenere med bred erfaring og strå-
lende meritter. 

Problemet her er at tre av dem er opp-
tatt, og at de er ansvarlige for landslag, en 
helt annen type jobb.

Ganske sikkert havner også Ryan Giggs 
og Michael Carrick på bordet underveis i 
diskusjonen. 

Få kjenner klubb og krav bedre, men 
ingen av dem kjenner det å stå ansvarlig 
som permanent klubbmanager godt nok. 

Brendan Rodgers blir kanskje også 
nevnt, men vil neppe havne i et finaleheat.

Den enkle arbeidsinstruksen for den 
neste manageren vil være: Vinn fotball-
kamper. Vinn pokaler. Spill en type fotball 
som ivaretar klubbens historie. Represen-
ter Manchester United utad som en am-
bassadør, med respekt og integritet. 

Da står vi igjen med seks som kanskje 
kan være realistisk å utnevne, et par av 
dem riktig nok under sterk tvil:

1 Zinédine Zidane (46),  
klubbløs
Zidane oppfylte alle lederes 

drøm og ambisjon i Real Madrid. Han vant 
alt, blant annet Champions League tre stra-
ke sesonger. En av de viktigste grunnene, 
var trolig respekten han nøt i garderoben 
fra dag én. Men: Du lever aldri lenge på 
gamle meritter, selv ikke hans, i en sånn 
jobb. Du må bevise at du er verdt det.

46-åringen klarte det, fordi respekten 
gikk begge veier. Hans behandling av stjer-
nene sies å være avgjørende for det klub-
ben oppnådde. Han sto for en pragmatisk 
form for fotball, der det å vinne var vikti-
gere enn hvordan en gjorde det. Akkurat 
det klaget ingen på da pokalene fylte pre-
mieskapet.

Spørsmålet i hans tilfelle er om han selv 
ønsker. Han ga seg for å ha fri og har hev-
det via agenten sin, at England ikke er 
«hans stil» og prioritet. Ønsker han, vil 
han være den perfekte kandidat. Tåler du 
trykket i Real Madrid, tåler du alt.

2 Diego Simeone (48),  
Atlético Madrid
Å kåre verdens beste manager 

er umulig. Til det er faktorene for mange 
og usikre. Men at 48-åringen fra Buenos 
Aires er høyt på listen, er hevet over tvil. 
Det han har oppnådd med Atlético Madrid 
over tid, er vanvittig imponerende. Han 
beskrives som et «vandrende energifelt», 

har en enorm utstråling, evne til å struk-
turere et lag til perfeksjon og angripe mot-
stander der de er mest sårbare.

Spørsmålet rundt ham er todelt. Det vik-
tigste er om han selv ønsker det. Han er 
svært nær en forlengelse av kontrakten sin 
i Madrid, der han har vært siden 2012. Det 
andre er om hans fotballfilosofi passer 
Manchester United. I Madrid er det aksep-
tert å kunne vinne kamper ved å vente ut 
bedre motstandere, kontrollere kamper 
mer enn å dominere dem. Simeone har 
skapt verdens kanskje beste defensive lag 
og et utrolig godt kontringslag.

Jeg tror hans klokskap vil tilpasse seg til 
ny klubb, ny liga og andre spillere. Dessu-
ten er det en myte at han spiller forsiktig 
fotball. Og for Manchester United er det 
avgjørende å finne en som vinner. Det mes-
te annet får vente.

3 Massimiliano Allegri (51), 
Juventus
Det samme spørsmålet gjelder 

som for Simeone: Vil han, og er det i så fall 
mulig å løse? I 51-åringens tilfelle er det 
enda mer relevant. Han leder en klubb der 
det ikke vil være å ta et steg opp å takke ja 
til Manchester United.

Hans karriere som sjef i Milan og nå Ju-
ventus har stort sett handlet om suksess. 
Dessuten er det en suksess oppnådd med 
attraktiv fotball, behandling av stjerner 
som vitner om klokskap og evnen til å til-
passe deler av sin fotballfilosofi etter mann-
skapet han disponerer.

Kanskje kan han fristes til å forsøke seg 
i en ny liga, men det betinger trolig at han 
vinner Champions League til våren. I så 
fall kan han argumentere med at alt er opp-
nådd i Torino, og at alle kan skilles som 
venner. I motsatt fall vil han trolig bli.

4 Mauricio Pochettino 
(46), Tottenham
Trolig er Tottenhams manager 

enda høyere på Uniteds ønskeliste, kan-
skje helt øverst. 

Det er mange gode grunner til akkurat 
det. Han har vist i Southampton og Tot-
tenham at han både kan identifisere unge 
talenter og videreutvikle dem. For en klubb 
som har brukt milliarder på spillere de sis-
te sesongene, og satt dem på benken, vil 
det naturligvis telle veldig sterkt.

Det vil også telle i Pochettinos favør at 
han har akseptert ikke å få bruke i nærhe-
ten av så store penger som sine konkur-
renter uten å klage utad på det. Spørsmå-
let mitt om hans kandidatur er om han er 
en utviklingsmanager mer enn en resul-
tatmanager. Det kan virke urettferdig, for-
di han aldri har vært manager i en klubb 

å Analyse  
Lars Tjærnås 
fotballekspert 

PROFIL

José Mourinho
Fullt navn: José Mario dos 
Santos Felix Mourinho

Alder: 55 (født 26. januar 1963 i 
Setubal, Portugal)

Klubb: Ingen

Tidligere klubber som trener: 
Benfica (2000), União de Leiria 
(2001-2002), Porto (2002-
2004), Chelsea (2004-2007), 
Inter (2008-2010), Real Madrid 
(2010-2013), Chelsea (2013-
2015), Manchester United 
(2016-2018). I tillegg var han 
assistent da Bobby Robson var 
manager for Barcelona i 1996 til 
1998.

Seriemesterskap (7): Porto 
(2003, 2004), Chelsea (2005, 
2006, 2015), Inter (2009, 2010), 
Real Madrid (2012).

Champions League-titler (2): 
Porto (2004), Inter (2010).

UEFA-cupen/Europaligaen (2): 
Porto (2003), Manchester 
United (2017).

Cupmester (4): Porto (2003), 
Chelsea (2007), Inter (2010), 
Real Madrid (2011).

Ligacupmester (4): Chelsea 
(2005, 2007, 2015), Manchester 
United (2017).

Har også vunnet supercupen i 
Portugal, England, Italia og 
Spania.

Aktuell: Fikk i går sparken som 
manager i Manchester United.
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Zinédine Zidane

Diego Simeone Massimiliano Allegri

Mauricio Pochettino

Leonardo Jardim

Antonio Conte

José Mourinho 
fikk sparken i 
Manchester 
United i går. Ting 
har ikke gått helt 
som planlagt 
siden han ble 
presentert i 2016. 
FOTO: ANDREW 
YATES, REUTERS/
NTB SCANPIX

som strengt tatt bør vinne noe stort. Men 
forskjellen på ham og de over på denne 
listen, er pokaler fra store turneringer.

Han vil bli dyr å kjøpe ut. Tottenhams 
Daniel Levy vet å ta seg betalt for alt han 
selger. Akkurat det er imidlertid løsbart, 
hvis alle parter vil det nok.

5 Leonardo Jardim (44), 
klubbløs
Å foreslå en manager som ak-

kurat har fått sparken er kanskje umusi-
kalsk. Likevel bør 44-åringen være en het 
kandidat. Grunnen er enkel: Han har opp-
nådd svært sterke resultater med en fot-
ball som begeistrer langt flere enn suppor-
terne til klubbene han leder.

Han overtok Sporting, tok med seg en 
haug med unge spillere opp fra akademiet, 
scoret langt flere mål og tok langt flere po-
eng enn sesongen før. Likevel var det i Mo-
naco han skapte seg et navn med gullskrift 
da han i 2016/17 vant ligaen med 107 sco-
ringer, og samtidig tok dem helt til semifi-
nale i Champions League.

Kanskje er navnet hans fortsatt ikke 
«tungt nok», erfaring fra toppklubber i sto-
re ligaer til tross. Men han ville etter alt å 
dømme være en som skaper begeistring, 
utvikler unge spillere og får gode resulta-
ter på veien. Det er realistisk – hvis Man-
chester United ønsker.

6 Antonio Conte (49), 
klubbløs
Conte burde være det naturlige 

valget, hvis kun CV og mange av hans egen-
skaper som faglig kruttsterk, legges til 
grunn. For dem som mener at Premier Le-
ague fortsatt krever noe helt spesielt, har 
de også tryggheten at han har bevist at han 
duger også her. Han vant med Chelsea. 

Å vinne har han gjort til en vane, nesten 
uansett hvor han har vært.

Problemet er at noe av det som har gitt 
størst frustrasjon med Mourinho, også kan 
gjelde for Conte. Han havnet i konflikt med 
et par av stjernene i Chelsea, aller mest 
med Diego Costa. Han klaget høyt og ofte 
over at han ikke fikk nok penger til å kjøpe 
spillere. Det høres ut som Mourinho i Uni-
ted, og spørsmålet er om klubben rett og 
slett orker en mulig ny runde med dette.

Problemene i klubben handler ikke om 
manageren alene. Å ansette en sportsdi-
rektør med ansvar for struktur og spiller-
logistikk er trolig helt nødvendig. At ledel-
sen må se seg selv i speilet etter flere mis-
lykkede ansettelser, er en selvfølge.

Men: Å treffe med valget av den neste 
manageren kan uansett være avgjørende 
i 20 år fremover. Bare spør Sir Alex Fergu-
son om akkurat det.
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Presidenten 
må tåle over 
halv million  
i lønnskutt
Odd Inge Aas

Styret i Norges idrettsforbund 
foreslår en lønnsreduksjon på 
over 600.000 kroner i året for 
idrettspresidenten.

 Forslaget skal legges frem på 
Idrettstinget i mai neste år. Der 
skal også presidenten for de neste 
årene velges.

 Tom Tvedt tjener i dag over 1,5 
millioner kroner i honorar og 
andre godtgjørelser, og rogalen-
dingen har sagt at han ønsker 
gjenvalg.

 Hvis Idrettsstyrets forslag går 
gjennom, vil ikke fremtidige 
presidenter kunne tjene mer enn 
hva stortingsrepresentanter gjør. 
I år får de folkevalgte i nasjonal-
forsamlingen 928.000 kroner i 
året for sine verv.

 Tvedts lønn er et av temaene 
som har vært oppe i debatten om 
åpenhet og pengebruk i Idretts-
forbundet de siste årene.

 – Vi har vært gjennom en 
krevende situasjon i 2,5 år. De 
signalene må vi ta. Derfor 
kommer vi med dette forslaget, 
sier Tvedt til Aftenposten.

 – Er dette en erkjennelse av 
at lønningene har vært for 
høye?

 – Det ligger en erkjennelse av 
at det har vært en offentlig 
diskusjon om dette. Derfor 
ønsker styret nå at honoraret skal 
settes i åpent lende, sier Tvedt.

Idrettstinget skal sette lønnen
Det har vært en kraftig lønns-

vekst i NIF-styret de siste årene.
 Idrettstinget vedtok i 2015 å 

opprette en kompensasjonskomi-
té som skulle bestemme honora-
ret til president og styre.

 Det førte til en kraftig økning. 
Tvedts forgjenger, Børre Rognli-
en, tjente rundt 600.000 kroner i 
året da han ledet NIF-styret fra 
2011 til 2015. Hans forgjenger, 
Tove Paule tjente 50.000 kroner 
mer enn Rognlien, men ga bort 
en kvart million kroner til 
visepresidentene.

 Nå vil styret legge ned kom-
pensasjonskomiteen og foreslår i 
stedet at det er Idrettstinget som 
skal vedta honorarene.

 VG skrev i fjor at Tom Tvedt da 
hadde sagt nei til et kutt i lønnen. 
Ifølge avisen foreslo styremedlem 
Jorodd Asphjell å kutte lønn og 
honorarer til styremedlemmene 
med 25 prosent.

 Tvedt uttalte den gangen at 
han ikke ønsket endringen fordi 
kompensasjonskomiteen hadde 
satt honoraret for hele perioden.

 – Jeg har aldri søkt et verv i 
politikken eller som idrettspresi-
dent på grunn av honoraret, så 
får andre svare for seg. Men det 
er et godt honorar, sier Tvedt.

 I forslaget fra Idrettsstyret 
legges det opp til at de to visepre-
sidentene skal få utbetalt 10 
prosent av presidentens honorar, 
mens satsen for de resterende 
styremedlemmene skal ligge på 
fem prosent av presidentens godt-
gjørelse.

Brennhet som  
United-vikar

er til det beste. Samtidig tror jeg ikke alle 
verdensproblemer er løst med det her. 
Uniteds problemer stikker dypere. Klub-
ben er så ute å kjøre at det ikke finnes noen 
kjapp løsning, sier Lars Morten Olsen, 
mangeårig redaktør i medlemsbladet til 
Manchester Uniteds skandinaviske sup-
porterklubb.  

Kritiserer direktør
Olsen har ett klart førstevalg som perma-
nent manager: Mauricio Pochettino.

– Men det sitter nok langt inne for Tot-
tenham å gi slipp på ham. Det romantiske 
valget ville vært en klubblegende som Ry-
an Giggs, men om det skulle gå galt, vil det 
være et skrekkscenario. Jeg tror ingen Unit-
ed-fans vil like situasjonen om United slit-
er med en sånn legende som manager.

I første omgang vil det imidlertid bli 
ansatt en midlertidig løsning. 

Men kommer Manchester United til å 
lykkes med sin neste ansettelse?

Lars Morten Olsen peker på Ed Wood-
ward, klubbens administrerende direktør. 
Woodward har ansatt tre managere. Hver-
ken David Moyes, Louis van Gaal eller 
Mourinho har lykkes.

Nicholas Bergh 
Erlend Nesje 
Daniel Røed-Johansen 

Ole Gunnar Solskjær 
er bookmakernes 
favoritt til å erstatte 
sparkede José 
Mourinho i 
Manchester United.

E tter to og en halv sesong var Mour-
inhos tid i Manchester United 
over. 

Samtidig meldte samstemte en-
gelske medier at Ole Gunnar Sol-

skjær tar over som midlertidig manager 
ut sesongen. 

Kort tid etter at United offentliggjorde 
at Mourinho var ferdig, meldte ESPN-jour-
nalist Mark Ogden på Twitter at Ole Gun-
nar Solskjær var et alternativ til å lede klub-
ben ut sesongen.

I løpet av et par timer konkluderte både 
medier og bookmakere med at Solskjær 
blir vikar-manager i United til sesongen er 
ferdig 12. mai.

Ifølge Daily Telegraph får Solskjær med 
seg Mike Phelan, mangeårig assistent for 
Sir Alex Ferguson, i teamet. 

Ironisk nok er Uniteds neste Premier 
League-kamp lørdag kveld borte mot Car-
diff, klubben Solskjær var manager for i ni 
måneder før han ble sparket. 

45-åringen spilte for Manchester-klub-
ben i perioden 1996–2007. Han vant Pre-
mier League seks ganger, men den mest 
kjente bragden er målet som sikret Cham-
pions League-seieren mot Bayern München 
i 1999. 

Etter at han la opp som aktiv i 2007, var 
han trener for blant annet Paul Pogba på 
Manchester Uniteds reservelag. 

– Ville elsket det
Dag Langerød, redaktør i Uniteds norske 
supporterklubb, sier at en midlertidig Sol-
skjær-ansettelse «ville overrasket veldig».

– Men personlig ville jeg elsket det. Når 
det gjelder midlertidig manager handler 
det om å få inn en som har United i hjertet 
på alle måter. Du henter ikke inn Sam Al-
lardyce da.

Vi har kontaktet Molde-direktør Øystein 
Neerland. Han har ingen kommentar til 
spekulasjonene rundt Solskjær.

Heller ikke Solskjær har svart på våre 
henvendelser. 

Tidligere i desember signerte Solskjær 
en ny kontrakt med Molde. Den strekker 
seg ut 2021-sesongen.

Nummer seks i Premier League
Manchester United ligger som nummer 
seks i Premier League. Denne sesongen 
har Mourinho ledet laget til syv seire, fem 
uavgjort og fem tap i serien.

Mourinho har vunnet Europa League 
og ligacupen med Manchester United. Men 
storklubbens fans har mye større forvent-
ninger enn det.

– Denne sesongen, med spillet, holdning 
og alt, er det gått så langt at jeg tror dette 

Fire og et halvt år etter at han ledet Cardiff, kan Ole Gunnar Solskjær være tilbake i 
Premier League. 
FOTO: DAVID RAWCLIFFE, REUTERS/NTB SCANPIX

PROFIL

Ole Gunnar 
Solskjær
Født: 26. februar 1973

Yrke: Trener Molde FK. 

Karriere som spiller: Clausen-
engen, Molde og Manchester 
United. Vant Premier League 6 
ganger, FA-cupen 2 ganger og 
Champions League 1 gang.

Karriere som trener: Man-
chester Uniteds reservelag, 
Molde og Cardiff. Ledet Molde 
til to seriegull og ett cupgull i 
sin første periode i klubben. 
Rykket ned med Cardiff. Kom 
tilbake til Molde og ledet 
klubben til seriesølv de to siste 
sesongen. 

Landslaget: 67 kamper og 23 
mål for Norge. 
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Alpint
VERDENSCUP I ALTA BADIA
Menn, parallellstorslalåm:
1) Marcel Hirscher, Østerrike, 2) 
Thibaut Favrot, Frankrike, 3) Alexis 
Pinturault, Frankrike, 4) Matts 
Olsson, Sverige, 5) Stefan Luitz, 
Tyskland, 6) Gino Caviezel, Sveits, 
7) Aleksander Aamodt Kilde, Norge, 
8) Henrik Kristoff ersen, Norge, 9) 
Stefan Brennsteiner, Østerrike, 
10) Leif Kristian Nestvold-Haugen, 
Norge.
Øvrig norsk: 12) Kjetil Jansrud.
Verdenscupen sammenlagt:
1) Hirscher 480, 2) Max Franz, 
Østerrike 340, 3) Aksel Lund 
Svindal, Norge 333, 4) Kilde 303, 
5) Mauro Caviezel, Sveits 283, 6) 
Kristoff ersen 260, 7) Beat Feuz, 
Sveits 253, 8) Jansrud 250, 9) 
Vincent Kriechmayr, Østerrike 240, 
10) Pinturault 203.
Øvrig norsk (topp 30): 26) Adrian 
Smiseth Sejersted 100.
Storslalåmcupen (4 av 10 renn):
1) Hirscher 380, 2) Olsson 190, 
3) Pinturault 188, 4) Kristoff ersen 
180, 5) Luitz 157, 6) Loïc Meillard, 
Frankrike 131.
Øvrige norske (topp 30): 14) 
Nestvold-Haugen 82, 20) Kilde 50, 
25) Rasmus Windingstad 30, 28) 
Jansrud 25.

VERDENSCUP I VAL GARDENA
Kvinner, utfor:
1) Ilka Stuhec, Slovenia 1.22,81, 
2) Nicol Delago, Italia 1.22,95, 3) 
Ramona Siebenhofer, Østerrike 
1.23,32, 4) Jasmine Flury, Sveits 
1.23,68, 5) Michaela Wenig, Tysk-
land 1.23,70, 6) Mirjam Puchner, 
Østerrike 1.23,77, 7) Stephanie 
Venier, Østerrike 1.23,97, 8) Lara 
Gut-Behrami, Sveits 1.23,99, 8) Kira 
Weidle, Tyskland 1.23,99, 10) Nicole 
Schmidhofer, Østerrike 1.24,01.
Norske: 18) Ragnhild Mowinckel 
1.24,36, 24) Kajsa Vickhoff  Lie 
1.24,49.
Verdenscupen sammenlagt:
1) Mikaela Shiff rin, USA 689, 2) 
Michelle Gisin, Sveits 309, 3) 
Schmidhofer 279, 4) Mowinckel 
277, 5) Petra Vlhova, Slovakia 276, 
6) Wendy Holdener, Sveits 245, 7) 
Federica Brignone 236, 8) Stuhec 
202, 9) Gut-Behrami 192, 10) 
Siebenhofer og Venier 170.
Øvrige norske (topp 30): 24) Nina 
Haver-Løseth 97.
Utforcupen:
1) Schmidhofer 226, 2) Stuhec 
158, 3) Gisin 153, 4) Delago 137, 5) 
Siebenhofer 120, 6) Weidle 116, 7) 
Venier 115, 8) Hütter 106, 9) Shiff rin 
79, 10) Flury 72.
Norsk: 26) Mowinckel 22.

Fotball
ITALIENSK SERIE A    /38
Atalanta-Lazio    (1-0) 1-0
Mål: 1-0 Duvan Zapata (1.)
Tilskuere: 18.000

Juventus .... 16 15 1   0 33-  8 46
Napoli ......... 16 12 2   2 33-14 38
Inter ............ 16 10 2   4 28-13 32
Milan .......... 15   7 5   3 24-18 26
Lazio ........... 16   7 4   5 22-19 25
Atalanta ..... 16   7 3   6 30-20 24
Roma .......... 16   6 6   4 29-22 24
Sassuolo .... 16   6 6   4 26-22 24
Sampdoria . 16   6 5   5 25-19 23
Fiorentina .. 16   5 7   4 24-17 22
Torino ......... 16   5 7   4 19-17 22
Parma ......... 16   6 3   7 16-21 21
Cagliari....... 16   3 8   5 15-20 17
Genoa ........ 16   4 4   8 22-33 16
Spal ............ 16   4 4   8 14-24 16
Empoli ........ 16   4 4   8 20-29 16
Udinese ...... 16   3 4   9 13-22 13
Bologna ..... 15   2 5   8 13-24 11
Frosinone ... 16   1 5 10 11-35   8
Chievo ........ 16   0 7   9 12-32   4

SPANSK 1. DIVISJON   /38
Alaves-Ath. Bilbao    0-0
Tilskuere: 19.349

Barcelona .. 16 10   4   2 46-19 34
Sevilla ........ 16   9   4   3 29-16 31
Atl. Madrid . 16   8   7   1 24-12 31
Real Madrid 16   9   2   5 24-19 29
Betis ........... 16   7   4   5 19-18 25
Alaves ........ 16   7   4   5 18-17 25
Getafe ........ 16   6   6   4 17-12 24
Levante ...... 16   6   4   6 27-30 22
Celta Vigo .. 16   5   6   5 28-24 21
Girona ........ 16   5   6   5 17-19 21
Espanyol .... 16   6   3   7 18-23 21
Valladolid ... 16   5   5   6 15-18 20
Eibar ........... 16   5   5   6 20-24 20
Valencia ..... 16   3 10   3 13-13 19
Sociedad ... 16   5   4   7 18-19 19
Leganes ..... 16   4   6   6 15-19 18
Villarreal ..... 16   3   6   7 17-21 15
Ath. Bilbao . 16   2   9   5 15-23 15
R. Vallecano ..16   2   4 10 15-31 10
Huesca ....... 16   1   5 10 14-32   8

Galopp
5+ FRANKRIKE
Rekkefølge: 1-7-10-3-14
Lykketall: 2713
Jackpot 5+ og lykketall: Kr. 
10.011.294
5 første i rekkefølge: Kr. 11.294
5 første: Kr. 198
4 første: Kr. 62
4 av de 5 første: Kr. 42
3 første: Kr. 34
Omsetning: Kr. 34.419.394

Trav
V65 LEANGEN MANDAG
Utbetaling, 6 rette: Kr. 2630.
5 rette: Kr. 91.
1. avd: 5 Marino D.V. (9856)
2. avd: 6 Giggs B.R. (3707)
3. avd: 7 Gaardens Viktor (808)
4. avd: 10 Eik Odin (720)
5. avd: 9 Balder Halbak (238)
6. avd: 4 Crackajack (220)
Rangering: 1. avd: 3-1-5 (str. 12), 2. 
avd: 5-6, 3. avd: 6-3-14-7 (str. 8), 4. 
avd: 10 (str. 6, 13), 5. avd: 3-5-12-10-
9 (str. 4, 6), 6. avd: 4.
Omsetning: Kr. 1.634.239.

V5A LEANGEN MANDAG
Utbetaling, 5 rette: Kr. 538.
1. avd: 10 Eik Odin (16.126)
2. avd: 9 Balder Halbak (3579)
3. avd: 4 Crackajack (3037)
4. avd: 5 Electron (1691)
5. avd: 7 Vill Jerven (1003)
Rangering: 1. avd: 10 (str. 6, 13), 2. 
avd: 3-5-12-10-9 (str. 4, 6), 3. avd: 4, 
4. avd: 6-4-5, 5. avd: 9-7 (str. 4).
Omsetning: Kr. 831.419.

DD LEANGEN MANDAG
DD-1: 9 Balder Halbak
DD-2: 4 Crackajack
Odds: 21,73.
Omsetning: Kr. 370.832.
Strøket:
DD-1: 4, 6.
DD-2: -.

Travtips
V75 BJERKE 720 REKKER/360 KR.
1. avd.: 4 Deep Sea Dream.
2. avd.: 3 Reveline Chip, 2 Sappho 
Wiking, 5 Annabella Knick, 4 Ama-
zing Surprise.
3. avd.: 3 Rapptor, 7 Ra Tore, 2 
Stumne Luna, 5 Fjord Jerka, 6 Lyk-
kje Embla.
4. avd.: 12 Guy Fanatic, 3 Sarek, 6 
Vivienne.
5. avd.: 1 Cool Counter M. E., 5 
Vicky Waiting.
6. avd.: 7 Valle Mattis, 5 Lex Lodney, 
1 Tekno Jerken.
7. avd.: 8 Tallahassee, 3 Anthony 
Downs.

Dagens banker: 4 Deep Sea Dream 
(1. avd.) er i kjempeform. Leder 
høyst trolig hele veien.

Dagens luring: 3 Anthony Downs 
(7. avd) galopperte bort seieren sist.

Sportsbørsen og sport på TV
Se ap.no/live for ytterligere oppdaterte fotballresultater
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NRK1
09.55 Alpint                                  •LIVE 

V-cup: Storslalåm 1. omgang,
menn. 2. omg. kl. 12.55.

11.25 Alpint                                     •LIVE 

V-cup: Super-G kvinner. Direkte.

VIASPORT 1
20.40 Fotball                               •LIVE

Carabao Cup. Arsenal – Totten-
ham. 

02.00 Ishockey                         •LIVE

NHL. Washington Capitals –
Pittsburgh Penguins. 

VIASPORT +
18.40 Fotball                                •LIVE

Fransk Cup. Amiens – Lyon. 

20.40 Fotball                               •LIVE

Skotsk Pr. Hibernian – Rangers. 

VIASPORT 2
20.40 Fotball                               •LIVE

Carabao Cup. Chelsea – 
Bournemouth. 

02.30 Ishockey                          •LIVE

NHL. Colorado Avalanche –
Montreal Canadiens. 

VIASPORT 3
13.30 Dart                                        •LIVE

WDC – Dag 7. Forts. kl. 22.30.

18.25 Fotball                                 •LIVE

Schalke 04 – Bayer Leverkusen. 

20.25 Fotball                                •LIVE

Bayern München – RB Leipzig. 

EUROSPORT
09.45 Alpint                                 •LIVE

Verdenscup. 1. omgang av stor-
slalåm for menn. 2. omg. 12.45.

11.00 Alpint                                    •LIVE

Verdenscup. Super-G kvinner.

TV-sporten

Johaug 
står over 
Tour de 
Ski
LANGRENN Norges 
Skiforbund har tatt ut ti 
herre- og ti kvinneløpere 
til Tour de Ski. Johannes 
Høsflot Klæbo er som 
ventet med, mens 
Therese Johaug blir 
hjemme.

 Johaug har vunnet det 
som er av distanserenn 
siden hun gjorde 
comeback i verdenscu-
pen, men hun velger 
altså ikke å gå Tour de 
Ski i forberedelsene til 
Seefeld-VM i februar.

 Før sesongstarten 
hadde Johaug en klar 
plan om å gå Touren, 
men hun sa samtidig at 
hun måtte se an hvor 
sliten hun var etter 
verdenscuprennene før 
jul.

 Johannes Høsflot 
Klæbo står i spissen for 
en bred norsk herretro-
pp der også OL-mester 
Simen Hegstad Krüger 
er med.

 Tour de Ski starter med 
sprint i fristil i Toblach 
fredag 29. desember og 
avsluttes med jaktstart 
opp slalåmbakken i Alpe 
Cermis søndag 6. januar. 

Berit Kjøll kan bli den andre kvinnen som leder Norges idrettsforbund.
FOTO: MARIUS DALÆG SÆTRE 

Foreslås som ny idrettspresident

Norges idrettsforbund kan komme til å 
få sin andre kvinnelige idrettspresident.

I ettermiddag klokken 15 offentliggjør 
valgkomiteen i NIF navnene på 
foreslåtte presidentkandidatene. Berit 
Kjøll vil være én av dem.

Tidligere har den sittende president-
en Tom Tvedt sagt at han ønsker fire nye 
år. Sven Mollekleiv er en annen utfor-
drer, en kandidat foreslått av flere 
særforbund og idrettskretser.

Tove Paule var den første kvinnen 
som NIF-sjef. Marit Wiig, som i dag er 
president i Norges Golfforbund, holdt 
på å bli president i 1994, men tapte med 
noen få stemmer. Nå blir Berit Kjøll 
aktuell til å overta vervet. Hun blir 
ansett som en av Norges mektigste 
kvinner. På Kapitals liste for 2018, som 
toppes av Erna Solberg, ligger hun på 18. 
plass.

Bred erfaring
Kjøll har hatt en rekke stillinger i 
næringslivet siden 1986. 63-åringen ble 
kjent da hun var sjef for Tusenfryd og se-
nere Flytoget. Hun var styreleder i Den 
Norske Turistforening gjennom seks år. 
I dag er hun direktør i Huawei.

– Vi kommer ikke til å gå for henne, 
sier Kåre Sæter, leder av Møre og 

Mette Bugge 
Odd Inge Aas

Romsdal idrettskrets. Kretsen har 
nemlig selv foreslått Sven Mollekleiv og 
vet at Finnmark og Troms idrettskrets er 
av samme mening. Sæter forteller at 
hans krets har foreslått Marco Elsafadi 
til styremedlem.

Kjøll har sittet i styret i Norges 
Rytterforbund. Hun har bred erfaring 
fra styreverv. 

Må bli opp til organisasjonen
Aftenposten snakket i går formiddag 
med idrettspresident Tom Tvedt.

– Jeg har sagt at jeg stiller meg til 
disposisjon for organisasjonen, så får 
det til syvende og sist være opp til den å 
velge sitt lag og sin president. Dette 
ansvaret ligger nå hos valgkomiteen, 
sier Tvedt.

VG skrev 10. desember at Norges 
Fotballforbund er et av særforbundene 
som skal ha vedtatt at de ønsker en ny 
idrettspresident. Avisen skrev også at 
minst to av dagens styremedlemmer 
skal ha gitt uttrykk for at de ikke ønsker 
gjenvalg hvis Tvedt blir sittende som 
president.

– Jeg forholder meg ikke til anonyme 
kilder, så det har jeg ingen kommentar 
til, sier Tvedt om disse opplysningene.

Norges idrettsforbund skal ha sitt ting 
i Trondheim i juni. Da velges ny presi-
dent og nytt styre for fire år. Leder av 
valgkomiteen er Anne Irene Myhr.

FOTBALL Ingrid Syrstad Engen har 
signert for Wolfsburg, der hun blir 
lagvenninnene med Caroline Graham 
Hansen og Kristine Minde.

 20-åringen sier til VG at hun har 
signert en kontrakt på to og et halvt år 
med den tyske toppklubben, men frem 
til sommerens VM leies hun tilbake til 
LSK Kvinner.

  Hun har en meget god sesong bak 
seg og har etablert seg på landslagets 

sentrale midtbane. Dessuten hjalp hun 
LSK til dobbelttriumf og til kvartfinale i 
mesterligaen. Leieavtalen gjør at hun 
får med seg kvartfinalene mot Barcelo-
na i mars.

 Wolfsburg er en av Europas beste 
klubber. Laget er tysk seriemester fire 
av de seks siste sesongene og har to 
mesterligatitler på merittlista. Laget 
var i finale sist sesong, men tapte da 
for Lyon etter ekstraomganger. (NTB)

Syrstad Engen til Wolfsburg
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Camilla Flaatten  

Strandpromenaden er en perfekt start  
på dagen. 

F or de fleste holder det kanskje med 
en solseng og en god bok på stran-
den når de reiser på badeferie. 
Men på Tenerife er strandprome-
naden godt brukt fra tidlige mor-

gentimer. 
Delvis i tre og delvis i stein er den nes-

ten ti kilometer lange promenaden noe av 
det aller beste med kysten langs den sør-

lige delen av Tenerife. Noen powerwalker, 
noen løper, skater og sykler, mens andre 
rusler. Rullestoler og små, elektriske biler, 
bikkjer og unger – her er det tilrettelagt 
for alle.

Målet med turen fra Los Cristianos og 
til Fañabé er en berømt hvitløkskylling ser-
vert med salte kanaripoteter og den be-
rømte kanariske sausen mojo rojo. 

Appetitten vil være på topp innen den 
tid.

Storfamilien på stranden
På Playa de la Vistas i Los Cristianos be-
gynner det å fylles opp av solslikkere.

– Det er så herlig! Vi storkoser oss.
Det skravles på Namsos-dialekt på stran-

den. Storfamilien reiste ned i midten av 
januar.

– Denne turen er fast én gang i året, men 
i år er det i tillegg jubileum, da feirer vi 
60-årsdagen til mannen min, sier Guri Pe-
dersen. 

Ekteparet har tilbrakt noen uker her 
hvert år i femten år. Hun på grunn av sol 
og strand, han på grunn av bridge. I janu-

Den flotte 
strandpromenaden 
sør på Tenerife 
strekker seg nesten 
ti kilometer fra Los 
Cristianos til La 
Caleta. Langs ruten 
er det mulig å 
stoppe for en 
dukkert, en drink 
eller en matbit.
FOTO: CAMILLA 
FLAATTEN    

Det er så deilig 
å være her. 
Slappe av  
i solen, lese  
og henge  
med familie
”
Ingri Finanger
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Strand- 
promenaden 
er noe av det 
beste med 
Tenerife

ar arrangerer Norsk Bridgeforbund turne-
ring over tre uker på Tenerife.

To år gamle Vilde hviner av fryd i san-
den. Hun graver og dekkes raskt av sand 
på armene og magen. Pappa Kristoffer 
Sandvåg smiler. 

Vilde er allerede bereist, hun har vært 
på Tenerife to ganger, en gang på Gran Ca-
naria og en gang i Italia. Familien er hyp-
pige brukere av strandpromenaden. 

– Det blir mange trilleturer frem og til-
bake, det er utrolig godt tilrettelagt, sier 
han og nikker mot minstejenta Thea på 
mammas arm. 

– Vi trekker nok ned alderssnittet en god 
del på denne årstiden, men det er så dei-
lig å være her. Slappe av i solen, lese og 

henge med familie, sier Ingri Finanger.
Det er heller ikke tilfeldig at de tilbrin-

ger dagene på akkurat denne stranden. 
– Været er bedre og mer stabilt akkurat 

her på Playa de la Vistas enn «rundt hjør-
net», sier Kristoffer og peker sørvestover. 

– Mot Adeje og Fañabé er det mer vind.

Fra sol til surfere
Vi vinker adjø, må promenere videre. I det 
vi runder sørspissen skjer nettopp det Kris-
toffer påpekte – her blåser det godt. 

Svarte klipper og mørkere sand preger 
landskapet. Sol- og badeturistene er byt-
tet ut med surfere. 

Langs promenaden står det opplys-
ningsskilter med bilder av hvaler, delfiner 

og andre sjødyr en kan ha flaks å få øye 
på. Strendene dukker opp når Las Ameri-
cas nærmer seg. 

Dette er en litt mer partyplass enn Los 
Cristianos får vi opplyst av lokale. Bygget 
utelukkende for turistene, med alt fra luk-
sushoteller til enklere leiligheter. Irske og 
engelske puber med frokost hele dagen, 
billig halvlitere og fotball på TV.

Gå på strandklubb 
Det er tid for en pause og noe kaldt å drik-
ke. Strandklubben Las Rocas ligger i til-
knytning til luksushotellet Jardin i Costa 
Adeje. Det kritthvite hotellet er et lande-
merke, og beach cluben det samme – den 
ligger på en klippe ut i havgapet. En leier 
solsenger og dupper i det soloppvarmede 
bassenget. Det er fortsatt kjølig, men godt 
for kroppen etter nesten tre timer på pro-
menaden.

Turen går videre, innkastere gjør sitt 
ytterste for å friste med lunsj. Og selv om 
sulten kjennes, så er det ennå et stykke til 
Fañabé.

Nam – for en kylling!
En times tid senere er vi endelig fremme 
ved målet. Matlyst og forventning er på 
topp. 

Vi hilses velkommen av stedets eier, bri-
tiske Andrea Kay. Hun er gift med mannen 
hvis familie eier de to berømte restauran-
tene Otelo og Otelo II. Førstnevnte ligger 
i en fjellside med fossefallutsikt et stykke 
over Fañabé. 

Restauranten legger ikke skjul på at kyl-
lingen er berømt – den er avbildet på re-
klameplakater utenfor restauranten og er 
godt kjent. Retten har de laget siden 1988. 

Kay er hyggelig og røper hemmelighe-
ten bak familieoppskriften: Kyllingen lig-
ger lenge og marinerer, det er her hvitlø-
ken kommer inn, deretter snus den man-
ge ganger i en stor gryte med fett. Det gjør 
at skinnet blir ekstremt crispy, mens kjøt-
tet forblir mørt. 

Servert i de tradisjonelle brune, runde 
terrakottaskålene sammen med salte ka-
naripoteter og sausen mojo rojo er målti-
det toppet. Det er like godt som lovet. Men 
– det er store porsjoner, så det kan lønne 
seg å ta beina fatt igjen etterpå eller kan-
skje unne dem litt fotpleie? 

Såre føtter etter gåturen? Prøv fiskespa!
Ved flere av strendene tilbys det fiskespa. 
Små tannløse garra rufa-fisker, også kjent 
som «doktorfisk», svømmer rundt i store 
kar.

Italienske Simone vasker føttene med 
såpe og skyller godt av før en få sette seg 
ved fiskekaret. En må putte føttene forsik-
tig oppi, slik at fiskene ikke blir skremt.  
Det kiler lett og føles rart til å begynne med 
– de spiser tross alt hudrester på føttene.

Føttene kjennes ut som nye og ikke len-
ger så såre etter en lang tur langs strand-
promenaden. 

FAKTA

Tenerife

Tenerife er den største 
av Kanariøyene.

Øya har et areal på 2034 km².

Det bor over 890.000 mennesker 
på Tenerife (2014).

Tenerife tilhører provinsen «Santa 
Cruz de Tenerife» sammen med 
øyene La Palma, La Gomera og El 
Hierro.

Hovedstaden heter det samme 
som provinsen: Santa Cruz de 
Tenerife.

Adeje er en by og kommune som 
ligger sørvest på øya, bare noen få 
kilometer nord for feriebyen Los 
Cristianos.

Næringslivet på Tenerife er i stor 
grad preget at turisme. I 2016 
hadde Tenerife rundt 4,8 millioner 
turistbesøk fra utlandet – over 
83.000 av disse var nordmenn.

Kilder: Store Norske Leksikon, Canariajournalen

Adeje

Los Realejos

Santa Cruz De Tenerife

TENERIFE
(Spania)

Los Christianos

Atlanterhavet

maps4news.com/©HERE

En porsjon med fritert hvitløks-
kylling, kanaripoteter og sausen 
mojo rojo er et solid måltid. 

Ingri Finanger (28) ser på storebroren Kristoffer Selvåg (35) som leker med datteren 
Vilde. – Det er godt med et avbrekk på vinteren og godt å få et avbrekk i hverdagen, 
sier Finanger. FOTO: CAMILLA FLAATTEN
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KUNNGJØRING
Vedtak om vern

Kongen i statsråd vedtok 14. desember 2018 vern av
følgende skogområder som naturreservat:

· Eine i Bærum kommune
· Vassmyråsen i Bærum kommune
· Trolldalen i Oppegård kommune
· Pipra og Storrsjøhøgda i Nannestad,
Lunner og Nittedal kommuner

Vernevedtaket er gjort med hjemmel i naturmang-
foldloven § 37. Områdene er fredet mot alle inngrep
som kan forringe verneverdiene, og bl.a. hogst og
andre tekniske inngrep er forbudt. Friluftsliv er tillatt
etter vanlige regler. Bær og matsopp kan fortsatt
plukkes. Nærmere informasjon, inkludert kart og
verneforskrift, er lagt ut på Fylkesmannens hjem-
meside www.fmoa.no under «nyheter».
Eventuelle spørsmål kan rettes til
rådgiver Tone Mejlgaard, tlf. 22 00 36 61.

Foreldreperm Toscana
Flott bolig i Castiglion-
cello, terrasse -utsikt til
stranden. per.arne.log@
gmail.com

PROKLAMA
Krav etter følgende avdøde må, om de ikke skal
tapes, meldes innen 6 uker:

18-182726DBO-Csi
Fotini Eriksen, fnr. 16.12.1927 36028, pensjonist.
Siste bopel: Madserud Allé 35, 0274 Oslo.
Dødsdato: 28.11.2017. Bobestyrer: Advokat Trond Hasfjord,
Gladvollveien 24 H, 1168 Oslo.

18-186434DBO-Sol
Ann-Christin Bjerke, fnr. 12.11.1965 31680, teamleder.
Siste bopel: Danmarks gate 8 A, 0658 Oslo.
Dødsdato: 14.02.2017. Bobestyrer: Advokat Trond Hasfjord,
Gladvollveien 24 H, 1168 Oslo.

PROKLAMA UTSTEDT FØR SKIFTE ETTER
BEGJÆRING FRA ARVINGENE, SKIFTELOVEN
§ 70 ANNET LEDD.

18-143021DFA-Sio
Selcuk Uymaz, fnr. 01.12.1977 32767, salgssjef.
Siste bopel: Granstangen 16 A, 1051 Oslo.
Dødsdato: 21.08.2018.

18-172179DFA-War
Torgeir Sveinson Kalstad,
fnr. 23.02.1943 48180, pensjonist.
Siste bopel: Mortensrudveien 185, 1283 Oslo.
Dødsdato: 30.10.2018.

18-170739DFA-Csi
Nils Gunnar Nesheim,
fødselsnr. 10.09.1928 39163, pensjonist.
Siste bopel: Niels Juels gate 22 C, 0272 Oslo.
Dødsdato: 04.11.2018.

18-176715DFA-Csi
Olav Arne Hage, fødselsnr. 28.09.1946 23741, pensjonist.
Siste bopel: Rødtvetveien 9 C, 0955 Oslo.
Dødsdato: 18.11.2018.

Oslo byfogdembete
14.12.2018

PROKLAMA
Krav etter følgende avdøde må, om de ikke skal
tapes, meldes innen 6 uker:

18-158024DBO-Sol
Edith Hanken, fnr 03.01.1919 37828, pensjonist.
Siste bopel: Landingsveien 12, 0767 Oslo.
Dødsdato: 11.09.2018. Bobestyrer: Advokat Christian Lundin,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Universitetsgata 8, 0164 Oslo.

18-167340DBO-Sol
Geir Harris Hågensen, fnr 04.02.1944 43545, pensjonist.
Siste bopel: Mor Go Hjertas vei 22, 0469 Oslo.
Dødsdato: 20.02.2018. Bobestyrer: Advokat Jon Norvald Evensen,
Dalan Advokatfirma DA, Postboks 1214 Vika, 0110 Oslo.

18-182778DBO-Tfu
Bjørn Roald Rasmussen, fnr. 09.04.1932 37176,
pensjonist. Siste bopel: Monrads gate 21 C, 0564 Oslo.
Dødsdato: 27.08.2018. Bobestyrer: Advokat Kristin Ourom,
Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo.

PROKLAMA UTSTEDT FØR SKIFTE ETTER
BEGJÆRING FRA ARVINGENE, SKIFTELOVEN
§ 70 ANNET LEDD.

18-155732DFA-War
Maud Elisabeth Hurum, fnr. 18.11.1937 41615, pensjonist.
Siste bopel: Trudvangveien 38, 0363 Oslo.
Dødsdato: 03.10.2018

Oslo byfogdembete
07.12.2018

BØKER KJØPES!
Gjerne større

partier
Ruuds Antikvariat
Tlf. 22 46 34 76

oslo@ruudsantikvariat.no

A. BOTTOLFS
VERKSTED AS

A.BOTTOLFS VERKSTED AS
Heggenveien 9, 3370 Vikersund

www.bottolfs-verksted.no
Tlf. 952 28 625

YAMAHA YT1070

43.900.-

Brukthandel
Thomas
Antikk/brukt
Kadettangen
Etabl. 1992

Kjøper/rydder
dødsbo og annet

Tlf 900 62 159

Gamle Leker
Fra 1950/60 eller eldre

kjøpes av samler.
Lekebiler, Lego, tegneserier etc.

Kjøper også gjenstander
med norsk reklame.

Skilt, bokser, plakater m.m.
Telefon 958 89 265

Bøker
kjøpes!
Adamstuen
Antikvariat

Thereses gate 14.
Vi henter.

Tlf. 22 46 30 79.

Dronning Maudsgt. 1–3, Vika.
Tirs.–fre 11–17. Lør. 11–14.

Mandag stengt.
tlf.: 22 83 28 68

post@solvfunn.no
www.solvfunn.no

SØLVFUNN
Kjøp og salg, sølv og gull.

Ønsker å kjøpe gamle
pelskåper og symaskiner.
Ta kontakt på tlf: 930 333 81

BBB -20%
Bokhyller og innred. i heltre!
T.o.m. 31. januar. Gjelder beiset i 4 farger.

www.bbbsystem.no
MAGNUSSEN
BOKHANDEL
Ullevålsvn. 35, Oslo

Tlf. 22 06 87 50/928 90 355

GAMLE EMALJESKILT
Fra Lilleborg,Freia,Aass,
Tiedemanns,Ringnes,
m.flere,ønskes kjøpt.
Tlf.95233650.

Biler
kjøpes

Bruktbil Senteret
Enebakkveien 275, Abilsø

T. 22 72 00 08
T. 906 99 416

VI GIR MEST UANSETT
PRIS, MODELL, MERKE.

KONTANT. SERIØS.
Gratis verdivurdering

PC-Gutta
Vi fikser PC-en din
Tlf. 22 80 20 40

DØDSBO KJØPES
Rydd/vask/bortkjøring
Brukthandleren Sørensen
Maridalsv. 300, oslo.
T 977 60 665.

Bare Blåbær
Enkel og effektiv

hjemmehjelp for din
PC, Mac og Nettbrett.

Tlf. 40 20 40 12
barebare.no

Alt innen møbel-
restaurering/
møbeltapetsering
Kvalitetsgaranti.
Henter og bringer.
For uforpliktende tilbud.
Patina, Grålumv. 125,
Grålum. Tlf. 48 18 14 65.

TESTAMENT - ArvEoppgjør
For bistand kontakt:

Advokat/Siv.øk T. Bruland
Tlf: 920 89 125

Energigivende og
avslappende massasje!

Ring: 907 92 732

Alkoholproblemer?
Privat behandling

m/individuelle opplegg.

Tlf. 61 16 28 00
www.kildevangen.no

BILER KJØPES!
ARNE INGIER BIL AS
Vi tilbyr rask handel

av bil, gratis taksering.
Kjøper alt av brukt/
vrakbiler uten risiko

for selger. Vi ordner alt
av papirarbeid.

LARS ARNE INGIER
TLF. 913 82 000

ALT AV BILER
KJØPES
Alle prisklasser.

Feil og mangler ingen hindring.
35 år i bransjen.

Trygg og seriøs handel.
RING 94 15 88 88
BILAGENTEN AS

Hiace/HiLux/Dyna/
Rav4/Canter/Tipp-biler/
L200/Sprinter/GD samt
div. vare-/lastebiler i alle
str. Kjøper også per-
sonbiler fra 80-tallet og
eldre. Erik Wasshaug.
Tlf. 450 08 427

BILER KJØPES
Alt av interesse. Skader
etc. Raskt fordelaktig
oppgjør. Fra årsmodell
2004. Tlf. Fred 915 48 043

BILERKJØPES.ØstfoldAuto
- Alt av biler kjøpes, maks 15 år g.,
henter på dagen.www.bilkjøpes.no
Ring Kim: 98 10 10 98. (Kl 8-22).

www.bilkjøpes.no

Bolig
utlandetKunngjøringer Hus/hjem/

fritid

Varer og
tjenester

Helse og
velvære

Bil

Reisereportasjer og turtilbud finner du onsdag og lørdag i Aftenposten
REISE

REISE
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Vårt fantastiske hytteprosjekt Jahrehagen, rett utenfor vakre Stavern
begynner virkelig å ta form. Nærmere 60 hytter er allerede oppført og tatt i bruk til glede for kjøper

og deres familier. Fortsatt flere fine tomter igjen i dette vakre og populære prosjektet.

For visning i romjulen ring Sverre
Sundsten på 908 20 290.
Se mer på jahrehagen.no

God jul til alle våre
kjøpere!

800 m
fra sjøen

Gangavstand
til Stavern

9 leiligheter
til salgs

18 hyttetomter igjen
(68 solgt)

Sverre R. Sundsten
Eiendomsanering AS
tlf 908 20 290

Et prosjekt i regi av
Eiendomsanering AS
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HVERDAGER 10-20, LØRDAG 10-18, SØNDAG 12-18
Åpningstider i julen: Julaften - kl 9-13, 1. og 2. juledag - stengt.
Åpningstider i romjulen: se plantasjen.no
Tilbudene gjelder t.o.m. 24. desember og så langt beholdningen rekker.
Følgende butikker selger ikke juletrær: Frogner, Grensen, Grünerløkka og Storgata.

100,-
Få verdisjekk

når du kjøper ekte juletre.

Verdisjekken gjelder når du handler
for kr 400 eller mer

i perioden 1.-31. januar 2019

Ekte juletre fra 9990
Norges største utvalg av juletrær!

Kjøp et juletre, få en
amaryllis gratis!

Tamed denne kupongen
til butikk når du kjøper
juletre, så får du en
vakker amaryllis
fra oss!

God jul!

Gjelder t.o.m. 24/12
Verdi kr 5990

Rød flergrenet
julestjerne

5990
Ø 12 cm

2
FOR
100,-

Julegran
Høyde 120-150 cm 9990
Høyde 150-175 cm 199,-

Høyde 175-200 cm 299,-
Høyde 200-250 cm 499,-

Edelgran
Høyde 120-150 cm 149,-
Høyde 150-175 cm 299,-

Høyde 175-200 cm 499,-
Høyde 200-250 cm 699,
Høyde 250-300 cm 1290,-

Julegran

9990
Per tre

Edelgran

149,-
Per tre
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Det som  
var sikkert  
i verden  
ellers, var 
ikke godt  
nok for  
norsk  
«person- 
vern».

”

Debatt
Torkel Steen,  
overlege dr. med., Oslo 
universitetssykehus HF

P ersonvern er viktig, men må  
pasienter dø av det», spør Aften-
posten 15. desember. Foranled-
ningen er at Norge ikke har et sen-
tralt register over pasienter som 

har implantert pacemaker eller hjertestar-
ter. Av hensyn til «personvernet» har man 
insistert på en struktur som har vist seg 
for vanskelig å etablere. Et dansk, EU-god-
kjent register er ikke sikkert nok for Oslo 
universitetssykehus. Da får heller pasient-
sikkerheten lide. Aftenposten skriver at et 
enøyd fokus på personvern går ut over 
pasientsikkerheten. Det stemmer, og  
Aftenposten skal ha honnør for å ha satt 
saken på dagsordenen.

Ikke sikkert nok for Norge
At «personvernet» truer pasientvernet gjel-
der imidlertid ikke bare mangelen på et 
nasjonalt, sentralt pacemakerregister:

Pasienter kan få en boks på nattbordet 
som kommuniserer med hjertestarteren 
eller pacemakeren hver natt: hjemmemo-
nitorering. Truende feilfunksjon i implan-
tatet eller alvorlige rytmeforstyrrelser hos 
pasienten blir rapportert til sykehuset 
straks. Det skjer via en server i utlandet. 
Som det meste annet vi driver med på nett. 
Hele den vestlige verden godkjente disse 
systemene for mange år siden. De er tryg-
ge som nettbanken. Men ikke i Norge. Per-
sonvernombudet ved Oslo universitets-
sykehus krevde spesialløsninger. Det som 
var sikkert i verden ellers, var ikke godt 
nok for norsk «personvern». Leveran- 
dørene av utstyret brukte flere år og mil-
lioner av euro på å lage egne dataløsnin-

Dødelig  
person- 
vern

ger for lille Norge. Pasientene ventet. Og 
norske sykehus må selvsagt bære kostna-
den til slutt. I ventetiden brøt vi Person-
vernombudets lovtolkning og ga de sy-
keste forbudt hjemmemonitorering. Leger 
prioriterer pasientsikkerhet. Nå er hjem-
memonitorering på plass for fire av fem  
produsenter. Men det særnorske «person-
vernet» forsinket og fordyret prosessen 
betydelig.

En alvorlig trussel
«Personvern» vs. pasientsikkerhet er en 
daglig utfordring i sykehusene. Har jeg 
som overlege lov å se i journalen hvordan 
det har gått med en pasient jeg ga råd om? 
Nei, da må jeg kontakte pasienten og be 
om tillatelse til journalinnsyn. Det sier per-
sonvernombudet ved Oslo universitets-
sykehus, blant annet i det obligatoriske 
kurset «PIP – Personvern i Praksis», som 
vi må knote oss gjennom årlig. Leger  
lærer av sine suksesser og ikke minst av 
sine feil. For vi tar feil av og til, og vi må få 
vite om det. Å hindre effektiv tilbakemel-
ding er en alvorlig trussel mot pasientsik-
kerheten. Nå og i fremtiden. Norge har 
ikke spesialisteksamener, men stoler på 
erfaringsbasert spesialistopplæring. Hvor-
dan den skal fungere uten effektiv, lovlig 
adgang til å se hvordan det går med pasi-
entene, vet antagelig personvernom- 
budet? Heldigvis bryter alle sykehusleger 
jeg kjenner, Personvernombudets lovtolk-

Vi brøt personvernombudets lovtolkning og ga de sykeste pasientene den forbudte hjemmemonitoreringen, skriver 
innleggsforfatteren (bildet). FOTO: JAN T. ESPEDAL

ning på dette punkt. Vi følger opp våre 
pasienter og lærer av eventuelle feilvur-
deringer. Selv om en mektig «personvern»-
byråkrat sier vi ikke skal.

Har jeg lov å finne frem bilder og EKG 
fra journalene til bruk i undervisning? Nei, 
ikke uten å spørre hver pasient om lov. 
Selv om alt blir anonymisert. Skal vi prak-
tisere det, vil undervisningen av legestu-
denter og leger i spesialistutdanning stop-
pe opp.

Faks er trygt. Internett farlig. 
Diabetespasienter kan linke sin blodsuk-
kermåler til elektronisk diabetesdagbok 
på nett. Pasient og lege får presis oversikt. 
I Norge er det farlige greier. På et allmøte 
om personvern høsten 2017 ble dette holdt 
frem som skrekkeksempel av personvern-
ombudet ved Oslo universitetssykehus. 
Personvern mot pasientsikkerhet.

Når vi får en pasient fra et annet syke-
hus, kan jeg ikke se vedkommendes jour-
nal der. Jeg må få utvalgte sider fakset over. 
Faks er jo så trygt. Internett er for farlig. 
I mangel av effektive, raske nettløsninger 
sender legene røntgenbilder og EKG via 
sine mobiltelefoner i akuttsituasjoner. Det 
er ulovlig. Men av og til nødvendig for å 
gi pasienten trygg og rask behandling.

Norge trenger en mer tidsmessig per-
sonvernlovgivning. Eller et personvern-
ombud som tolker reglene med pasient-
sikkerheten som første prioritet.
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Kronikk
Knut N. Kjær, tidligere leder 
av Norges Bank Investment 
Management (NBIM)

O ljefondet går på autopilot 
med høy fart inn i usikkert 
farvann. Det er ikke folk på 
broen som holder utkikk og 
kan senke farten om sikten 

blir for dårlig. Finansministerens forslag 
til Stortinget om ny organisering av Olje-
fondet gir ikke bedre styring.

Strategien for Oljefondet har hittil tjent 
landet svært bra. Da teknologiboblen brast 
tidlig på 2000-tallet og under finanskri-
sen, hamstret fondet aksjer i fallende mar-
keder.

Nå står vi trolig foran andre tider.

Mer aksjer enn før
Vi kan vente strukturelle endringer i pri-
singen av aksjer og obligasjoner når en 
pengepolitikk med svært lave renter skal 
reverseres. Aksjer og obligasjoner er ve-
sentlig høyere priset i dag enn før finans-
krisen. Derfor kan aksjekursene falle mye, 
og det kan ta lang tid før verdiene kommer 
tilbake.

Farten er økt ved at aksjeandelen i Ol-
jefondet er økt fra 60 til 70 prosent. Sam-
tidig har statsbudsjettets avhengighet av 
kroner fra fondet økt kraftig, fra 5 prosent 
av statens utgifter for ti år siden til 18 pro-
sent nå.

Statens evne til å bære aksjerisiko er nå 
trolig lavere enn da andelen var 60 pro-
sent og det fortsatt kom store innskudd av 
løpende oljeinntekter fra utvinningen på 
sokkelen.

Finansdepartementet står for risikoen
Forvaltning av kapital innebærer alltid at 
man må ta noe risiko for at utfallet blir 
dårligere enn forventet. Det særegne ved 
styringsmodellen i Norge er at nær 99 pro-
sent av risikoen i Oljefondet tas ved beslut-
ninger i Finansdepartementet, forankret 
i Stortinget.

Finansdepartementet har lagt kursen 
basert på svært lang tidshorisont og en 
nær akademisk forståelse av at det lønner 
seg å ta risiko. Norges Bank kan kun gjøre 
forsiktige avvik fra denne kursen.

Få eller ingen er gitt evnen til å forutsi 
når en kollaps i markedene vil inntreffe. 
Mitt perspektiv er at belønningen for å ta 
risiko i finansmarkedene sjelden har vært 

lavere enn nå. Forventet gevinst ved å væ-
re i aksjer er beskjeden, mens tapene kan 
bli meget store.

Vi trenger sikkerhetsventiler
I dagens styringsmodell er det ikke lagt 
opp til at styret i Norges Bank skal ta et an-
svar for å sikre risikoen for tap i fondet. 
Ved den endringen i styringsmodellen som 
Stortinget snart skal vurdere, bør styrets 
rolle og ansvar utvides betydelig.

Et slikt utvidet styreansvar betyr at fle-
re enn én person – finansministeren – føler 
ansvar for at farten er tilpasset forholdene.

Dette vil være en ny og nødvendig sik-
kerhetsventil. Men terskelen for å bruke 
denne må ligge høyt.

Jeg ser andre fond i verden som prakti-
serer dette på en disiplinert måte.

Finansdepartementet under radaren
Ser vi på den siste meldingen til Stortinget 
om forvaltningen av Oljefondet, vies nær 
20 sider til resultatene av Norges Banks 
kapitalforvaltningsenhets (Norges Bank 
Investment Management, NBIM) forvalt-
ning selv om bidraget til samlet risiko er 
minimalt. Det gis ingen analyser av hva 
departementet selv har bidratt til. Det som 
betyr desidert mest måles ikke.

Etter drøyt 20 år med Oljefondet, bør 
departementet selv komme opp med in-
formasjon og analyser til Stortinget om 
hvordan alle viktige valg gjort fra starten 
av har bidratt til avkastning og risiko.

Det er mange andre store fond rundt 
om i verden som utøver sammenlignbar 
forvaltning. De fleste har vært i virksom-
het lengre enn oljefondet. Hvordan har 
Oljefondet gjort det i forhold til disse? Hva 
oppfattes som beste praksis der ute, og 
hvor avviker vi fra det?

Departementet bør også vurderes
Det er et mysterium for meg at Finansde-
partementet ikke måler seg selv eller ber 
andre om å gjøre det. De er kanskje så vant 
til at egen rolle normalt er myndighetsut-
øvelse, mens forvaltningen av Oljefondet 
faktisk er et forretningsmessig oppdrag på 
vegne av det norske folk.

En ambisjon om å oppnå gode resulta-
ter, som inkluderer ikke å ta risiko man 

Oljefondet på 
autopilot inn  
i farlig farvann 

ikke belønnes for, må avspeiles i at man 
faktisk måler og tar ansvar for egne pre-
stasjoner.

Forslagene til ny styringsmodell for Ol-
jefondet innebærer lite forbedring. Depar-
tementet følger ikke anbefalingen fra Gje-
drem-utvalget om å bygge en egen institu-
sjon utenfor Norges Bank som kun arbei-
der med å forvalte oljepengene.

For Gjedrem-utvalget var den nasjona-
le betydningen av verdiskapingen i forvalt-
ningen et viktig utgangspunkt. Årlig ut-
bytte og renteinntekter fra Oljefondet er i 
dag på høyde med samlet verdiskaping i 
norsk industri. Dernest var argumentet at 
det er stor forskjell mellom å drive slik for-
valtning i global toppklasse og å utøve myn-
dighet som sentralbank.

Årlig tap i avkastning minst 40 mrd.
Ved ulike korsveier har Finansdeparte-
mentet avvist å legge forvaltningen av Ol-
jefondet nærmere det som er beste glo-
bale praksis.

Senest i vår anbefalte man Stortinget 
ikke å investere i aksjer utenfor børsene, 
etter mange år med utredninger. I en for-
siktig analyse har jeg beregnet at Norges 
årlige tap ved ikke å legge forvaltningen 
nær beste internasjonale praksis er på 

Det bør få  
et styre opp-
nevnt av 
Finans-
departe-
mentet, slik 
Gjedrem-
utvalget har 
foreslått.

”
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Debatt 

Ytre høyre  
vinner ikke
Jan Arild  Snoen, journalist og kommentator i Minerva

I Aftenpostens spalter har 
både debattredaktør Erik 
Tornes, Eivind Trædal og 
Bjørn Stærk nylig skrevet om 
ytre høyre og deres rolle i 

den allmenne debatten. Hos 
begge de siste er pessimismen 
påtagelig. Stærk skriver: «For 
meg virker det som om det 
heller er de moderate som 
flytter på seg, og gradvis blir 
mer åpne for nasjonalisme, 
nasjonalkonservatisme, vestlig 
sjåvinisme og islamhat.» 
Trædal har kalt sin bok 
«Hvorfor ytre høyre vinner 
debatten».

Ja, det er riktig at de tre 
innvandringsfiendtlige nettste-
dene Document, Human Rights 
Service og Resett har mange 
lesere til nisjemedier å være. 
Det foregår en frenetisk 
delingsaktivitet av deres 
artikler i sosiale medier. Det er 
også tegn på at flere av disse 
nettstedene blir mer ytterliggå-
ende. I så måte har Stærk rett. 
Men betyr det at de vinner 
debatten?

Holdningen er mer positiv
Når innvandringspolitikken er 
skjerpet i Norge og de fleste 
andre vestlige land, har det 
etter min mening andre 
forklaringer: Sjokket som 
asylbølgen i 2015 ga, og en mer 
utbredt forståelse av at inn-
vandring slik den har foregått 
de senere år, innebærer en 
betydelig belastning for 
velferdsstaten.

Mandag offentliggjorde 
Statistisk sentralbyrå sin årlige 
undersøkelse om holdninger til 
innvandring og innvandrere. 
Den bekrefter fjorårets tall og 
undersøkelser andre har 
foretatt. I det første tiåret i 
dette århundret ble nordmenn 
betydelig mer positive til 
innvandrere. De senere år er 
endringene mindre, bortsett fra 
en midlertidig økt skepsis etter 
asylbølgen i 2015.

Årets undersøkelse viser en 
rekordhøy andel som ikke har 
noe imot å få en innvandrer 
inngiftet i familien. I 2002 var 
det ti ganger så mange som ville 
gjøre det vanskeligere for 
flyktninger og asylsøkere å få 
opphold i Norge, sammenlignet 
med dem som ville gjøre det 
lettere. Nå er forholdstallet 2:1.

I en artikkel publisert nylig i 
The Political Quarterly, viser 
James Dennison og Andrew 
Geddes ved hjelp av European 
Social Survey og Eurobarome-
ter at holdningen til å ta imot 
flyktninger er blitt klart mer 
positiv i nesten alle EU-land det 
siste drøye tiåret. Et flertall i 
mange land er fremdeles 

negative, men i denne sammen-
hengen er vi interessert i 
utviklingen over tid.

Høyere intensitet blant innvan-
dringsmotstandere
Når innvandringsfiendtlige 
partier har økt sin oppslutning i 
mange land, en økning som har 
stoppet opp de siste par årene, 
skyldes det ikke at flere er blitt 
enige med dem, men at de 
stadig færre som er enige med 
dem, synes at saken er blitt så 
viktig at den avgjør partivalget. 
Intensiteten blant innvan-
dringsmotstanderne har altså 
økt. Dennison og Geddes 
skriver at aspekter ved inn-
vandringen de senere år har 
aktivisert latent motstand blant 
et krympende segment i folket.

Dersom ytre høyres store 
aktivitet på egne nettsteder og i 
sosiale medier betyr at de 
vinner frem i Norge, skulle vi 
tro at det ville påvirke vårt 
innvandringskritiske parti. Min 
subjektive vurdering, etter å ha 
fulgt partiet temmelig tett i mer 
enn tredve år, er at Frp ikke har 
skjerpet sin politikk og reto-
rikk, særlig sammenlignet med 
1990-tallet, da selv en sindig 
kar som tidligere statsråd Terje 
Søviknes uttalte at nordmenn 
ble psykisk syke av innvandrin-
gen. Oppslutningen om Frp er 
dessuten vesentlig lavere enn 
den var i starten av dette århun-
dret, og fallet kom før partiet 
tok regjeringsansvar.

Trædal ser et ytre høyre som 
i økende grad forgifter den 
allmenne debatten. Jeg ser et 
ytre høyre som skriker høyere 
og høyere i sine ekkokamre. 
Det betyr ikke at de er ufarlige.

Jeg ser et  
ytre høyre 
som skriker 
høyere og 
høyere i sine 
ekkokamre
”

minst 40 milliarder kroner.
En viktig begrunnelse for ikke å utvikle 

forvaltningen videre slik andre fond gjør, 
synes å være at det utfordrer dagens mo-
dell der forvaltningen av Oljefondet er plas-
sert i sentralbanken. Strategi for forvalt-
ningen og resultatene sett i forhold til ri-
siko underordnes organiseringen. Det bur-
de være motsatt.

To helt forskjellige kulturer
Da vi satte opp NBIM i Norges Bank fra 
1997, ble vi utviklet på siden av bankens 
ordinære funksjoner. Det ble gjort for å 
skape en forretningsmessig kultur ganske 
ulik den som da rådet i resten av banken. 
Bakgrunnen var ønsket om tydelighet for 
ansvar, resultater og risiko.

Som en slags rettferdiggjøring av at for-
valtningen av Oljefondet fortsatt skal skje 
i sentralbanken, legger forslaget fra Finans-
departementet opp til at flere av bankens 
funksjoner skal samles og at man skal til-
strebe fellesskap i kultur.

Dette er historieløst om hvorfor og hvor-
dan NBIM ble utviklet på siden av banken. 
Jeg er inhabil til å vurdere resultatene, men 
tenker at NBIM har fått til en rimelig god 
balanse mellom forretningskultur og røt-
ter i norsk offentlighet.

Selv ikke den sekundære løsningen fra 
Gjedrem-utvalget følges. I stedet for et sty-
re i banken kun for Oljefondet, foreslår 
departementet at styret også skal drive 
bankens øvrige virksomhet, med unntak 
av pengepolitikken. Tre av medlemmene 
skal være ansatte i banken (sentralbank-
sjefen og to visesentralbanksjefer). Det 
reflekterer at ambisjonsnivået for styret 
fortsatt skal være svært lavt.

Det sier seg selv at man får problemer 
med å rekruttere svært kompetente ek-
sterne styremedlemmer, når tre av plas-
sene er besatt med ansatte i Norges Bank.

Bør skille ut fondet
Oljefondet seiler for full fart inn i ukjent 
farvann. Risikoen bør tas ned. Fremfor å 
sementere en modell der egentlig ingen 
utenom finansministeren tar ansvar for 
viktige beslutninger, bør vi skille ut Olje-
fondet til en egen institusjon. 

Det bør få et styre oppnevnt av Finans-
departementet, slik Gjedrem-utvalget har 
foreslått. Vi bør ha noen folk på broen som 
tar medansvar. 

Finansminister 
Siv Jensen på 
Valhall-feltet i 
Nordsjøen under 
valgkampen i fjor.
FOTO: HÅKON 
MOSVOLD 
LARSEN / NTB 
SCANPIX 
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Det som 
skjedde (i 
2014), var 
hva jeg vil 
kalle en 
gjen-
erobring av 
Krim 
tilbake til 
Russland.

”

Carl I. Hagen (Frp) , 

M ine uttalelser om at vi bør ak-
septere at Krim-halvøya er en 
del av Russland har medført en 
del reaksjoner fra blant andre 
utenriksminister Ine Marie Erik-

sen Søreide (H) og leder av utenrikskomiteen 
Anniken Huitfeldt (Ap).

En del av Russland
Jeg vil gjerne forklare bakgrunnen for mitt 
syn. Vi må da se på Krims historie. En halvøy 
som har hatt en omskiftelig og blodig histo-
rie. Fra slutten av syttenhundretallet og til 
midten av nittenhundretallet har likevel Krim 
vært underlagt russisk overhøyhet, altså en 
del av- og styrt av Russland. Krim har således 
ikke vært et fremmed territorium i sitt forhold 
til Russland. Professor emeritus Sigurd Skir-
bekk (Universitetet i Oslo) forklarte i Vårt Land 
desember 2014:

«Da ukraineren Nikita Khrusjtsjov i 1954 over-
førte Krim fra SSR Russland til SSR Ukraina, er 
det mye som tyder på at dette først og fremst var 
for å knytte Ukraina nærmere Russland og der-
med gjøre det vanskelig for Ukraina å løsrive 
seg.»

Russland har omtrent i hele forrige århun-
dre hatt sin hovedflåtebase i Sevastopol mot 
Svartehavet, og det har også vært en betyde-
lig russisk befolkning. I januar 2014 kom det 
til voldelige opprør og et statskupp i hoved-
staden Kiev, rettet mot Ukrainas lovlig valgte 
president Janukovitsj som var meget vennlig-
sinnet overfor Russland. Statskuppet som ver-
balt og på mange måter var støttet av USA og 
vestlige land, medførte makthavere som var 
provestlige og anti-Russland. Putin ville selv-
sagt ikke risikere at hovedflåtebasen og Krim 
kunne komme under innflytelse av et kandi-
datland til NATO-medlemskap som var fiendt-
lig innstilt overfor Russland.

Folket ønsket Russland
Det som så skjedde, var hva jeg vil kalle en 
gjenerobring av Krim tilbake til Russland for 
å sikre flåtebasen og den russiske befolkning 
på Krim. Høsten 2014 ble det avholdt en fol-
keavstemning om befolkningen ønsket å væ-
re en del av Russland eller en del av Ukraina 
(som OSSE var invitert til å kontrollere, men 
takket nei til, fordi OSSE var imot avholdelse 
av folkeavstemningen). I valget mellom å væ-
re en del av Russland eller Ukraina sa over 90 
prosent at de ønsket Russland.

Jeg er tilhenger av at folket skal ha stor makt, 
og med et slikt resultat burde Vesten sagt at 
«når befolkningen på Krim ønsker å være en 
del av Russland, så bør vi respektere det, samt 
anerkjenne at Krim er russisk igjen».

Det motsatte skjedde. USA, som i årtier 
fremholdt overfor Sovjetunionen om Sør- og 
Mellom-Amerika: «Hold dere unna vår bak-
gård!», utvidet NATO med mange tidligere 
Warszawapakt-land helt inntil den russiske 
grensen. At en slik utvidelse av det som opp-
rinnelig var en forsvarsallianse, men som had-
de begynt å se på seg selv som et verdenspo-
liti som skulle gripe inn i flere land, virket 
provoserende på Russland, er egentlig lett å 
forstå. Når det var en risiko for at Ukraina 
kunne bli et NATO-kandidatland og samtidig 
ha kontroll med den russiske flåtebase i Se-
vastopol, var det ikke unaturlig at Russland 
reagerte. Et USA som alltid gikk til store mili-
tære skritt for å bringe amerikanske krigsfan-
ger og gisler hjem til USA i trygghet, burde 
satt pris på at Russland stilte opp for å for-
svare interessene til den store russiske befolk-

Krim er russisk!
ning på Krim som fryktet de udemokra-
tiske og etter hvert fascistiske makthavere 
i Ukraina.

Sunn fornuft 
Uansett har nå sanksjonene og spennin-
gen mellom Russland og Vesten vart i fire 
år uten noe håp eller signaler om forbe-
dring. Vanlige folk i mange land lider un-
der dette, og alt snakk om fornyet atom-
kappløp gjør folk flest utrygge og bekym-
ret. Da må vi ta til vettet og spørre: Hva 
skal til for å få et fredeligere og mer nor-
malt forhold mellom Russland og Vesten. 
At Russland vil gi opp Krim vil åpenbart 
aldri skje. Da må man begynne å snakke 
sammen og finne frem til en plan for hvor-
ledes forholdet kan bedres, ikke oppska-
lere konflikten slik vestlige ledere og NA-
TO-ledere hele tiden bedriver. Det vesten 
bør tilby, er aksept av gjenerobringen av 
Krim uavhengig av om man mener den var 
i strid med folkeretten (som ikke hindret 
USAs inngripen i Nicaragua og andre land 
i Mellom-Amerika) eller ikke. Så får man 
forhandle om andre konfliktområder, som 
striden i Ukraina, olje og gassledninger, 
etc. 

Sunn fornuft må av og til gå foran juri-
diske og firkantede bestemmelser, man 
må skjære igjennom gordiske knuter. Som 
da Nixon reiste til Kina og Trump møtte 
Nord-Koreas diktator, eller da Arbeider-
partiet valgte to nestledere stikk i strid med 
partiets egne lover og vedtekter fordi det 
var politisk bekvemt. 

Vesten må lære av sine fiaskoer
Folk og bedrifter i Kirkenes og Nikkel og 
mange andre steder, ønsker fred og godt 
naboskap uten frykt for krig og elendig-
het. Det må gå foran en del embetsmenn 
og politikeres frykt for å tape ansikt. Re-
spekten for å drive politikk for at vanlige 
folk skal få det bedre, må gjenreises og gå 
foran noen store bedrifters jakt på nye og 
større våpenleveranser.

Vesten må lære av fiaskoene i Midtøsten 
og Afghanistan. Vanlige folk hadde det bed-
re i Irak under Saddam Hussein, i Libya 
under Gaddafi, under Mubarak i Egypt og 
Bashar al Assad i Syria – før Vesten blandet 
seg inn med bombing og våpen. Lærdom-
men må være: Iverksett aldri militære an-
grep uten en klar exitstrategi. Vi må aldri 
blande oss inn uten at vi vet hvorledes vi 
kan komme ut igjen. 

Det er i hovedsak på grunn av vestlig 
uklokskap verden nå er i konflikt, ustabi-
litet og en eskalerende farlig situasjon og 
utvikling – ikke Russlands gjenerobring av 
den lille halvøya på Krim som har vært 
russisk i fire hundre år. 

Krim 2014: russiske soldater på utsiden av murene og beleirede ukrainske styrker på 
innsiden.  FOTO: JAN T. ESPEDAL

Kort sagt

Tilbake til 
1980-tallet
HivNorge fikk sist søndag 
titalls meldinger fra sinte og 
frustrerte medlemmer som 
finner Aftenpostens første-
side svært problematisk og 
som tatt fra en annen tid. 
Overskriften «Betaler prisen 
for foreldrenes sexliv» 
harmonerer ikke med hva vi 
vet om hiv og hivbehandling i 
dag. Den gjenspeiler heller 
ikke reportasjens innhold. 
Tittelen fokuserer også på at 
noen har skyld i å ha smittet 
barnet, men hiv smitter 
gjennom helt vanlig vaginalt 
samleie, slik det kommer 
frem i reportasjen. Denne 
artikkelen kunne vært 
informativ og gitt kunnskap, 
men opprettholder hold-
ninger og stigma rundt hiv 
som er det siste som fortsatt 
står ganske uforandret igjen 
fra 1980-tallet. 

Mennesker som lever med 
hiv i Norge i dag, og over 18 
millioner på verdensbasis, er 
på behandling som gjør at de 
er smittefrie og lever like 
lenge som hiv-negative. 

Leif-Ove Hansen,  
styreleder, HivNorge

Derfor er  
Michelet  
moraliserende
En helsides artikkel av Astrid 
Dypvik i Aftenposten 18. 
desember munner ut i et 
retorisk spørsmål til under-
tegnede: Er det et mål for en 
historiker å bli takket av 
etterkommerne til dem han 
skriver om? 

Det er det selvsagt ikke. Det 
er videre lett å være enig med 
Dypvik når hun skriver at som 
historiker skal en vurdere 
aktører ut fra andre premis-
ser enn dem de selv setter 
opp. Hun slår med rette fast 
at vi i dag ser på Holocaust 
som en langt mer sentral 
hendelse i den andre verdens-
krig enn det folk som levde på 
1940-tallet, gjorde. 

Men Dypvik går omhygge-
lig utenom kjernen i den 
kritikk jeg har rettet mot 
Michelet når jeg skriver at 
hun er moraliserende. 
Michelet er moraliserende 
fordi hennes mål er å dømme 
fortidens mennesker, noe 
som leder henne på ville 
veier. Å dømme er ikke en fag-
historikers oppgave, men å 
forstå hvorfor fortidens 
mennesker handlet som de 
gjorde. Årsaksproblematik-
ken er det viktige, ikke en 
moralsk vurdering.

Ole Kristian Grimnes, 
historiker, professor emeritus, 
Universitetet i Oslo
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Dagens
Petter Sæterøy (18) Medlem av 
internasjonalt utvalg i Unge Venstre

T orsdag forrige uke fikk vi 
en gladnyhet: Norge er 
blitt med i EU sitt klima-
samarbeid. Dette er en vik-
tig del av arbeidet for å red-

de kloden fra klimaproblemer. EU 
har hatt verdens mest ambisiøse kli-
mapolitikk, noe som har gitt resul-
tater. 

Binder oss til å være klimanøytrale
Nå som vi har startet prosessen med 
å bli med i dette samarbeidet, kom-
mer det til å bety at det blir satt høy-
ere krav til hvor mye vi skal kutte år-
lig innenfor andre sektorer enn in-
dustri og petroleum, slik som trans-
port og oppvarming. Samtidig binder 
vi oss til å være klimanøytrale innen-
for skog- og arealbruk.

Et grønnere Norge
Historisk sett har Norge vært dårlige 
til å redusere klimagassutslippene, 
selv om vi de siste årene har begynt 
å se noen resultater som tyder på at 
vi i hvert fall er på vei mot et grøn-
nere Norge. Derfor er det ekstra vik-
tig at vi forplikter oss til et klimasam-
arbeid som setter strenge krav til 
medlemslandene, og som faktisk le-
der til resultater. I perioden 2000 til 
2015 så man en kraftig utslippsned-
gang blant medlemslandene i EU, 
samtidig som Norge presterte å øke 
sine utslipp.

Stiller hverandre til ansvar
For oss i Unge Venstre er det viktig 
at man fokuserer på løsninger som 
funker, og derfor har vi stor tro på at 
dette er den beste løsningen. Store 
problemer som klimakrisen krever 
internasjonalt samarbeid. Problemer 
som dette klarer landene rett og slett 
ikke å løse på egen hånd. Dersom 
man ikke prioriteter kutt i klimagass-
utslippene det ene året, er det ikke 
et problem når man står alene, for 
det er ingen som passer på at jobben 
faktisk blir gjort. Bare gjennom kli-
masamarbeid kan vi stille hverandre 
til ansvar og se til at vi får kontroll på 
klimagassutslippene.

Klimakrisen  
krever  
internasjonalt 
samarbeid

EU har 
hatt 
verdens 
mest 
ambisiøse 
klima
politikk, 
noe som 
har gitt 
resultater
”

Sarah Zahid (22) er forfatter, 
student og samfunnsdebattant.

H vilke saker er du 
opptatt av?

– Kampsakene mine 
er grunnleggende 
rettigheter for de 

sosialt utsatte, enten det er snakk 
om flyktninger, innvandrere eller 
rusavhengige. Altså mennesker 
som ikke føler tilhørighet til 
storsamfunnet.

– Hvordan er det å kombine-
re studier med samfunnsenga-
sjement?

– Jusstudiet handler mye om 
rettigheter og rettferdighet og 
kan på mange måter føre til enda 
mer samfunnsengasjement. Men 
det er klart at intense eksamens-
perioder krever mye tid og fokus, 
noe som gjør at man ikke alltid 
har tid til å holde seg oppdatert 
og skrive lange debattinnlegg.

– Hvordan opplever du 
debattklimaet?

– Jeg opplever det som ganske 
fritt og åpent, men ikke optimalt. 
Det er potensial for forbedring, 
og jeg mener vi som samfunn må 
bidra til et debattklima som 
motvirker hat og fremmedfiendt-
lighet.

– Hva er den beste tilbake-
meldingen du har fått på en 
tekst du har skrevet?

– Det må være en e-post fra 
Carsten Jensen, hvor han skriver 
om viktigheten av minoriteters 
stemme i en lite nyansert debatt. 
Det hender at usaklige og 
stigmatiserende kommentarer 
demotiverer meg, men så er det 
andre tilbakemeldinger som 
minner meg på hvor viktig det er 
å ytre seg og bidra til en mangfol-
dig og demokratisk debatt.

– Hva er den morsomste 
tilbakemeldingen du har fått?

– En eldre kvinne som skrev på 
Facebook-veggen min at jeg «tok» 
norske studieplasser, og at 
nordmenn ikke vil ha meg her. 
Det er den morsomste tilbake-
meldingen jeg har fått.

– Er det noe du savner eller 
føler at mangler i norsk 
samfunnsdebatt?

– Jeg savner flere sikkerhetstil-
tak mot trusler og vold. Det er 
skremmende mye hat i kommen-
tarfeltene som hindrer en saklig 
debatt. Det er viktigere å beskytte 
den som blir utsatt for trusler og 
trakassering, enn å la trangsynte 
netthetsere ytre seg fritt og uten 
konsekvenser.

– Hvilke råd har du til 

dagens samfunnsengasjerte 
ungdommer?

– Aldri la usaklighet og hets 
redusere ditt brennende engasje-
ment.

– Hva har 2018 gitt deg av 
erfaringer som du vil ta med 
deg videre?

– Etter å ha skrevet debattinn-
legg nesten månedlig har jeg 
erfart at det alltid vil være noen 
som er veldig enig eller veldig 
uenig. Men det viktigste er din 
egen intuisjon og følelse av 
rettferdighet.

JULE KALENDER

Unge forbilder
Vi har intervjuet ungdom-
mer og unge voksne som 
har preget medieåret 
2018.

Gjennom sitt engasjement 
er de blitt forbilder for 
mange unge. Hva kan vi 
lære av dem?

– Jeg savner flere  
sikkerhetstiltak  
mot trusler og vold
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Sjakk
Atle  
Grønn 
atle.gronn@ilos.uio.no

Bridge
Tommy  
Sandsmark 
tommy@sandsmark.org

Sudoku
Fyll ut de tomme 
feltene slik at 
både de loddrette 
og vannrette 
radene, samt hver 
av boksene med 
2x3 felter, 
inneholder alle 
tallene fra 1 til 6.
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Mot lysere 
tider
I Sverige var man kontinen-
tale. Deres fremste stormes-
ter Ståhlberg (1908–1967) 
holdt internasjonal topp-
klasse og bar det impone-
rende fornavnet Gideon. 
Norske sjakkspillere het 
ikke Gideon. Ikke var de 
stormestre heller. Tradisjo-
nen var derfor at svenskene 
banket oss ved de fleste an-
ledninger der brett og brik-
ker kom på bordet, både på 
senior- og juniornivå.

Men nå har det endelig 
snudd. I helgens kadett-
landskamp (16 år og yngre) 
over 12 bord i hurtigsjakk 
vant det norske laget over-
legent. Sluttresultatet ble 
114–78. Vår toppscorer var 
IM Tor Fredrik Kaasen som 
tok hele 11 av 12 poeng. Her 
finner han en smal vei til 
vinst i sluttspillet med løper 
mot tårn:

Kaasen ▼

Söderström 
Svarts fribønder er livsfar-
lige, men hvit har også en 
sterk bonde i e-linjen.76…
Kd3! 77.e6 Kd2! 78.Tg1 
Le4† 79.Ka1 b2† 80.Ka2 
b1D† 81.Txb1 Lxb1† 82.
Kxb1

Kaasen ▼

Söderström
 

Svarts konge er perfekt plas-
sert for å geleide bonden 
inn. 82…c2† 83.Ka2 c1D 
84.Kb3 Dc6 85.a4 Dxe6† 
86.Kb4 Da6 0–1.

Med bokse-
hansker
God fordeling er et tveegget 
sverd. Ofte står det høye kon-
trakter, men motparten har 
også fordelingshender, og 
slike hender er svært skumle. 
Man kommer altfor fort i alt-
for høye kontrakter, og som 
regel med liten eller ingen 
styring. Dagens spill er fra 
Mestertreffen på onsdag:

Du sitter Syd. Hva melder 
du nå?

Kjenner jeg deg rett, synes 
du nok at det å passe er ufat-
telig feigt, så du melder nok 
5 spar, ikke sant?

Men det å feige ut gjør deg 
på ingen måte automatisk til 
en kujon. Av og til er pass re-
gelrett fornuftig. Hva vet du 
om hånden?

Vi har neppe høyeste kon-
trakt her, for makker har ikke 
meldt noe som helst trass i 
at du har vist en sterk hånd. 
Melder du nå, kan du presse 
motparten opp i en slem som 
kan stå, for du vet at de har 
dobbelttilpasning. Dessuten 
er det dumt å stampe over 
en utgang som kanskje ikke 
står! 

Resultatene varierte fra 5 
kløver doblet N/S med 13 
stikk til +2070 i 6 hjerter re-
doblet hjem!! 2 par gikk fak-
tisk også 7 beter i 5spx: 
-2000!
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75
Praktiserende spesialist 

Nils Ragnar  
Ringdal

Glomstuv. 37 B,  
6412 Molde

Nils Ragnar Ringdal ble født i 
Oslo, der han tok artium ved 
Oslo katedralskole i 1962 og 
medisinsk embetseksamen i 
1968. Han arbeidet som lege 
ved Molde sykehus i perioden 
1970-96, bl.a. som avdelingso-
verlege ved lungeavdelingen og 
som sjeflege ved sykehuset, og 
var deretter praktiserende 
spesialist i indremedisin og 
lunge i Molde fram til 2015. Han 
har vært medlem i landsstyret i 
Legeforeningen i flere perioder, 
styret i Praktiserende spesialis-
ters landsforbynd (PSL), styret i 
Norsk forening for lungemedi-
sin - der han var formann i fire 
år - og styret i Møre og Romsdal 
legeforening. Ringdal har også 
vært medlem i Oslo bystyre, 
Molde kommunestyre og 
formannskap samt Møre og 
Romsdal fylkesting og fylkesut-
valg. I KrF har han hatt en 
rekke verv. Han var også 
redaksjonssekretær og redak-
tør i tidsskriftet Idé - i perioden 
1967-78. I tillegg har han 
publisert en rekke artikler om 
astmabehandling. Jubilanten 
har vært medarbeider i 
Søndagsskolen og er fortsatt 
regionstillitsvalgt for avtalespe-
sialistene i Helse Midt. Han er 
også æresmedlem i Norsk 
forening for lungemedisin.

60
Professor 

Martin  
Landrø

K.O. Thornæs veg 1, 
7033 Trondheim

Martin Landrø, født i Lensvik, 
er professor i geoakustikk ved 
NTNU. Han er utdannet 
sivilingeniør og har doktorgrad 
i fysikk fra NTNU. Han jobbet i 
Seres, SINTEF og Equinor før 
han ble professor ved NTNU i 
1998. Landrø har arbeidet 
innen geofysikk og særlig med 
geofysisk monitorering. Han 
har vært med på å utvikle nye 
metoder innen dette fagfeltet, 
både til overvåking av oljereser-
voarer og lagring av CO2 i 
undergrunnen. I 2007 fikk han 
Statoils forskningspris, og i 2011 
fikk han Eni-prisen av den 
italienske presidenten. Senere 
mottok han Schlumberger-pri-
sen fra EAGE og i 2014 mottok 
han oljedirektoratets IOR-pris. I 
2009 fikk han SINTEFs pris for 
fremragende undervisning. 
Sammen med Lasse Amundsen 
ga han i 2018 ut en lærebok i 
geofysikk. Jubilanten er gift 
med Ingjerd, og sammen har 
de fire barn og fire barnebarn 
som de begge liker å bruke mye 
tid sammen med. Hytteliv ved 
sjøen, fotografering av fugler og 
turer i fjell og skog er andre 
viktige fritidssysler.

50
Swarandeep  
Singh

Hellerudveien 30 A,  
0672 Oslo4

 
Swarandeep «Sandy» Singh er 
født i India, utdannet som 
sivilingeniør (Gold medalist) og 
kom til Norge i 1998. Han 
begynte som prosjektleder i 
ABB og har i dag tittelen Vice 
President and Global Chemicals 
and Refining Lead. Sandy er gift 
med Ginni, og sammen har de 
døtrene Bani og Dhani. 
Jubilanten driver også med 
frivillig arbeid og liker å 
introdusere kollegaer for 
spennende indiske retter. Han 
er også glad i poesi og bøker, og 
er aktiv fagartikkel-skribent.

Jubilanter

Fødselsdager
Iren Reppen
Lyriker Kolbein Falkeid fyller 85 år i dag, tekstilkunstner Bjørg Tveten Stjernstad og tidl. statsråd 
Gudmund Restad er begge 81 år, skuespiller og gitarist Einar Idland 75 år, skuespiller, regissør, 
TV-produsent og manusforfatter Arne Lindtner Næss 74 år, rosenterapeut Marianne Solberg Behn 65 
år, sanger og skuespiller Hildegunn Riise og professor Martin Landrø begge 60 år, skuespiller Iren 
Reppen 53 år, tidl. statsråd og fylkesmann Sylvia Brustad og trippel OL-vinner i alpint Alberto Tomba 
begge 52 år, forlegger og konserndirektør Mads Nygaard 50 år, skuespiller Jake Gyllenhaal  38 år, 
spydkaster Tero Pitkämäki 36 år, og fotballspiller Karim Benzema er 31 år i dag. (NTB)

Navnedag
Iselin og Isak
I dag har Iselin og Isak navne-
dag. Iselin er et moderne 
norsk navn betydningen er 
usikker. 
Isak er hebraisk, og dannet til 
et ord for smile, le. (NTB)

På denne dag
1843: Charles Dickens’ 
klassiske julefortelling A 
Christmas Carol kom ut i 
London. Kortromanen forteller 
historien om gnieren og 
julehateren Ebenezer Scrooge. 
Etter tankevekkende møter 
med julens ånd og fortidens 
spøkelser på selveste julekvel-
den, blir Scrooge reformert til 
en gavmild mann som elsker 
sin neste og verdsetter julen. 
Teoriene om hvor Dickens 
hentet inspirasjon til Scrooge-
skikkelsen er mange. Dickens’ 
brev kan tyde på at modellen 
var John Elwes (1714–1789), en 
gjerrigknark og medlem av det 
britiske parlamentet. Den uhyre 

Fra etterårsmarkeringen for terrorangrepet på et julemarked i 
Berlin. En islamistisk terrorist kjørte inn på julemarkedet ved 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche på Breits-cheidplatze med en 
semitrailer, 12 mennesker mistet livet og 56 ble fysisk skadet.   
FOTO: AP, NTB SCANPIX

populære historien er dramati-
sert for film og teater flere 
ganger, og boken har aldri 
vært ute av sirkulasjon siden 
den kom ut første gang.

1943: 800 tonn ammunisjon 
eksploderte under lossing av 
lasteskipet D/S «Selma» på 
Filipstad i Oslo. Eksplosjonen  
la flere kvartaler i grus og ødela 
mer enn 400 bygninger. Store 
norske leksikon oppgir at 45 
nordmenn og 75 tyskere mistet 
livet i infernoet, og over 400 
ble såret. Fem av de omkomne 
var norske brannmenn. Trykket 
fra eksplosjonen var så kraftig 
at det skal ha gått vindusruter 
så langt unna som på 
Skjennungstua i Nordmarka. 
Årsaken til Filipstadeksplosjo-
nen er aldri blitt helt klarlagt. 
Ryktene gikk om sabotasje, 
men fra offisielt tysk hold ble 
eksplosjonen omtalt som en 
ulykke. At det aldri ble iverksatt 
represalier mot nordmenn 

etter hendelsen, er blitt tolket 
som et tegn på at tyskerne had-
de mistanke om sabotører i 
egne rekker.

2016: 12 mennesker mistet livet 
og 56 ble skadd da en islamis-
tisk terrorist kjørte en semitrailer 
inn i mengden på et julemarked 
i Berlin. Kort før angrepet hadde 
terroristen kapret traileren og 
skutt sjåføren, som ble funnet 
død i bilens passasjersete. IS tok 
på seg ansvaret for terrorangre-
pet. Fire døgn senere ble den 24 
år gamle gjerningsmannen skutt 
og drept i en politiaksjon 
utenfor Milano. Hendelsen på 
Breitscheidplatz i Berlin hadde 
likhetstrekk med flere islamistis-
ke terrorangrep som rammet 
Europa i samme periode, ikke 
minst det i Nice 14. juli 2016, da 
en lastebil kjørte inn i folke-
mengden på byens strandpro-
menade. 86 personer omkom 
og 458 ble såret i angrepet. 
(NTB)
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Tom Erik 
Grimslid

Tom Erik Grimslid er død, 
42 år gammel. En uvurderlig 
og massiv fagressurs 
innenfor digitalisering av 
offentlig forvaltning har gått 
bort. Tom Erik arbeidet som 
salgsleder i Cisco Norge 
innen offentlig sektor, med 
spesialområdene offentlig 
digitalisering og smarte 
samfunn. Han var en bauta 
på lokal- og sentralpolitisk 
organisering og et leksikon 
på forvaltningstekniske 
spørsmål. Tom Erik ville 
virkelig gjøre en forskjell og 
sto for positiv utvikling og 
forandring gjennom smart 
og bærekraftig bruk av 
teknologi.

Tom Erik var født og 
oppvokst i Kristiansand og 
var en stolt sørlending. Fikk 
han sjansen til å snakke om 
«Sørrrlandet», var historie-
ne, smilet og stoltheten aldri 
langt unna. Han ble siviløko-
nom ved UiA og var blant 
annet styreformann i 
Studentsamskipnaden i 
Agder og styremedlem på 
UiA. Han har vært aktiv i 
politikken, noe som trolig 
var med på å utforme hans 
utrolige engasjement for 
offentlig forvaltning og 
styresett.

Etter innledende år i 
arbeidslivet, blant annet hos 
Stolt-Nielsen Shipping, 
begynte han hos Cisco i 
Amsterdam i 2004 og videre 
i Cisco Norge de siste 13 
årene. Med uovertruffen 
kompetanse på politikk og 
forvaltning ble Tom Erik 
faglig spydspiss for et 
offentlig-team med fokus på 
kommune, skole, lavere og 
høyere utdanning.

Dette førte til at han tok 
lederskapet på offentlig 
digitalisering. Han kunne 
stolt vise til å være en av de 
personer med størst 
kunnskap om utviklingen av 
digital infrastruktur, 
tjenester og smarte samfunn 
i Norge. Rådmenn, ordføre-
re og kommunaldirektører i 
de største og mest fremover-
lente kommuner i Norge 
lyttet alle til Tom Erik. Han 
var en fantastisk historiefor-
teller med fundament i solid 
kompetanse og stor integri-
tet.

Tom Erik etterlater seg et 
stort tomrom. Han vil bli 
dypt savnet av alle ved Cisco 
Norge, kolleger, venner, og 
samarbeidspartnere han 
hadde verden rundt. 
Jan Solhøy,  
på vegne av Cisco

Jan-Lauritz 
Opstad

Jan-Lauritz Opstad døde 21. 
november 2018, i en alder av 
68 år. Han var aktiv til det 
siste. Han var en unik og 
kunnskapsrik fagperson på 
det norske og internasjonale 
kunsthåndverksfeltet. Med 
sitt genuine engasjement 
betydde han mye for 
fagfeltets utvikling. Som 
direktør for Nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseum 
gjennom en mannsalder 
skapte han et kraftsentrum, 
blant annet med de nyska-
pende utstillingene Neo-Tra-
disjon, Shelter og Hverdagsliv, 
som også ga museet et godt 
renommé internasjonalt. 
Museet fikk en unik samling, 
særlig innen smykkekunst, 
med hans teft for kvalitet og 
hvor nysgjerrig han var på 
eksperimentelle kunstut-
trykk. Han skrev en rekke 
bøker, som referanseverkene 
En ny bevissthet: Norsk 
kunsthåndverk 1970–1990 og 
Norsk emalje: Kunsthåndverk i 
verdenstoppen. 

Opstad var med og 
grunnla Innkjøpsfondet for 
norsk kunsthåndverk i 1990, 
og var medlem helt frem til 
sin død. Fondet har vært 
avgjørende for å styrke de 
offentlige samlingene med 
samtidskunsthåndverk i 
Norge. Mange kunsthåndver-
kere har gjennom årene hatt 
gleden av å sitte i fondet 
sammen med Opstad. «Bare 
spør Jan-Lauritz» var fast 
kommentar til hvert tenkeli-
ge og utenkelige spørsmål. 
Han visste det meste om 
både historisk og samtidig 
kunsthåndverk og likte å dele 
av kunnskapen. Samtidig var 
han åpen for en god disku-
sjon og hadde stor respekt 
for utøvernes kompetanse 
som fondsmedlemmer. 

En av kunsthåndverkets og 
kunsthåndverkernes klokeste 
støttespillere har gått ut av 
tiden. Nå kan vi ikke spørre 
Jan-Lauritz lenger, men vi vil 
huske hans vennlige person-
lighet, hans utrettelige arbeid 
og hans kjærlighet til faget. 
Våre varmeste tanker går til 
hans kone Karin og deres to 
sønner. Vi lyser fred over 
Jan-Lauritz Opstads minne.
Hanne Øverland, 
styreleder
Lise Stang Lund,  
daglig leder
Brit Dyrnes,  
regionleder NKM,  
Norske Kunsthåndverkere

Nekrologer

Nekrologer i Aftenposten er skrevet av 
 personer som kjente avdøde.  
Personer som var i nær slekt med avdøde,  
kan ikke skrive nekrologer i Aftenposten. 
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Meldte 
dødsfall
Oslo, mandag  
17. desember 2018

Bergenhus, Inger 
Johanne 
f. 20.02.1947

Bjurbeck, Egil Ragnar 
Wiig 
f. 01.07.1934

Bundlie, Lovise  
f. 25.09.1923

Guttormsen, Kjell Magne 
f. 25.10.1951

Hansen, Gunvor  
f. 02.04.1931

Kim, Goo Ja  
f. 25.09.1942

Løvås, Mildrid  
f. 29.05.1930

Muggerud, Borghild 
Solveig  
f. 20.01.1923

Sandaker, Tove  
f. 10.10.1965

Sandnes, Signe  
f. 23.05.1959

Sparre, Sidsel  
f. 21.06.1935

Vikøen, Brita Marie 
Magna  
f. 14.06.1936

Gunnar  
Simonsen

Fotografmester Gunnar 
Simonsen ble født 2. mai 
1919 i Trondheim og døde 
2. desember 2018, 99 år 
gammel. Gunnar ble først 
maskinist, og arbeidet så 
på varmekraftlaboratoriet 
på NTH. Han vokste 
praktisk talt opp på 
Norges Tekniske Høysko-
le med sin store interesse 
for mekanikk og kjemi.

I 1944 traff han Bjørg 
Knutsen på Fotograffag-
skolen. De fikk senere 
jentene Siri, Bodil og 
Marit. Han gikk i fotolære 
hos Hilfling Rasmussen, 
og tok svennebrev hos 
svigermor på Gjøvik i 
1947. I 1950 startet han sin 
egen fotografvirksomhet 
på Raufoss, og i 1961 i 
Gjøvik sentrum med 
oppdrag for industrien og 
innbyggerne på Toten. 
Gunnars gode fotografier 
står det respekt av, og 
hans strålende humør og 
evne til kontakt med folk 
var enestående og 
gjenspeiles i hans 
arbeider. Næringslivet 
fikk god drahjelp fra hans 
produktbilder.

Gunnar Simonsen 
hadde mange fotoutstil-
linger, den siste i 2007, og 
nå har kommunen 
videreført hans bildear-
kiv. Som det tekniske 
geniet han var, konstruer-
te han ikke bare eminente 
løsninger i studio og 
mørkerom, men viste 
meg en Volkswagen han i 
voksen alder hadde 
bygget om til automatgir. 
Ja, en dag jeg var på 
besøk etter hans nittiårs-
dag, hadde han akkurat 
skiftet filter i svømmebas-
senget sitt.

Under krigen var han 
en aktiv motstandsmann, 
og skaffet de allierte 
opplysninger om blant 
annet tyskernes ubåtbun-
kere Dora 1 og 2 i Trond-
heims havn. Radiosende-
ren som han hadde 
bygget, var under 
papirholderen til forstør-
relsesapparatet i mørke-
rommet. Han var aktiv og 
bodde alene i huset sitt i 
Nordlia til noen uker før 
han døde. Siri bor på 
Gjøvik og var stadig 
innom, og Bodil og Marit 
kom fra Lillehammer. 
Mine tanker går til 
jentene og deres familie i 
savnet og sorgen.
Arne Knudsen, 
Knudsens Fotosenter
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UNDERHOLDNING BARN

FILM / UNDERHOLDNING

FRANSK SPORT

FILM / UNDERHOLDNING

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time. Morgenandakt kl
08.20.
06.03 Distriktsprogram
09.03 Nitimen
11.05 Utakt
12.05 Norgesglasset
14.03 Distriktsprogram
17.03 Her og nå
18.30 Kveldsåpent
21.03 Mesterportrett
22.03 Underholdningsavde-

lingen tar kvelden
00.05 Nattradioen
02.03 Underholdningsavde-

lingen tar kvelden
04.03 Radiolangs
05.33 Morgenandakt

Ved Levi Henriksen
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskeban-
kene

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00, 17.00 og
18.00.
06.03 P1+ musikkmiks
06.30 Nyhetsmorgen
07.05 Frokostradio
09.03 Holm
11.05 Jukebox
12.30 Radiokontakten
13.30 P1+ musikkmiks
14.03 Alle tiders blinkskudd
15.05 Nonstop
16.03 Radiolangs
18.00 P1+ musikkmiks
18.30 Lutter øre
19.03 Arkivgull
20.03 På dansefot
23.03 P1+ musikkmiks
04.03 Radiolangs
05.33 Morgenandakt

Ved Levi Henriksen
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskeban-
kene

Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30, unntatt kl.
15.00, 17.00, 18.00 og 20.00.
06.03 Kurer
06.33 Nyhetsmorgen
07.45 Politisk kvarter
08.03 Nyhetsmorgen
09.03 Ekko
11.03 Spillerom
12.03 Nyhetslunsj
13.03 Verdibørsen
14.03 Brenner live
15.05 Nyhetsettermiddag
16.03 Studio 2
18.00 Dagsnytt 18
19.03 Hva skjer i Jovsset-

saken?
20.03 Språkteigen
20.30 Museum
21.03 Ekko
23.03 Verdibørsen
00.05 Dagsnytt 18
01.03 Brenner live
02.03 Ekko
04.03 Spillerom
05.03–06.00 Verdibørsen

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

Loven & Co
10.00 Formiddag med Eirin
14.00 Marthe Sveberg & Kim

Nygård
18.00 Radio Norges musikk-

veld
20.00 80 tallet og ukas

album
21.00 Høydepunkter fra Mor-

genklubben
22.00–06.00 Radio Norge

musikken

Nyheter hver hele time
06:00-24:00, hver halvtime
06:00-09:00 og 15:00-18:00.
Utvidet nyhetssending kl.
07:30 og 16:00. P4-sport kl.
06:50, 08:50, 09:50, 15:03 og
16:03.
06.00 P4s Radiofrokost
10.00 P4 direkte
12.00 Jorda rundt
13.00 P4 direkte
15.00 Midt i Trafikken
18.00 P4-kvelden
21.00 Kjærlighet uten gren-

ser
24.00–06.00 P4-natten

06.00 Morgensending
11.50 Kjempehaiens øy (r)
12.45 Groomer Has It (r)
13.40 Dogs: The Untold

Story (r)
14.35 Monsters Inside Me

(r)
15.30 Afrikas outsidere (r)
16.25 Animal Cops: Phoe-

nix (r)
17.20 Great White Serial

Killer (r)
18.15 Scaled (r)
19.10 Crikey! It's the

Irwins (r)
20.05 Ville Latin-Amerika

(r)
21.00 Monsters Inside Me

(r)
21.55 Pit Bulls & Parolees

(r)
22.50 Big Cat Tales (r)
23.45 Crikey! It's the

Irwins (r)
00.40 Monsters Inside Me

(r)
01.35 Great White Serial

Killer (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.45 Top Gear: Best of

British
10.50 Louis Theroux: The

Ultra Zionists
12.00 Pointless
13.00 Live At The Apollo
14.00 QI
15.20 Top Gear: Best of

British
16.30 Pointless
17.30 Louis Theroux:

Beware of the Tiger
18.40 QI

(6) Inventive.
20.00 Pointless
21.00 Live At The Apollo
22.00 QI

(8) Inequality.
22.40 Top Gear: The Per-

fect Road Trip II
00.50 Louis Theroux:

Beware of the Tiger
01.50 Life Inside Jail: Hell

on Earth
02.35 Louis Theroux: By

Reason of Insanity
03.30 Would I Lie To You?
04.00 Nattsending

06.55 Morgensending
13.05 Danserinnen

Fr. drama fra 2016.
Regi: Stéphanie Di
Giusto.

14.55 The Space Between
Us
Am. sci-fi-drama fra
2017. Regi: Peter
Chelsom.

16.55 Christmas Land
Am. drama fra 2015.
Regi: Sam Irvin. (7 år)

18.20 ParaNorman
Am. animasjonsko-
medie fra 2012. Regi:
Chris Butler, Sam Fell.
(11 år)

20.00 Sully
Am. drama fra 2016.
Regi: Clint Eastwood.
(9 år)

21.35 Westwood: Punk,
Icon, Activist

23.00 Loving
Am. biografisk drama
fra 2016. Regi: Jeff
Nichols. (12 år)

01.00 Nattsending

06.55-07.35 Parenthood
09.00 Close Up
09.25 Parenthood
10.50 Close Up
11.45 Parenthood
13.50 Close Up
14.15 Parenthood
15.40 Close Up
17.00 Parenthood

(13) Small Victories.
19.05 Close Up

(32) Jennifer Lawren-
ce.

19.35 Parenthood
(1) It Has to Be Now.

20.55 Tin Star
(8) This Be The Verse.

21.40 The Truth About
the Harry Quebert
Affair
(7) Persona Non
Grata.

00.40 Channel Zero: The
Dream Door

02.50 Svartenbrandt –
Sveriges farligste for-
bryter

03.40 Close Up
04.35 Close Up

06.00 Morgensending
14.15 Lincoln

Am. historisk drama
fra 2012. Regi: Steven
Spielberg.

16.40 Almost Christmas
Am. komedie fra
2016. Regi: David E.
Talbert. (12 år)

18.30 Harry Potter og
Halvblodsprinsen
Br./am. familieeven-
tyr fra 2009. Regi:
David Yates, Stephen
Woolfenden. (12 år)

21.00 The Endless
Am. sci fi-thriller fra
2017. Regi: Justin
Benson, Aaron Moor-
head. (15 år)

22.50 Maze Runner: døds-
kuren
Am. sci-fi-action fra
2018. Regi: Wes Ball.
(15 år)

01.10 Repo Man
Regi: Alex Cox.

02.40 Nattsending

07.25 Morgensending
14.35 The Five-Year Enga-

gement
Am. romantisk kome-
die fra 2012. Regi:
Nicholas Stoller.

16.35 Breathe
Br. drama fra 2017.
Regi: Andy Serkis. (11
år)

18.30 Twister
Am. actiondrama fra
1996. Regi: Jan de
Bont. (11 år)

20.20 Fletch
Am. krimkomedie fra
1985. Regi: Michael
Ritchie. (11 år)

22.00 Apollo 13
Am. drama fra 1995.
Regi: Ron Howard. (11
år)

00.20 Beck – Ditt eget
blod
Regi: Mårten Kling-
berg.

02.00 Nattsending

06.00 Gumballs Fantastis-
ke Verden

06.15 Det regner kjøttbol-
ler

06.30 Ben 10
06.45 Teen Titans Go!
07.15 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
07.46 Eplet og Løken
08.00 Teen Titans Go!
08.30 Gumballs Fantastis-

ke Verden
09.00 Diverse sendinger
15.30 Teen Titans Go!
16.00 Unikitty
16.30 Vi bare bjørner
17.00 Gumballs Fantastis-

ke Verden
17.30 Teen Titans Go!
18.00 Sommerleirøya
18.15 Teen Titans Go!
18.30 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
19.01 Teen Titans Go!
19.31 Bekkens helter
19.46 Eplet og Løken
20.01 Vi bare bjørner
20.31 Gjenforent
21.05 Kveldssending

06.00 Morgensending
07.20 Marooned with Ed

Stafford (r)
08.15 Auction Hunters (r)
09.05 Wheeler Dealers (r)
10.00 Fast N' Loud (r)
11.00 Livsfarlig fangst (r)
12.00 Yukon Men (r)
14.00 Rocky Mountain

Railroad (r)
15.00 How Do They Do It?

With Jo Roislien (r)
16.00 Mighty Ships (r)
17.00 Salvage Hunters (r)
18.00 Wheeler Dealers (r)
19.00 Fast N' Loud (r)
20.00 Salvage Hunters (r)
21.00 Outback Truckers (r)
22.00 Wrench'd (r)
23.00 Rocky Mountain

Railroad (r)
24.00 Treasure Quest:

Snake Island (r)
01.00 Outback Truckers (r)
02.00 Wrench'd (r)
03.00 Dual Survival (r)
03.55 Livsfarlig fangst (r)
04.45 Fast N' Loud (r)
05.35 Nattsending

06.15 Ole, Dole, Doffen 
06.40 Familien Green 
06.55 To på rømmen 
07.20 Miraculous
07.45 Dalmatinergata 
08.00 Milo Murphys lov
08.50 Familien Green 
09.00 Diverse sendinger
14.20 Dalmatinergata 
14.45 Ole, Dole, Doffen 
15.10 Miraculous
15.35 Familien Green 
16.00 Harley i midten
16.25 K.C. 
16.50 Bunkd
17.15 Jessies Aloha-jul

med Parker og Joey
18.10 Bizaardvark
18.35 Raven's Home
19.00 K.C. 
19.25 Harley i midten
20.10 Bizaardvark
20.35 Familien Green 
20.50 Dalmatinergata 
21.15 Ole, Dole, Doffen 
21.35 Star Wars Freema-

ker Adventures
22.00 Kid Vs Kat
22.20 Kveldssending

06.10 Morgensending
08.30 Snooker: Scottish

Open (r)
09.55 Volleyball Time Out
10.00 Formel E: FIA Cham-

pionship (r)
11.00 Rally: ERC
12.00 Snooker: Scottish

Open (r)
13.30 Skiskyting
14.30 Formel E: FIA Cham-

pionship (r)
15.30 Rally: ERC (r)
16.30 Snooker: Scottish

Open (r)
18.00 Formel E: FIA Cham-

pionship (r)
19.00 Skiskyting (r)
19.30 Terminlisten: Elite-

serien 2019
21.00 Eliteserie-podcast:

Terminlisten
22.00 Snooker: Scottish

Open (r)
22.58 Volleyball: Sports

Explainers (r)
23.00 Motorsport: WTCR

(r)
24.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Alpint: Verdenscup

2. omgang av storsla-
låm for menn. 
Direkte.

14.03 Aking: Topp 5 (r)
14.05 Volleyball Time Out
14.10 Motorsport: WTCR
15.05 Alpint (r)
16.00 Watts
16.23 Volleyball: Topp 5
16.28 Volleyball: Sports

Explainers
16.30 Olympic Games:

Hall of Fame (r)
17.30 Olympic Games:

Hall of Fame
18.30 Watts (r)
18.58 The Minute
19.00 News
19.05 Watts
19.30 Skiskyting
20.00 Snooker: Scottish

Open (r)
22.00 Alpint (r)
22.55 Alpin (r)
23.33 The Minute
23.35 Watts
24.00 Nattsending

06.30 Animals Unleashed
(r)

07.25 The Good Wife (r)
08.15 Elementary (r)
09.05 Animals Unleashed

(r)
10.05 New Girl (r)
11.00 Family Guy (r)
13.00 The Good Wife (r)
14.00 Elementary (r)
15.00 New Girl (r)
16.00 Futurama (r)
20.00 Lucifer (r)
21.00 The Resident
22.00 9-1-1
23.00 Gudfaren

The Godfather. Am.
drama fra 1972. (15
år)

02.10 Lucifer (r)
03.05 NCIS: New Orleans

(r)
04.45 Elementary (r)
05.35-06.00 Science of

Stupid (r)

06.30 Morgensending
16.50 Two Hairy Bikers –

Comfort Food
17.45 Rachel Allen's Easy

Meals
18.20 Smakslandet

sesong 2 – Norske
oster

18.30 KulTour med John
Kaare og Finn-Erik

19.05 Bornholm på én
dag

19.25 Culinary Journeys
20.00 Sara's Australia

Unveiled
20.30 The Lazy Chef
21.00 Brent Owens Unw-

raps Mauritius
21.30 KulTour med John

Kaare og Finn-Erik
22.05 Bornholm på én

dag
22.25 Culinary Journeys
23.00 Sara's Australia

Unveiled
23.30 The Lazy Chef
24.00 Brent Owens Unw-

raps Mauritius
00.30 Nattsending

06.05 Morgensending
09.30 T-banen Stockholm

(r)
10.25 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
11.25 Two and a Half

Men (r)
12.55 Bilfikserne (r)
13.55 Nattpatruljen (r)
14.55 T-banen Stockholm

(r)
15.55 Oslo S (r)
16.55 Livsfarlig fangst (r)
17.55 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
18.55 Nattpatruljen (r)
19.55 Grensevakten (r)
21.00 Norske rednecks (r)
22.00 Pantelånerne i Las

Vegas
(12) Chums Risky
Business.

23.00 Juleølkalenderen (r)
23.25 The Big Bang Theo-

ry (r)
00.25 Two and a Half

Men (r)
01.55 Livsfarlig fangst (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Flyplassen – Peru
12.00 Amerikas tøffeste

fengsler – Høydepunk-
ter

13.00 Flyhavarikommisjo-
nen

14.00 Vår underliga pla-
net

15.00 Hemmeligheter på
havets bunn

16.00 Flyhavarikommisjo-
nen

17.00 Når katastrofen
inntreffer

18.00 Flyhavarikommisjo-
nen

19.00 Vinterveiens helter
Norge

20.00 Vinterveiens helter
21.00 Romfergen: Triumf

og tragedie
22.00 Mars
23.00 Flyhavarikommisjo-

nen
24.00 Fengslet i utlandet
01.00 Mars
02.00 Nattsending

06.30 Diverse sendinger
14.10 Tidsreisen (r)
14.35 Spangas (r)
14.45 Spangas
14.55 Finn meg i Paris
15.20 Kosmoo (r)
15.45 Skrikvik (r)
15.55 Alvin og gjengen (r)
16.05 Kasper og Lisa (r)
16.20 Pippi Langstrømpe

(r)
16.45 Floopaloo (r)
17.00 Beno ja Nigá (r)
17.10 Gubben og katten

(r)
17.25 Hvis jeg var et dyr

(r)
17.30 Bing! (r)
17.40 Ra Ra, den bråkete

løven (r)
17.50 Peppa Gris (r)
18.00 Julekongen
18.20 Masha og Mishka

(r)
18.30 Jakten på tidskrys-

tallen
18.45 Grizzy & lemen (r)
18.55-19.20 Pakten (r)

06.00 Morgensending
10.00 Texas Flip and

Move
11.00 House Hunters

International
13.00 Going RV
13.30 Man v Food
14.30 Bizarre Foods: Deli-

cious Destinations
15.30 Mysteries at the

Museum
16.30 Man v Food with

Casey Webb
17.00 Bizarre Foods Ame-

rica
18.00 House Hunters

International
20.00 Hotel Impossible
21.00 Mysteries at the

Museum
22.00 Caribbean Pirate

Treasure
23.00 Bizarre Foods Ame-

rica
24.00 Mysteries at the

Museum
01.00 Hotel Impossible
02.00 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 The Book of Henry

Am. drama fra 2017.
Regi: Colin Trevorrow.

15.00 Renegades
Fr. actionfilm fra
2017. Regi: Steven
Quale.

17.00 Darling
Da. drama fra 2017.
Regi: Birgitte Stær-
mose. (12 år)

19.00 Bleed for This
Am. sportsdrama fra
2016. Regi: Ben
Younger. (12 år)

21.00 Shot Caller
Am. thriller fra 2017.
Regi: Ric Roman
Waugh. (15 år)

23.00 Insidious: The Last
Key
Am. skrekkfilm fra
2018. Regi: Adam
Robitel. (15 år)

01.00 We Don't Belong
Here
Regi: Peer Pedersen.

03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Flatliners

Am. sci-fi-thriller fra
2017. Regi: Niels
Arden Oplev.

15.20 Only the Brave
Am. biografisk drama
fra 2017. Regi: Joseph
Kosinski.

17.30 Avengers: Infinity
War
Am. action fra 2018.
Regi: Anthony Russo,
Joe Russo. (12 år)

20.00 Kaos
Kan./br./am. action-
drama fra 2005. Regi:
Tony Giglio. (15 år)

22.00 Happy Death Day
Am. horror fra 2017.
Regi: Christopher Lan-
don. (15 år)

23.35 Blade Runner 2049
Regi: Denis Villeneu-
ve.

02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Gud taler ud

Da. dramakomedie
fra 2017. Regi: Henrik
Ruben Genz.

14.00 Ping-pongkingen
Sv. drama fra 2008.
Regi: Jens Jonsson.

15.50 The Shack
Am. drama fra 2017.
Regi: Stuart Hazeldi-
ne.

18.00 Charlotte Gray
Am. drama fra 2001.
Regi: Gillian Arms-
trong. (15 år)

20.00 Stronger
Am. drama fra 2017.
Regi: David Gordon
Green. (15 år)

22.00 Du forsvinder
Da. drama fra 2017.
Regi: Peter Schønau
Fog. (15 år)

23.55 The Descendants
Regi: Alexander
Payne.

02.00 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 NCIS (r)
14.00 The Late Late Show

with James Corden (r)
14.45 Frasier (r)
15.30 Seinfeld
16.15 The Good Wife
17.00 Frasier

(5) Jeg ser på deg.
17.45 Will & Grace

(17) East Side Story.
18.30 NCIS: Los Angeles

(1) Ascension.
19.15 NCIS

(16) A Many Splendo-
red Thing.

20.00 Chicago Fire
(12) Under the Knife.

21.00 Vikings
(4) Scarred.

21.45 Friheten
(10) Sesongavslut-
ning.

22.30 Billions
(2) Dead Cat Bounce.

23.25 The Late Late Show
with James Corden

00.05 Will & Grace (r)
00.45 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 Rakkerungene

Am. familiekomedie
fra 1994. 

15.00 Jungel Safari
Indisk animasjonsfilm
fra 2012. Regi: Nikhil
Advani.

17.00 Milton's Secret
Am. drama fra 2016.
Regi: Barnet Bain. (7
år)

19.00 Grusomme meg 3
Am. animasjonsfilm
fra 2017. Regi: Pierre
Coffin, Kyle Balda. (0
år)

21.00 Kurt Josef Wagle og
mordmysteriet på
Hurtigruta
Norsk komedie fra
2017. Regi: Stig Frode
Henriksen. (15 år)

23.00 Absolutely Fabu-
lous: The Movie
Br. komedie fra 2016.
Regi: Mandie Fletcher.
(15 år)

01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Mitt bittelille hjem

(r)
11.55 The Christmas Cure

Am. drama fra 2017.
Regi: John Bradshaw.

13.55 Min bittelille bolig-
drøm (r)

14.50 Made in Denmark
(r)

15.20 The Kardashians (r)
19.00 Becoming Santa

Am. komedie fra
2015. Regi: Christie
Will.

21.00 That Awkward
Moment
Am. romantisk kome-
die fra 2014. Regi:
Tom Gormican.

23.10 Kirurgiske katastro-
fer (r)

00.05 Mitt bittelille hjem
(r)

00.55 Min bittelille bolig-
drøm (r)

01.25 Younger (r)
01.55 Nattsending

06.00 Kollektivet (r)
06.30 My Name is Earl (r)
07.30 New Girl (r)
08.00 Scrubs (r)
09.30 Superior Donuts (r)
10.30 That '70s Show (r)
12.30 Scrubs (r)
14.00 Modern Family (r)
16.00 That '70s Show (r)
18.00 The Office (r)
20.00 Klovn (r)
20.30 Modern Family (r)

Am. komiserie.
22.30 The Tonight Show

with Jimmy Fallon
The Tonight Show
Starring Jimmy Fal-
lon. Am. talkshow fra
2018.

23.30 The Office (r)
01.30 That '70s Show (r)
03.30 The Tonight Show

with Jimmy Fallon (r)
04.25 Klovn (r)
05.00 What Went Down

(r)
05.30-06.00 What Went

Down (r)

12.40 Watford – Cardiff
14.30 Fulham – West

Ham
16.20 Huddersfield –

Newcastle
18.10 Wolverhampton –

Bournemouth
20.00 Tippekampen: Tot-

tenham – Burnley
Fra Wembley og kam-
pen mellom Totten-
ham og Burnley i 17.
runde i Premier Lea-
gue. Kommentator:
Endre Olav Osnes.

21.50 Manchester City –
Everton
Fra Etihad Stadium
og kampen mellom
Manchester City og
Everton i 17. runde i
Premier League. Kom-
mentator: Espen
Ween.

23.40-01.40 Southamp-
ton – Arsenal

06.00 Morgensending
15.00 Sportsnyhetene
15.25 UEFA Champions

League: Magasin
16.00 Sportsnyhetene
16.25 Nyheter fra Premier

League
17.00 Sportsnyhetene
17.25 Nyheter fra Premier

League
18.00 Premier League

Sunday Review
19.00 UEFA Nations Lea-

gue: Oppsummering
av høstens landskam-
per

20.00 Dream Team
20.30 Dream Team
21.00 UEFA Champions

League: Magasin
21.30 UEFA Europa Lea-

gue: Høydepunkter
22.30 Premier League

World
23.00 The Fighter
24.00 Sportsnyhetene
00.25 Nyheter fra Premier

League
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Le journal de la

RTBF
13.59 La grande librairie
15.29 À bon entendeur
16.00 Cut
16.30 Questions pour un

champion
17.00 13h15 le samedi
17.29 Géopolitis
18.00 64' le monde en fra-

nçais – 1re partie
18.23 Le journal de l'éco-

nomie
18.26 Météo
18.29 L'invité
18.37 La mort dans l'âme

Drame.
20.16 Destination fran-

cophonie
20.30 Le journal de France

2
20.56 Météo
21.00 Des racines & des

ailes
23.05 Le journal de la RTS
23.31 Météo
23.33 Lanester
01.14 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil
12.00 Boligjakten UK
13.00 Luksusfellen Dan-

mark
14.00 Dr. Phil (r)
15.00 Idas fristelser
15.30 NCIS: Los Angeles
16.30 NCIS

(14) Life Before His
Eyes.

17.30 Jamie Olivers aller
beste jul
(1) Christmas Day.

18.30 Every Other Holiday
Am. familiefilm fra
2018. Regi: Blair
Hayes.

20.30 Perfect Christmas
Village
Am. familiefilm fra
2018. Regi: David
Jackson. (7 år)

22.30 Åndenes makt Sve-
rige

23.30 NCIS: Los Angeles
(r)

00.30 NCIS (r)
01.30 Nattsending

11.00 NHL
NY Rangers – Ana-
heim Ducks.

13.00 Sportsmagasin
14.00 Bundesliga

Hannover 96 – Bayern
München.

16.00 NHL
Montreal Canadiens –
Boston Bruins.

18.00 Carabao Cup
Leicester – Manches-
ter City.

20.15 Carabao Cup
Før kampen. Direkte.

20.40 Carabao Cup
Arsenal – Totten-
ham.Arsenal – Tot-
tenham. Direkte.

22.45 Carabao Cup
Etter kampen. Dir.

23.00 NHL
NY Rangers – Ana-
heim Ducks.

01.00 Sportsmagasin
02.00-05.15 NHL

Washington Capitals
– Pittsburgh Pengu-
ins. Direkte.

11.00 Sportsmagasin
Ligue 1 Highlights.

12.00 UEFA Champions
League
Valencia – Manches-
ter United.

14.00 Carabao Cup
Leicester – Manches-
ter City.

16.00 NFL
Carolina Panthers –
New Orleans Saints.

18.40 Fransk Cup
Amiens – Lyon.

20.40 Skotsk Premiership
Hibernian – Rangers.
Fotball, Skotsk liga.
Fotball, Skotsk liga.
Direkte.

22.45 Sportsmagasin
Ligue 1 Highlights.
Ligue 1: Highlights.

23.15-01.15 Carabao Cup
Leicester – Manches-
ter City.

11.00 Bundesliga
13.00 Bundesliga
15.00 Championship

Derby – Nottingham
Forest.

17.00 Sportsmagasin
Høydepunkter fra
Bundesliga.

18.00 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf –
Borussia Dortmund.

20.00 Sportsmagasin
Championship High-
lights.

20.40 Carabao Cup
Chelsea – Bourne-
mouth.

22.45 Sportsmagasin
Ligue 1 Highlights.

23.40 Sportsmagasin
Høydepunkter fra
Bundesliga.

00.30 NHL
New Jersey Devils –
Toronto Maple Leafs.

02.30-05.45 NHL
Colorado Avalanche –
Montreal Canadiens.

06.25 Morgensending
09.25 Drømmen om et

øyliv
10.20 Hyttejakten (r)
11.20 Drømmedesign (r)
12.25 Superveterinærene

(r)
13.30 CSI: Miami (r)
14.30 Julens beste baker
15.30 Jeg slapp nesten

unna (r)
16.30 Castle (r)
17.30 CSI: Miami (r)
18.25 Åndenes makt

(6) 806 Rena.
19.25 Drømmedesign (r)
20.30 Ambulansen UK (r)
21.30 CSI (r)
22.30 Special Victims Unit

(r)
23.30 Cold Case (r)
00.30 Åndenes makt (r)
01.30 Cold Case (r)
02.30 Skattejegerne (r)
03.20 På liv og død i lufta

(r)
04.25 Drømmen om et

øyliv (r)
05.10 Nattsending
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Perioden

Quizmaster Lars U. Larsen Vegstein  
lars.vegstein@gmail.com

Flere quizer  
på ap.no/quiz

©
Un

ive
rs

um

05.30 Norge nå (r) 06.35 Det gode bondeliv (r)
07.05 Poirot (r) 07.55 Antikkduellen (r) 08.25
Midt i naturen (r) 09.25 Grønn juleglede (r)
09.55 V-cup alpint: Storslalåm 1. omgang,
menn Direkte fra Saalbach, Østerrike. 10.55 Jul
i det kongelige kobberkjøkken (r) 11.25 V-cup
alpint: Super-G kvinner Direkte. 12.55 V-cup
alpint: Storslalåm 2. omgang, menn Direkte
fra Saalbach. 13.55 VM-minner (r) 14.10 Hygge
i Strömsö 14.40 Tidsbonanza (r) 15.30 Det gode
bondeliv (r) 16.00 Gull på Godset (r) 17.00 NRK
Nyheter 17.15 Et bedre liv (r) 17.30 Oddasat –
nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt
17.55 Mord i paradis

(3:8) Br. krimserie fra 2016. 
18.50 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Latterlig smart

(6:6) Norsk vitenskapelig underhold-
ningsserie fra 2018. Komiker Anne-
Kat Hærland skulle gjerne levd i
Middelalderen, og er ikke så fremmed
for dødsstraff når det er snakk om vir-
kelige idioter. Nå skal hun få prøve
seg som arkeolog, og sette opp et
standup-show om den mørke tiden.

20.25 Norge nå
(69:78) Norsk talkshow fra 2018. For
noen er jula alt annet enn varm og
inkluderende. Men det finnes alterna-
tiv.

20.55 Distriktsnyheter
21.00-21.20 Dagsrevyen 21
21.20 Munter mat – julespesial i Lauras

kjøkken
Da. matprogram fra 2018.

22.05 Bjarne vil ikke på film
Norsk dokumentar fra 2018. Regi:
Weronika Nitsch.

22.45 En lys idé (r)
Norsk reportasje fra 2015.

22.55 Distriktsnyheter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Glade jul (r)

Norsk dokumentar fra 2013.
00.25 To skarpe tunger – julespesial (r)

Br. komiserie fra 2016. I rollene: Ian
McKellen, Derek Jacobi.

01.10 Svindlerne (r)
(6-10:10) Am. dramaserie fra 2018.

04.35-05.08 Norge nå (r)
(69:78) Norsk talkshow fra 2018.

06.00 NRK Nyheter 07.45 Politisk
kvarter 08.00 Oddasat – nyheter
på samisk (r) 08.15 Distriktsnyhe-
ter (r) 09.55 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r) 10.00 Husdrømmer (r)
11.00 Midt i naturen 12.00 NRK
Nyheter 12.15 Norge nå (r) 12.45
Oppfinneren (r) 13.25 Gull på
markedsplassen (r) 14.20 Viking-
kvinner (r) 15.15 Vikingkvinner (r)
16.10 Kvinner og cava (r) 16.30
Diana (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Det gode liv i Alaska (r)
19.45 Det gode bondeliv jule-

spesial (r)
20.15 Filmavisen – julespesial

(r)
20.25 Kunsten å leve

(6:6) Norsk dokumentar-
serie. Da Kjell Torriset
mistet tusenvis av skis-
ser og tegninger i en stor
vannlekkasje, tenkte han
at han hadde malt nok. 

20.55 Fra De kongelige sam-
linger (r)
(4) Norsk dokumentarse-
rie fra 2016.

21.05 Vikinglotto
21.15 Sykt spesiell

(6:6) Br. dokumentarse-
rie fra 2017. Kan du
smake et ord? 

22.05 Verdens minste mester-
verk
Br. dokumentar fra 2018.

22.55 Livet enligt Stig Larsson
Sv. dokumentar fra 2015.

23.55 Kunsten å leve (r)
00.25 Smaken av et juleeven-

tyr (r)
00.50 Vår tid er nå (r)
02.00 NRK Nyheter
02.05 Norge nå (r)
02.30 Slottsballet

Fi. dramakomedie fra
2017. I rollene: Ville Myl-
lyrinne, Kai Lehtinen,
Anni-Kristiina Juuso.
Regi: Tapio Piirainen.

04.05 Oddasat – nyheter på
samisk (r)

04.20 Distriktsnyheter (r)

06.00 Tinkas Juleeventyr 06.30 Nyhetene 06.55
God morgen Norge 10.00 God morgen Norge
12.00 Tid for hjem (r) 13.00 Dyrepasserne (r)
13.30 Bolighjelpen (r) 14.30 Bolighjelpen (r)
15.30 Solsidan (r) 16.00 Solsidan (r) 16.30 Home
and Away (r) 17.00 Home and Away 17.30
Dyrepasserne (r)
18.00 Tinkas Juleeventyr (r)

(19:24) Da. dramaserie fra 2017.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.
19.00 Huskestue (r)

(3:10) Norsk humorprogram fra 2018.
20.00 Håp i ei gryte

(4:4) Norsk livssynsprogram fra 2018.
I denne episoden, stiller følgende
artister: Emma Gunnarsen, Nordic
Tenors, Knut Anders Sørum, Lewi
Bergrud og Elvira Nicolaisen samt
Maria Arredondo og Torstein Sødal.
Programleder: Katrine Moholt, Leo-
nard Vale Eikestrand.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.
21.40 Desembertoner 2018 (r)

Norsk underholdningsshow.
22.40 Edels jul (r)

(2:3) Norsk humorprogram fra 2015. I
rollene: Henriette Steenstrup.

23.10 O jul med din glede (r)
(3:6) Norsk humorserie fra 2018.

23.40 O jul med din glede (r)
(4:6) Norsk humorserie fra 2018.

00.10 Blue Bloods
(6:22) Am. dramaserie fra 2018. Eddie
og hennes nye partner, Maya, kom-
mer i konflikt med Jamie på jobb fordi
de unnlater å gripe inn i en krangel i
en butikk.

01.05 Hawaii Five-0 (r)
(13:25) Am. actionserie fra 2015.

02.00 Hawaii Five-0 (r)
(14:25) Am. actionserie fra 2015.

02.55 Blindspot (r)
(17:22) Am. spenningsserie fra 2016.

03.55 Blue Bloods (r)
(3:22) Am. dramaserie fra 2016.

04.50-06.00 Bonanza (r)
(22:34) Am. dramaserie.

06.00 Nanny Regi: Randy Ben-
nett, Jim Cox, Fran Drescher,
Linda Day. 06.25 MasterChef
Norge (r) 07.10 The Ellen DeGe-
neres Show (r) 07.55 The Ellen
DeGeneres Show 08.40 Dr. Phil
(r) 09.35 Dr. Phil 10.30 NCIS 11.30
NCIS: Los Angeles 12.30 Shades
of Blue 13.30 Hellstrøm rydder
opp 14.30 MasterChef Norge
15.30 Real Housewives of Potom-
ac 16.30 Svenske Hollywoodfruer
17.30 Luksusfellen Sverige
18.30 Camp kulinaris

(31) Norsk realityserie fra
2018. 

19.30 Masterchef USA
(7:23) Am. matlagings-
konkurranse fra 2018.
Kokkene skal lage en rett
med valnøtter. 

20.30 Luksusfellen Sverige
(6:16) Sv. realityserie fra
2018. Nicole har vokst
opp bortskjemt, noe som
hun har tatt med seg i
voksenlivet.

21.30 Alene hjemme 4
Am. familiekomedie fra
2002. Kevins foreldre har
skilt seg, og han skal
feire julen hos farens nye
kjæreste, noe han ikke
ser frem til. I rollene:
Jason Beghe, Mike Wein-
berg, French Stewart.
Regi: Rod Daniel.

23.20 Speed 2: Cruise Control
Am. romantisk action-
thriller fra 1997. Annie
drar på cruise i Karibien
med sin nye flamme
Alex. I rollene: Sandra
Bullock, Jason Patric, Wil-
lem Dafoe. Regi: Jan de
Bont, Jan de Bont. (15 år)

01.55 No Good Deed
Am. krimthriller fra 2014.
I rollene: Idris Elba, Taraji
P. Henson, Leslie Bibb.
Regi: Sam Miller. (15 år)

03.30 Real Housewives of Pot-
omac (r)

04.15 NCIS: Los Angeles (r)
05.00-05.55 Hellstrøm rydder

opp (r)

06.00 Top 20 Funniest (r) 06.50
Sinnasnekker'n (r) 07.45 4-stjer-
ners middag (r) 08.40 Top 20
Funniest (r) 09.30 Camping på
Öland (r) 10.30 Sinnasnekker'n (r)
11.30 4-stjerners middag (r) 12.30
Ullared – julen er her (r) 13.30
Brille (r) 14.30 The Big Bang The-
ory (r) 15.30 Friends (r) 17.00 Two
and a Half Men (r)
18.30 The Big Bang Theory (r)
19.30 Jul i Blodfjell (r)

(18, 19:24) Norsk juleka-
lender fra 2017.

20.00 Nissene over skog og hei
(r)
(18, 19:24) Norsk komi-
serie.

20.30 Ullared: Den neste salgs-
suksessen
(6:6) Sv. underholdnings-
serie fra 2018. Konkur-
ransens egen Grand Old
Lady, Hjördis, stiller opp
med en ny, genial soppo-
se av stoff.

21.30 Special Victims Unit
(6:24) Am. krimserie fra
2017. En ung kvinne våk-
ner opp på sykehuset
uten noe minne om
overgrepet, og Carisis
etterforskning stopper
opp når hun forsvinner.

22.30 Insider spesial: Trine
Frantzen-saken
(3:3) Norsk kriminalpro-
gram fra 2018. I tredje
og siste episode av Trine
Frantzen-mysteriet får
reporter Atle et nytt tips
fra en kilde som påstår å
vite hva som skjedde
med Trine den natten
hun forsvant. Dette snur
opp ned på hovedteori-
en.

23.30 Brille (r)
00.30 Special Victims Unit (r)
01.30 CSI (r)
02.30 Castle (r)
03.25 Morgan og Ola-Conny i

USA (r)
04.20 Gossip Girl (r)
05.10-06.00 Hundepatruljen

NZ (r)

06.00 Morgensending
13.15 Detektiv ved et til-

fælde (r)
14.45 Fader Brown (r)
15.30 Dommer John Deed

(r)
17.00 En ny begyndelse (r)
17.50 TV AVISEN
18.00 Skattejægerne (r)
18.30 TV AVISEN med

Sporten
Da. nyhetsmagasin.

18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet
19.30 Theo og den magis-

ke talisman
19.55 TV AVISEN
20.00 Forsvundne arving-

er (r)
20.45 Spise med Price

Jul i Lauras Køkken.
21.30 TV AVISEN
21.55 Sporten

Da. sportsmagasin fra
2018.

22.00 Innan vi dör
23.55 Taggart: Helvedes

ild (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
12.00 Wahlgrens verden

(r)
13.00 90 days to Wed (r)
14.00 Love Always, Santa

Am. julefilm fra 2016.
Regi: Brian Herzlinger.

15.55 Sofias engler (r)
16.55 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
17.55 Wahlgrens verden

(r)
18.55 Friends (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 Sinnasnekker'n (r)
21.30 Key To My Heart

Am. julefilm fra 2013.
Regi: Harvey Cross-
land.

23.25 Love Always, Santa
Am. julefilm fra 2016.
Regi: Brian Herzlinger.

01.20 Friends (r)
01.50 Friends (r)
02.20 Friends (r)
02.50 Nattsending

19.30 Theo og den magis-
ke talisman
Da. julekalender fra
2018.

19.50 Hjelp, vi giftar oss!
(r)

20.35 Dyr med kamera (r)
Br. naturserie fra
2017.

21.25 Unge inspektør
Morse (r)
Br. krimserie fra 2017.

22.55 Torpedoer
Torpederna. Sv. dra-
makomiserie fra
2017. Sonny og Nima
gjemmer seg i Polen.
Göran er ute etter
hevn etter at de stakk
av med ransutbyttet
hans og drepte to av
hans nærmeste
menn.

01.10 Stacey Dooley –
Canadas forsvunne
jenter (r)

02.05-02.53 Dyr med
kamera (r)

05.00 Morgensending
14.10 The Graham Norton

show (r)
14.55 Bitter kärlek

Am. drama från 1953. 
16.15 Strömsö
16.45 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Julkalendern: Storm

på lugna gatan (r)
19.00 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Skotten på Nygatan
21.00 Livet på Dramaten
21.30 En familjehistoria
22.00 Vägen till Fredspri-

set
22.15 PK-mannen (r)
22.30 Kärlek, tårar och

cheerleading
23.25 Rapport
23.30 En engelsk skandal

(r)
00.30 Nattsending

09.00 Morgensending
16.15 Nobel 2018: Snillen

spekulerar (r)
17.15 Nyheter på lätt

svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 The Christmas party

– an Abba tribute (r)
18.50 Jul hos Claus (r)
19.00 Slavnationen Dan-

mark
19.30 Förväxlingen
20.00 Kyrkbyggarna i Sär-

kilax
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssamman-

fattning
22.00 Sportnytt
22.15 Anklagelser
22.55 Vetenskapens värld

(r)
23.55 Kortfilmsklubben –

tyska
00.15 Jakttid (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
08.55 Besatt av bil (r)
09.25 Alligatorjegerne (r)
11.15 Ax Men (r)
13.15 Ødemarkens menn

(r)
14.10 Alarm 112 – På liv

og død (r)
18.00 Ax Men (r)
19.00 Wunderland (r)
19.30 The Julekalender (r)
19.45 Julefergå (r)
20.00 Ødemarkens menn

(r)
21.00 Rocky III

Am. actiondrama fra
1982. I rollene: Sylves-
ter Stallone, Talia
Shire, Carl Weathers.
Regi: Sylvester Stallo-
ne. (11 år)

23.10 The Julekalender (r)
23.40 Fjorden Cowboys (r)
00.15 60 Days In (r)
01.10 Scorpion (r)
02.55 Duck Dynasty (r)
03.20 American Ninja

Warrior (r)
04.20 Nattsending

05.45 Morgensending
14.00 En plats i solen:

Borta eller hemma
bäst?

14.55 Hela Danmark
bakar

15.55 Veterinärerna
16.50 Jul med Ernst
17.50 Fixer upper
18.25 Lotto, joker och

drömvinsten
18.35 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru –

Kärlek åt alla
21.00 STHLM Requiem
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 CSI
24.00 Law & Order: Speci-

al Victims Unit
00.55 Nattsending

06.45 Morgensending
15.25 Nyheter, vær og

sport
16.00 Dokumentar: Mads

og mamma
16.30 Nyheter, vær og

sport
17.00 Dokumentar: Inside

the Russian Infowar
Machine

18.15 Nyheter, vær og
sport

18.30 Dokumentar: Bit-
tersweet
Ned. dokumentar fra
2014.

20.05 Nyheter, vær og
sport

20.25 Dokumentar: The
Circumciser

21.45 Nyheter, vær og
sport

22.00 Spårtsklubben
22.45 Dokumentar: The

Cleaners
00.10 Nyheter, vær og

sport
00.30 Nattsending

06.45 Cheers
07.35 Bundy (r)
09.00 Seinfeld (r)
11.00 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens

(r)
15.00 Simpsons (r)
17.00 How I met Your

Mother
17.30 How I Met Your

Mother
(1) Big Days. Am.
romantisk komiserie
fra 2010.

19.00 Storage Hunters
(3) Am. realityserie fra
2011. 

20.00 OSL 24-7
(16) Norsk realityserie
fra 2018.

21.00 Legenden om Zorro
The Legend of Zorro.
Am. actioneventyr fra
2005. 

23.45 Paranoia
Am. thrillerdrama fra
2013. 

01.50 Cops
02.35 Nattsending

På kryss&quiz
1. Hva står den engelskspråklige 

lysforkortelsen led for?
2. Hvilken amerikansk artist debuterte 

i 1972 med albumet Greetings from 
Asbury Park, N.J.?

3. Hva ligger utøverne på  
i idretten skeleton?

4. Hvilken sørkoreansk bilprodusent 
står bak modellen Soul?

5. Hva heter julekalenderen som  
NRK sendte i 1989, hvor alle 
skuespillerne brukte tegnspråk  
i tillegg til talespråk? 

6. I hvilket land foregikk det fra 1850 
til 1864 et bondeopprør som kostet 
omkring 30 millioner menneskeliv? 

7. Hvilken krimforfatter kom tidligere  
i år med boken Dronen? 

8. Hva er det franske ordet for vin?
9. Hvilken krig var slaget om  

Okinawa del av?
10. I hvilket år ble Mount Everest 

besteget for første gang?

Svar:
1. Light-emitting diode.

2. Bruce Springsteen.

3. En kjelke.

4. Kia.

5. Vertshuset den gyldne 

hale.

6. Kina (taipingopprøret).

7. Unni Lindell.

8. Vin.

9. Annen verdenskrig.

10. 1953.

Kryssord: Åge A. Holter • audgar.holter@gmail.com



 

 

 

  
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Europa i morgen

KyprosKairoAthen

Budapest

Tunis Roma

Paris

Lisboa
Istanbul

Warszawa

MadridMarrakechLas Palmas

Norge i dag Langtidsvarsel

Tydal

Tiltykning til regn. Temperatur 
mellom 7 og 14 plussgrader. 
Middel vind for området er laber 
bris.

Skyet og sludd. Etter hvert 
gløtt av sol. Temperatur 
mellom 0 og 14 plussgrader. 
Middel vind for området er 
frisk bris.

Regn. Senere delvis 
skyet oppholdsvær. 
Temperatur mellom 5 
og 14 plussgrader. Mid
del vind for området er 
frisk bris.

For det meste pent vær. 
Temperatur mellom 9 og 17 
plussgrader. Middel vind for 
området er laber bris.

Delvis skyet. Etter 
hvert tilskyende og 
lett regn. Temperatur 
mellom 8 og 17 plussgrader. 
Middel vind for området er 

Skiftende skydekke og sludd. 
Temperatur mellom -6 og 
11 grader. Middel vind for 
området er liten kuling.

Regn Temperatur 
mellom 4 og 
15 plussgrader. 
Middel vind for 
området er laber 
bris.

Nordland

Vestlandet

Troms og Finnmark

Trøndelag,
Møre og Romsdal

Sørlandet

Fjellet i Sør-Norge

POLENE
Nordpolen 
Sydpolen 

EUROPA

MIDØSTEN

AMERIKA

Solen opp og ned  

Turværet

 
AFRIKA

ASIA

OSEANIA

Norge i går
VARMEST 

 
 

KALDEST 
 

 

VÅTEST 
 

 

Langtidsvarsel  

Vindstyrke

Europa i morgen 

Europa og verden i morgen 

     
NORGE  i dag r Natt- og dagtemperatur i °C

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Sol opp  Sol ned Dagen +/- Flo Fjære

Oslo 

Kristiansand 

Bergen 

Trondheim 

Bodø 

Tromsø 

 I dag I morgen

Alta

Bjorli

Dovrefjell

Fagernes

Finse

Hallingskarvet

Hemsedal

Lofoten

Nordmarka

Norefjell

Rondane

Sognefjell

Tydal

London København Stockholm Helsingfors Moskva

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

Oppdal

Geilo

Lillehammer

Trysil

OSLO

Moss

Fredrikstad
Tønsberg

Arendal

Kristiansand

Hovden

Hamar

Kongsberg

Stavanger

Værdataene leveres av:
Meteorologisk institutt

Værkartet leveres av:

 Stille Flau vind Svak vind Lett bris Laber bris Frisk bris

(meter pr. sekund) 0 - 0,2 0,3 - 1,5 1,6 - 3,3 3,4 - 5,4 5,5 - 7,9 8 - 10,7

 Liten kulig Stiv kuling Sterk kuling Liten storm Full storm Sterk storm Orkan

(meter pr. sekund) 10,8 - 13,8 13,9 - 17,1 17,2 - 20,7 20,8 - 24,4 24,5 - 28,4 28,5 - 32,6 over 32,6

r Dag +/- er endring i dagens lengde sett i forhold til vinter-/sommersolverv

Oslo

Fredrikstad

Tønsberg

Kongsberg

Arendal

Kristiansand

Hovden

Geilo

Hamar

Lillehammer

Trysil

Oppdal

Stavanger

Bergen

Ålesund

Trondheim

Mosjøen

Bodø

Tromsø

Hammerfest

Kautokeino

Kirkenes

Longyearbyen

Alicante
Amsterdam
Antalya
Barcelona
Berlin
Brussel
Dublin
Dubrovnik
Edinburgh
Firenze
Frankfurt
Genève
Göteborg
Krakow
Kreta
Lanzarote
Liverpool
Madeira
Málaga
Milano
Murmansk
Newcastle
Nice
Palma
Praha
Rhodos
Riga
Salzburg
Split
St. Petersburg
Tallinn
Valletta
Wien
Zagreb

Amman
Bagdad
Bahrain
Beirut
Damaskus
Jerusalem
Sharm el Sheikh
Teheran
Tel Aviv

Boston
Buenos Aires
Cancún

Bogotá
Panama by
Chicago
Havanna
Honolulu
Las Vegas
Los Angeles
Mexico by
Miami
Natal
New Orleans
New York
Orlando
Ottawa
Rio de Janeiro
San Francisco
San Juan
Santiago de Chile
Seattle
Vancouver
Washington DC

Cape Town
Casablanca
Dakar
Johannesburg
Lagos
Mauritius
Mombasa
Nairobi
Seychellene
Tripoli

Bali
Bangkok
Beijing
Delhi
Dubai
Hongkong
Jakarta
Kuala Lumpur
Manila
Phuket
Shanghai
Singapore
Tokyo

Auckland
Canberra
Melbourne
Perth
Sydney
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Delvis skyet Lettskyet

Sol Skyet

Snø Lette snøbyger

Lette snøbyger Tåke

Snø Snø

Kraftige snøbyger Lette snøbyger

Skyet Delvis skyet

Skyet Delvis skyet

Snø Snø

Snø Skyet

Snø Lette snøbyger

Snø Lette snøbyger

Kraftige snøbyger Lette snøbyger

-7 -5

0 2

-5 -6

-8 -8

-7 -8

-8 -7

-4 -2

-5 -5

-3 -3

-7 -8

-8 -4

-11 -10

-10 -8

For det meste pent vær. Tempera-
tur mellom -20 og 1 grad. Middel 
vind for området er lett bris.

Lokal tåke, ellers til dels pent 
ver. Temperatur mellom -15 
og 4 grader. Middel vind for 
området er frisk bris.

Delvis skyet oppholds-
vær. Senere tilskyende. 
Temperatur mellom -7 
og 7 grader. Middel vind 
for området er lett bris.

Skyet og sludd. Etter hvert 
gløtt av sol. Temperatur mel-
lom -7 og 7 grader. Middel vind 
for området er svak vind.

Sludd. Temperatur mellom -3 og 
5 grader. Middel vind for området 
er lett bris.

Skyet og snø. Etter hvert 
gradvis lettere skydekke. 
Temperatur mellom 1 og 15 
minusgrader. Middel vind for 
området er laber bris.

Sludd. Senere 
oppholdsvær og 
lettere skydekke. 
Temperatur 
mellom -4 og 7 
grader. Middel 
vind for området 
er laber bris.

2-5

3-7

6-10

2-5

5-9
4-8

0-3

2-5

2-5

4-8

7-11

3-7

Veiholmen
Svinøy Fyr

Kautokeino
Karasjok - Markannjarga

Røros Lufthavn mm
mm

6.6
6.2

-26.9
-28.7

5.9
6.2

°
°

°
°

Hitra - Sandstad Ii

Nordland

Vestlandet

Troms og Finnmark

Trøndelag,
Møre og Romsdal

Østafjells

Sørlandet

Fjellet i Sør-Norge

Værkartet ble produsert:
2018-12-18 13:41:35

-10-3

-4 -18

0

-6

0

6

7

5

-2

-4

-2

-4

-2

1-2

2

12

3

3

-7

1

1

-1

1

4

5

-3

-5

0

-2

-1

-2

6

6

5

1

-4

1

-2

-3

-7

-7

-2

-1

-1

-1

3

4

-5

-5

-2

-3

-4

-4

4

4

1

-2

-1

1

-4

-4

-6

-5

-5

-3

-4

-4

-2

-2

-7

-8

-4

-5

-7

-9

3

2

1

-6

-7

-2

-5

-6

-12

-10

-7

-4

-7

-5

1

0

-6

-6

-6

-8

-8

-7

4

3

3

-8

-10

-2

-3

-3

-18

-13

-5

-3

-5

-5

-2

0

-5

-6

-6

-7

-7

-7

3

1

2

-8

-8

-2

-2

-2

-19

-12

1 -1 -5 -11 -12

1

1

-2

2

3

2

-2

-6

1

-1

-2

-1

5

5

4

2

-4

0

-4

-4

-10

-9

-1

0

-3

1

3

2

-3

-6

-1

-2

-3

-4

5

4

4

0

-3

1

-3

-2

-7

-6

-3

-2

-2

-3

0

4

-8

-7

-4

-4

-6

-7

2

1

0

-4

-3

0

-4

-5

-9

-6

-6

-4

-6

-5

-2

-4

-8

-9

-5

-6

-8

-9

3

3

1

-9

-11

-2

-4

-6

-16

-12

-6

-4

-5

-1

1

3

-5

-7

-6

-9

-9

-8

3

2

2

-8

-9

-1

-1

-1

-20

-12

1 0 -1 -8 -12

09:16 15:11 12:55 14:54 20:4002:30 08:01

09:42 15:29 13:12 20:18 14:1108:07 01:47

11:26 12:33 22:53 21:49 15:5709:48 03:27

09:12 15:37 11:50 13:47 19:5901:28 07:34

09:59 14:31 16:02 21:06 15:0508:54 02:36

Mørketid Mørketid 00:00 22:47 16:4210:37 04:14

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

–

–

–

–

–

–

5

1
-3

9

1

15

22
19

18
8

14

09

-1

-12

6

11

19

17

Delvis skyet
Kraftige 

Delvis skyet

Skyet

Delvis skyet
Sol

Sol

Delvis skyet

Regn

Sol

Lette 

Sol

Regn

Skyet

Skyet

Skyet

Kraftig regn

Skyet

Skyet

Skyet

Delvis skyet

Lette 

Skyet

Delvis skyet

Regn

Regn

Regn

Lette 

Regn

Skyet

Skyet

Sol

Skyet

Sol

Skyet

Delvis skyet

Sol

Delvis skyet

Delvis skyet

Delvis skyet

Delvis skyet

Lettskyet

Sol

Lette 

Delvis skyet

Skyet

Skyet

Sol

Delvis skyet

Delvis skyet

Sol

Delvis skyet

Lettskyet
Skyet

Regn

Sol

Sol

Skyet

Skyet

Skyet

Sol

Skyet

Delvis skyet

Delvis skyet

Sol

Sol

Regn

Lette 

Lette 

Snø

Kraftig regn

Regnbyger

Delvis skyet

Delvis skyet

Regnbyger

Lettskyet

Delvis skyet

Kraftige 
Lettskyet

Lettskyet

Kraftig regn

Regnbyger

Sol

Sol

Lettskyet

Delvis skyet

Regnbyger

Sol
Regnbyger

Delvis skyet
Skyet
Regnbyger

Regn

22
26

17

-21

14
16

16

7

27

18

27

13

14

5

8

8

24

8

4

11

30

7

12

7

9

7

8

8

7

2

-5

26

-1

16

13

23

21

31

9

30

18

24

17

28

3

19

-10

29

8

27

12

18

15
1

28

15

32

-5

6

5

18

12

21

-9

22

17

30

-1

31

1

28

7

14

13

30

21

6

16
14

20

10

26

21

29

8

21

17

32
24

8
23
25

7

Delvis skyet29

-26 Skyet
18
29 Skyet

Delvis skyet

Torsdag Fredag Søndag MandagLørdag

ÅPNINGSTIDER FØR JUL
SERVICE OG KOMPETANSE SIDEN 1930

Onsdag 19. - Fredag 21. 10:00-20:00
Lørdag 22. 09:00-18:00.

Julaften: Stengt

Besøk oss i Torggata 20, eller på oslosportslager.no
Siste frist for å hente ski er lørdag 22. desember.



a Onsdag 19. desember 2018

Spesialutgave

k

Hva visste hjemmefronten egentlig om 
trusselen mot de norske jødene under 
andre verdenskrig? Vi oppsummerer 

høstens store debatt.

HISTORIEKRIGEN

«Et faglig og etisk 
forfeilet prosjekt»
Arnfinn Moland

«Michelets  
journalistiske  

historieverk har  
sin umiskjennelige 

verdi»
Tor Bomann-Larsen

«Motstands- 
bevegelsens  
integritet forblir 
urokkelig»
Robert Mood

«Eg ringjer for å  
fortelle deg at eg kjem 
til å saksøke deg.»
Gunnar Sønsteby i samtale  
med Astrid S. Dypvik i 2007

«Hun er ikke  
interessert i årsakene 
til at fortidens  
mennesker handlet 
som de gjorde, men  
i å dømme dem.»
Ole Kristian Grimnes

«Nestor i historiefaget 
viderefører  
vrangforestillinger»
Irene Levin

«Hennes  
historiefortelling  
er falsk.»
Bjørn, Ragnhild og  
Eystein Gjelsvik

«Krigshistorien 
i ruiner etter én 
ny bok?»
Marte Michelet

«Michelet  
viser manglende 
kunnskap og 
forståelse om  
nazismens  
vesen og dens 
håndlangere i 
Norge»
Arnfinn Moland

«Det er ikke noe nytt at 
kritikere av hjemme- 
frontens holdning til  
jødeforfølgelsene blir  
møtt med kraftfullt skyts.»
Marte Michelet



a
Onsdag 19. desember 20182 Debatt & meninger

19. desember 2018
Introduksjon 
Erik Tornes 
debattredaktør, Aftenposten

B ruk litt tid på Marvin Hallerakers 
tegning på side 3. Den oppsum-
merer denne høstens store de-
batt på en presis måte: Hva visste 
hjemmefronten om nazistens 

trussel mot jødene? Hva ble eventuelt oversett 
da krigen pågikk? Og har vi oversett noe når 
fortellingen om Norges krigshistorie skal for-
telles og gjenfortelles? 

Marte Michelets bok Hva visste hjemmefron-
ten. Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, 
hemmeligholdet har skapt høstens største de-
batt. Bjørn Gabrielsen skriver i sin anmeldelse 
i Dagens Næringsliv at boken har åpnet en råk: 
«Holocaust er ikke lenger noe «de» gjorde mot 
«oss», der «de» gradvis er blitt utvidet fra «tys-
kerne» til «tyskerne og deres norske medlø-
pere». (...) Her har selv hjemmefronten fått en 
anklage mot seg.»

I dag bruker vi 32 sider på de viktigste bidra-
gene fra de seks ukene ordstriden har rast. Og 
debatten tas videre med helt nye innlegg og 
kommentarer.

Noen vil nok si at denne fascinasjonen for 
andre verdenskrig er typisk norsk. Men Aften-
posten-kollega Ingrid Brekke viser hvordan 
andre verdenskrig fortsatt preger store og van-
skelige debatter i de fleste europeiske land, 73 
år etter at krigen ble avsluttet. Ett eksempel: 
I Polen mente regjeringen at det var for få pol-
ske helter i museet over andre verdenskrig. 
Utstillingen i Gdansk måtte derfor endres.

I et ferskt innlegg skriver Gjels-
vik-familien at de fortsatt mener 
motstandsmannen Tore Gjelsvik 
og farfaren Eystein Gjelsvik i bo-
ken utsettes for «grunnløs og ære-
krenkende» sammenkobling med 
pro-nazistiske strømninger og 
sympati med Det tredje riket. Gyl-

dendal har tidligere gjort endringer om Gjels-
vik i nye opplag av boken, men ikke nok, me-
ner familien.

Nils Morten Udgaard er tidligere utenriksre-
daktør i Aftenposten. I 1988 fikk han et sjelden 
intervju med Jens Chr. Hauge, som mot slut-
ten av krigen var den reelle lederen av hjem-
mefronten. «Hva som virkelig lå ham på hjer-
tet, ble raskt klart: Hjemmefronten og de nor-
ske jødenes skjebne under krigen», skriver 
Udgaard.

Gunnar Kagge var den som anmeldte Mic-
helets bok for Aftenposten. Kagge, som har 
fulgt debatten nøye, har lest boken på nytt. 
Han stiller også et godt spørsmål til Hjemme-
frontmuseet. I et intervju med Klassekampen 
9. november uttalte museets leder Frode Fær-
øy at en del spørsmål er vanskelige å gå inn i 
for historikere på grunn av «våre krav til per-
sonvern» og av hensyn til barn og barnebarn. 
Hvordan kan da samtidshistorikere skrive en 
sann historie?

Dette bilaget er ikke ment å være noen fasit. 
Debatten er fortsatt pågående, og i morgen er 
det et større seminar her i Oslo der Michelet 
møter sine kritikere. Hun varsler dessuten at 
hun vil komme med en grundig gjennomgang 
for å svare på kritikken fra Mats Tangestuen 
og andre.

Uansett hvem man måtte støtte i denne dis-
kusjonen: Kunnskap, debatt og formidling 
om vår felles historie er viktig. Debatten for-

teller noe om hva Norge var i 1942, 
men også hva Norge er i 2018. Der-
for er det på sin plass å takke både 
Marte Michelet og hennes me-
ningsmotstandere for at de bidrar 
til større innsikt og forståelse gjen-
nom å delta i en bred, offentlig de-
batt.

Hva visste de? 
Hva vet vi?

r
Gjelsvik-familien 
mener at boken 

fortsatt er 
ærekrenkende. 

Side 10-11

l
Nils Morten 
Udgaard om sitt 
møte med en Jens 
Chr. Hauge i 
forsvarsposisjon. 
Side 9

l
Gunnar Kagge 
analyserer 
bokdebatten.  
Side 30-31

l
Tar Marte Michelet 
selvkritikk?  
Intervju side 32.

r
Hvordan er 

hjemmefront-
debatten i andre 

europeiske land? 
Side 4-5

Erik Tornes 
debattredaktør,  

Aftenposten
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Tegnerens kommentar 
Marvin Halleraker, 
illustratør, Aftenposten

Dette mente 
anmelderne

Moralsk  
historieskriving
«Det er viktig at vi har eit 
kritisk blikk på alle aktørane 
under krigen.  
Eit slikt kritisk blikk har 
Michelet på motstandsrørsla. 
Men ein må ikkje sjå på 
historia med dagens briller 
og driva moralsk historie-
skriving. Det gjer Michelet  
i denne boka.»  

Bjarte Bruland,  
anmeldelse i Dag Og Tid 9. november

Et kraftig oppgjør  
med motstandsbevegelsen
«Hva visste hjemmefronten?» 
er en så betydningsfull bok at 
det er vanskelig å sammen-
fatte den med raske sveip.»

 «Det er all grunn til å anta 
at «Hva visste hjemmefron-
ten?» kommer til å bli en av 
høstens mest diskuterte 
bøker. Det er rett og slett 
årets viktigste bok og  
anbefales på det sterkeste!»
Marius Wulfsberg, anmeldelse  
i Dagbladet 8. november
Dagbladet ga boken terningkast 6.

Setter fyr på den norske  
Holocaust-debatten
«Først med Marte Michelets 
«Hva visste hjemmefronten?» 
har det åpnet seg en råk i 
debattsidene. (...) Holocaust 
er ikke lenger noe «de» gjor-
de mot «oss», der «de» grad-
vis er blitt utvidet fra «tysker-
ne» til «tyskerne og deres 
norske medløpere». (...) Her 
har selv hjemmefronten fått 
en anklage mot seg.» 

Bjørn Gabrielsen, anmeldelse  
i Dagens Næringsliv 16. november, 

Skyter  
med skarpt!
«Boken scorer høyt  
på terningen for å være 
drivende lesning, spennende, 
og for å skape offentlig inter-
esse for viktige okkupasjons-
temaer. Men den triller noe 
ned fordi den drevne skriben-
ten Michelet så lett kunne gitt 
dette viktige stoffet, med så 
mye sprengstoff, litt mer 
modning og kontekst fra 
verdenskrig og okkupasjons-
samfunn.» 

Guri Hjeltnes,  
anmeldelse i VG 8. november 
VG ga boken terningkast 4
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Analyse 
Ingrid Brekke 
journalist, Aftenposten

D ebatten om Marte Michelets 
bok Hva visste hjemmefronten? 
er helt spesifikt norsk. Men 
den er også en del av et gigan-
tisk europeisk puslespill.

Hvordan skal vi bedømme det som 
skjedde under andre verdenskrig, katas-
trofen som nesten knuste Europa? Hvem 
var helter, hvem var ofre, hvem var over-
gripere – og hva ville vi selv ha gjort?

Det finnes ikke ett land i Europa som ikke 
er dypt preget av krigen og krigens ettervirk-
ninger, der fortiden bearbeides av forskere, 
kunstnere, forfattere og i mer eller mindre 
åpne debatter. Skyld og uskyld fordeles i sta-
dig nye runder, smertefulle og opprivende 
slag om hvem som led mest, hvem som had-
de størst ansvar og hvem som sviktet.

Tyskland har et eget ord for prosessen 
der man forsoner seg med fortiden: «Ver-
gangenheitsbewältigung». Landet som star-
tet andre verdenskrig, utførte Holocaust 
og til slutt tapte krigen, er i dag mesteren i 
åpen debatt og minnepolitikk. Studiegrup-
per og forskere fra hele verden lærer av 
Tyskland hvordan man best kan leve vide-
re sammen etter diktatur, krig og konflikt.

Oppgjør tar generasjoner
Men dette kom ikke av seg selv, det ble 
systematisk dyrket, først gjennom press 
og tvungen de-nazifisering fra de allierte 
som vant krigen, så som et internalisert 
instrument fordi landet ønsket igjen å bli 
en del av det gode økonomiske og politis-
ke selskap.

Noe av det mest slående med prosessen 
etter andre verdenskrig er tiden det tar før 
debattene åpnes: Et vendepunkt i Tyskland 
kom med 68-generasjonen som forlangte 
å få vite hva foreldrene egentlig hadde gjort 
under krigen. Neste vendepunkt kom knyt-
tet til den amerikanske TV-serien Holocaust 
(fra 1978). Den bidro til at jødeutryddelsen 
fikk en annen rolle i samfunnsdebatten. 
Minnesmerket over Holocaust-ofrene midt 
i Berlin ble ikke innviet før i 2005.

Hver ny generasjon ser tilbake med et 
annet blikk.

Perspektivene er også gjerne helt ulike i 
offisielle historiefortellinger, historiefors-
kning og hva som formidles innad i familier.

Sosiologen Harald Welzer viste dette i 
boken Bestefar var ingen nazist, som kom 
i 2002. Selv om folk aksepterer den offisi-

En flik av en stor  
europeisk debatt

Museet over andre verdenskrig i Gdansk har vært debattert i flere år i Polen. For få 
polske helter, mente regjeringen og endret utstillingen.
FOTO: CZAREK SOKOLOWSKI/AP, NTB SCANPIX

Velkommen til seminaret

KRIGENS
FORTELLINGER

Samfunnssalen
Arbeidersamfunnets plass 1

Torsdag 20. desember
kl. 10.00 – kl. 15.00

Tema:
Historieskriving, jødene og

hjemmefronten i okkupasjonsårene

Innledere:
Historikere, forfattere og

andre samfunnsdebattanter

Mulighet for enkel lunsj og
kaffe gjennom dagen, kr 150,-

Påmelding:
Snarest til deltaker.no (Krigens fortellinger)

eller tlf.nr. 22 84 21 00 for bistand
NB! Møt opp i god tid

Strømming: uio.no - hlsenteret.no



a
Onsdag 19. desember 2018

elle historien der tyskere hadde stått for et 
enormt antall voldelige overgrep, blir egne 
slektningers deltagelse ofte unnskyldt og for-
vrengt.

Nasjonale fortellinger
For et tiår siden var det i vinden å forsøke å 
etablere en felleseuropeisk fortelling om an-
dre verdenskrig. Med den nye nasjonalismen 
på fremmarsj brukes krigen igjen for å dyrke 
ulikhet fremfor å forene, for eksempel i Polen.

Etter at det nasjonale Lov- og rettferdighets-
partiet PiS overtok makten, forsterker regje-
ringen konflikter fra krigens dager. Tre eksem-
pler:

1 Forsøket på å lage en såkalt Holocaust-
lov, der folk skulle straffes for å kalle na-

zistenes konsentrasjonsleirer «polske døds-
leirer» eller anklage den polske nasjon for udo-
kumenterte forbrytelser skapte internasjonalt 
rabalder.

2 Forholdet til nabolandet Tyskland pre-
ges av at Polen krever erstatning for øde-

leggelsene under andre verdenskrig. Kravet 
er for tiden på om lag 750 milliarder euro, 
skriver MDR.

3 Det nye museet over andre verdenskrig 
i Gdansk skulle fortelle historien om kri-

gen ut fra et fugleperspektiv. Det kunne ikke 
den nåværende regjeringen leve med. Utstil-
lingen ble endret for å inkludere flere polske 
helter.

Blodlandene
Å sammenligne debatter i Polen og Norge er 
nesten umulig. Historien er så ulik. Riktignok 
var begge okkuperte land, men der Norge mis-
tet 10.000 (0,35 prosent av befolkningen), mis-
tet Polen seks millioner (nærmere 20 prosent). 
Av dem var halvparten jøder, så godt som he-
le den polske jødiske minoriteten i landet.

Norge var altså en fredelig avkrok under 
krigen, sammenlignet med området histori-
keren Timothy Snyder kaller «blodlandene»: 
Ukraina, Polen og Hviterussland.

Fordi det var her Europas største jødiske mi-
noritet levde og her krigens tyngdepunkt be-
fant seg, er alt større i Polen: Alle ble direkte 
berørt av krigen, og i dag er dette nasjonen som 
er representert med flest i Israels Yad Vashem, 
der individer som reddet jøder æres. Dette til 
tross for at det i Polen var dødsstraff for å hjel-
pe jøder.

La lokk på all krigsdebatt
Heltene hylles altså gjerne. Men at mange po-
lakker også hjalp nazistene, er et tema det of-

fisielle Polen forsøker å skyve under teppet. 
Slik er det fortsatt i flere land, ikke minst i det 
østlige Europa.

Det henger også sammen med hvordan his-
torien gikk videre etter 1945. I den kommu-
nistiske delen av Europa ble all debatt som 
handlet om krigen lagt lokk på til 90-tallet. 
Det var Moskvas historiefortelling som gjaldt, 
fortellingen om Sovjetunionens heltemodige 
seier over nazistene. Grånyanser og historie-
forskning hadde ytterst trange kår.

Det vestlige Europa har derimot hatt 73 år 
til å fordøye krigen og snakke åpent om den.

Frankrike var medskyldig
Likevel tar det tid. I både Frankrike og Norge 
var for eksempel heltebildet av motstandsbe-
vegelsen altoverskyggende i flere tiår. Frank-
rike var delt i to under krigen, en tyskokkupert 
del og en del styrt av det nazivennlige Vichy-
regimet.

Etter krigen snakket franskmennene som 
om dette regimet var noe eksternt og frem-
med. I 1973 kom den amerikanske historike-
ren Robert Paxton med en bok om Vichy-re-
gimet som startet en voldsom debatt om 
franskmenns skyld og ansvar.

Først i 1995 kom daværende president Jac-
ques Chirac med en erklæring om at Frank-
rike bærer med seg en medskyld i jødedepor-
tasjonene.

Debattene om kollektiv og individuell skyld 
er følelsesladde og vanskelige. I Danmark var 
det for eksempel lenge tabu å snakke om at 
jødene som ble reddet over Øresund, ofte måt-
te betale flere månedslønner for frakten til 
Sverige.

Også Nederland nyanseres
I Nederland kom boken Mange falske håp av den 
tyske historikeren Katja Happe ut tidligere år, 
en bok som innholdsmessig ligner på Michelets 
bøker. Den dokumenterer hvor liten vilje det 
var i den hjemlige motstanden og i eksilregje-
ringen til å hjelpe jødene – med et stort unntak 
i februar 1941: Etter de første tyske aksjonene 
mot nederlandske jøder, streiket tusenvis av ar-
beidere i protest. Tyskerne slo beinhardt ned 
på dem og 19 nederlendere ble henrettet. Da 
jakten på jødene begynte for alvor året etter, var 
det vanskeligere å mobilisere.

Nederland har for øvrig nest-flest personer 
som æres av Israels Yad Vashem.

Ingen land i Europa opplevde krigen likt. 
Debattene som føres i dag her derfor svært 
forskjellige. Men alle har til felles at historien 
om krigen ikke er ferdig skrevet.
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BJARNE TVEITEN,
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en både smart og
ende historie som
an husker lenge.»

SINDRE HOVDENAKK, VG

«[…] den beste han har
skrevet i serien så langt,
om de to. Lahlum overgår
seg selv i en drivende
spennende fortelling som
streker seg over flere tiår!»
SVEN GJERULDSEN, TVEDESTRANDSPOSTEN

«Spenningsnivået er
høgt nok til at det kan
kjennast vanskeleg å
legge boka frå seg før
ho er ferdiglesen.»
BJARNE TVEITEN, FÆDRELANDSVENNEN

Med ønsker om
en spennende jul
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Aftenpostens anmeldelse  
av Hva visste hjemmefronten?  
Gunnar Kagge • Journalist

F or tre år siden fikk Marte Michelet Brageprisen for Den 
største forbrytelsen, om de norske jødenes skjebne un-
der andre verdenskrig. Årets bok er en slags fortsettelse. 
Hun spør fortsatt hvordan det kunne skje at 776 jøder, 
omtrent en tredjedel av jødene som befant seg i Norge, 

ble arrestert og sendt til dødsleirer i Polen.
Nå går hun i dybden, og leter etter hvem som visste hva når, for 

å forstå hvorfor ikke hjemmefronten, regjeringen i London og an-
dre ledende personer slo alarm. 

Svarene hennes tar ofte form av anklager. Hun konkluderer med 
at både rettsvesenet og historikere behandlet utryd-
delsen av jødene på en annen måte enn andre for-
brytelser under krigen.

Rører ved et nasjonalt traume
Denne diskusjonen dukker regelmessig opp i vest-
europeiske land som var okkupert av tyskerne. I de 
aller fleste land er det fortsatt et nasjonalt traume at 
deres eget politi deltok i arrestasjonene, og at svært 
få engasjerte seg i forsvar av sine jødiske landsmenn.

I Norge har vi hatt debatten med jevne mellom-
rom, gjerne i forbindelse med bokutgivelser. Det 
angår også deg, om Herman Sachnowitz, kom ut i 
1976. Ti år senere ga Oskar Mendelsohn ut siste bind 
av sin bok om jødenes historie i Norge. 

Michelet mener at det har vært en bevisst stra-
tegi fra både deltagerne og senere historikere å hol-
de jødenes skjebne i bakgrunnen. Fra våren 1945 var det en nasjo-
nal oppgave å løfte frem heltene som ga oss friheten tilbake. For-
fatteren har mange gode eksempler fra standardverkene om kri-
gen. De ofrer bare noen avsnitt på det som var en av de virkelig 
store krigsforbrytelsene.

Michelet viser detaljert at både lederne i motstandsarbeidet 
hjemme, eksilregjeringen i London og legasjonen i Stockholm vis-
ste at Hitler mente alvor da han sa at Europas jøder skulle utryd-
des. De norske lederne ute og hjemme fikk også klare advarsler 
om at jødene i Norge skulle arresteres høsten 1942. Tyske antina-
zister sendte alarmerende meldinger, men det er uklart hvor de-
taljerte de var om datoer.

Michelet dokumenterer godt at meldingene kom frem, og at 
svært lite ble gjort.

Hvor ble det av parolene?
Hun mener at mange av dem som fikk advarslene, i ettertid har 
tåkelagt det hele. Slik skulle de slippe å svare på hvorfor ikke noe 
ble gjort. Krigshelten over alle krigshelter, Gunnar Sønsteby, inn-
rømmet i et intervju at han ble advart tre måneder i forveien. Men 
hans oppgave var å slåss, ikke hjelpe folk, sa han.

I Norge, som i mange andre vesteuropeiske land, forsvarte ma-
joritetsbefolkningen seg med at jødene «lot seg arrestere». De flyk-
tet ikke mens de kunne.

Michelet minner om at det illegale Norge hadde et ganske godt 
utbygd varslingsapparat i 1942. Det ble brukt da lærerne skulle tas 
og da kirken skulle knekkes. Senere ble studentene advart. Men 
Michelet viser at det aldri gikk ut paroler om å hjelpe jøder.

Hun finner røttene til denne forskjellsbehandlingen i mellom-
krigstidens antisemittisme. Jeg synes hun belegger det godt. 90 år 

etter at jødeparagrafen ble tatt ut av Grunnloven, var det urovek-
kende vanlig å se på jødene som noe annet enn norske.

Denne forskjellsbehandlingen fortsatte etter at jødeforfølgel-
sene var et faktum. 

Ville stanse rushet av jøder
Det mest groteske eksempelet er fra legasjonen i Stockholm. Etter 
at Donau reiste fra Oslo med 532 jøder om bord, hastet det åpen-
bart å få smuglet ut jødene som var i dekning. Da ba den norske 
regjeringens representanter i Sverige om at strømmen av jødiske 

flyktninger ble bremset! For meg, som i sin tid skrev 
hovedoppgave om eksilregjeringen, er dette nytt. 
Michelets kilde er hjemmefrontmannen og forfat-
teren Ragnar Ulstein. Han skal ha sett et dokument, 
som nå ikke finnes i arkivene.

Et dokument som er bevart, viser at legasjonen 
som tok seg av andre nordmenn på flukt mente at 
svenske jøder fikk sørge for sine norske trosfeller. 
Regjeringen i London ga beskjed om at alle norske 
borgere skulle behandles likt. 

Marte Michelet leter etter historiens skurker, ikke 
heltene. I denne prosessen river hun en god del hel-
ter ned fra pidestallene. For eksempel hevder hun 
at mange av dem som faktisk hjalp jøder over gren-
sen, gjorde det mot penger, og med et klart profitt-
motiv. Denne kritikken rammer ikke minst folkene 
bak Carl Fredriksens Transportbyrå. Forhåpentlig 

får vi en debatt om dette, der de som har skrevet om denne trafik-
ken sammenligner kilder med Michelet.

Tror ikke på «snille» politifolk
Hun går også kraftig i rette med anekdotene om at jødene ble vars-
let av patriotiske politimenn. Disse historiene er det mange av. Se-
nest i årets bok Norge under andre verdenskrig, skriver krigshis-
toriens nestor Ole Kristian Grimnes at de fleste jødene ble varslet, 
og at varslene kom fra politifolk. Han oppgir ingen kilde.

Michelet hevder at det ikke finnes konkrete opplysninger om 
slike varsler, bare annenhånds beretninger. Her bør Grimnes og 
andre komme med kildene sine.

Forstår ikke hjemmefronten
Noen steder synes jeg Michelet blir for ensidig. Det stemmer at 
hjemmefrontfolk på flukt hadde førsteprioritet på flyktningtran-
sportene. Der og da er ikke det så rart. Man måtte regne med at 
arresterte motstandsmenn sprakk under tortur, derfor var det 
uhyre viktig å få dem ut.

For grenselosene var dessuten mange av jødene en stor utfor-
dring. I stedet for unge menn, var det kvinner, barn og gamle. De 
krevde andre ressurser.

Hva visste hjemmefronten er en god og viktig bok. Mange av på-
standene bør besvares av historikere. Forhåpentlig utløser boken 
en ny debatt om norsk antisemittisme, hvorvidt hjemmefronten og 
norske myndigheter i utlandet brydde seg om jødenes skjebne og 
om norsk historieskriving har tildekket i stedet for avslørt.

Og under det hele ligger spørsmålet om hva vi lærer av histo-
rien. I en tid med økende hatretorikk og forsøk på å definere hvem 
som er norsk, er dette en viktig bok.

Provoserende og godt 
om hjemme fronten 
og  jødene

Visste du? 
Andre
verdenskrig

Andre verdenskrig 
regnes som den siste av 
to globale væpnede 
konflikter, og pågikk i 
årene 1939 til 1945. Den 
militære konflikten 
involverte de fleste av 
verdens nasjoner, 
herunder alle 
stormaktene. Det var 
den mest altomfattende 
striden i verdens-
historien, med mer enn 
100 millioner mobiliserte 
soldater. 

Konflikten var preget av 
hendelser som involverte 
massedød av sivile, 
inkludert holocaust, 
strategisk bombing og 
det eneste tilfellet av 
atombomber brukt i krig, 
og resulterte i 50 til 70 
millioner drepte, noe 
som gjør den til den 
dødeligste konflikten i 
menneskehetens 
historie.
Kilde: Wikipedia
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Arnfinn Moland • førsteamanuensis,  
Norges hjemmefrontmuseum (1978-2017

M arte Michelet har i sin sis-
te bok tatt «et oppgjør 
med Hjemmefronten». 
Boken har fått en entusi-
astisk, nærmest panegy-

risk, mottagelse av de fleste anmeldere og 
kommentatorer, og i løpet av en-to-tre er 
en ny virkelighet etablert og godtatt, uten 
nevneverdige reservasjoner. 73 år etter 
okkupasjonen hevdes det at Hjemmefron-
ten sviktet jødene, dens kvinner og menn 
var preget av antisemittisme, og dette for-
klarer sviket. Flere tiår med forskning, inn-
sikt og forståelse ligger tilbake i ruiner.

Milorg ikke slagkraftig i 1942
Et sentralt premiss hos Michelet er at Mil-
org hadde bygget opp «en slagkraftig or-
ganisasjon» i 1942. Hva sier kildene om 
dette, og hva er forskningsstatus? Året 1942 
var et katastrofalt år for Milorg. Møysom-
melige forsøk på å bygge opp en organisa-
sjon for fremtidig militær innsats i frigjø-
ringsfasen, i de to-tre første år uten våpen, 
ble revet opp av Gestapo over hele landet 
dette året. Ledelsen i landsdel etter lands-
del ble arrestert eller måtte flykte til Sve-
rige, svære opprullinger, arrestasjoner og 
tortur førte til at man flere steder var på 
nippet til å gi opp. 

Situasjonen var brutal fra et motstands-
perspektiv: Landets lovlige politiske le-
delse satt i London, og den okkuperte be-
folkningen – dersom den engasjerte seg i 
motstandskampen, blant annet for å red-
de jøder fra å bli arrestert – levde i konstant 
fare for selv å bli arrestert, torturert, plas-
sert i fangeleir, bli deportert til konsentra-
sjonsleirer i Tyskland eller henrettet. 

Ikke modig å angripe Hjemmefronten
I Reichskommissar Josef Terbovens for-
ordning av 12. oktober 1942 var det 38 uli-
ke motstandsaktiviteter som kunne gi 
dødsstraff. Likevel klarte modige kvinner 
og menn å redde mer enn 1000 jøder over 
grensen til Sverige. Å sitte i fredens Norge 
i 2018 og gå til angrep på Hjemmefrontens 
«svik» på dette området er trygt og godt, 
men modig er det ikke. De som kunne ha 
tatt til motmæle, er, med få unntak, døde. 
Og en av de mest sentrale, som ennå lever, 
er blitt en skyteskive i boken. 

Det leder til et annet sentralt premiss 
for forfatteren. Historiker Ragnar Ulstein 
intervjuet Gunnar Sønsteby nærmere en 
generasjon etter arrestasjonene av jødene. 

Hans uttalelse om at han fikk rede på de-
portasjonen av jødene tre måneder før det 
skjedde, vil en historiker måtte granske 
med bruk av elementær kildekritikk.

Alt tilsier at «Kjakan» var upresis
«Kjakan» var i 1942 SOEs (Special Opera-
tions Executive, red.anm.) mann i Oslo, 
men også med et nettverk av kontakter i 
de ulike fragmenter av motstanden, inklu-
sive et skadeskutt Milorg. Han måtte den-
ne høsten flykte til Storbritannia etter så 
vidt å ha unnsluppet Gestapo som satt og 
ventet på ham i flere av hans dekkleilighe-
ter. Ut fra det vi vet, tilsier absolutt alt at 
han i sitt svar til Ulstein husker feil eller er 
upresis gjennom ikke å skjelne mellom 
rykter, som det florerte av, og et konkret 
datert varsel. Dette skjønte Ulstein, og det-
te har alle som har sett utskrift av eller hørt 
dette intervjuet, arkivert på Norges Hjem-
mefrontmuseum, skjønt. 

I Michelets prosjekt er ikonet «Nr. 24», 
slik han fremstår i dag, så viktig at hun ikke 
ser det åpenbare: Her er en muntlig kilde 
som må ettergås i sømmene. Ulstein skri-
ver til meg om dette i en e-post: 

Det fanst ein del personar med innsikt i 
den intense, agressive propaganda som VIS-
STE, men likevel ikkje visste nok til å begyn-
ne å varsle. Men den som ikkje maktar å gå 
inn i okkupasjonens halvmørke, vil slite med 
å forstå.

Tysk dagsorden vanskelig å forutse
Hele dette problemkomplekset er behørig 
behandlet i forskningslitteraturen, men 
grundigst av Bjarte Bruland, som nettopp 
disputerte i Bergen på grunnlag av det som 
i overskuelig tid vil være standardverket 
på dette området, nemlig Holocaust i Nor-
ge (2017). 

Her fremgår det klart hvordan det 
skremmende, lammende tyske maktap-
paratet, med sine norske medløpere, hele 
tiden satte dagsorden – en dagsorden man 
ikke kunne forutse dag for dag, nettopp 
fordi Berlin, selv om målet om utryddel-
sen av Europas jøder lå fast, ikke dikterte 
hvordan og når de tyske makthaverne i 
Norge skulle gjennomføre dette.

Ingen kunne forestille seg «Endlösung»
Det var ikke mangel på varsler som var 
problemet. Spørsmålet om hva Hjemme-
fronten visste kunne umulig være avgjø-
rende for jødenes skjebne. I virkelighetens 

Et faglig og etisk  
forfeilet prosjekt

1942 dominerte usikkerheten, terroren og 
at ingen kunne forestille seg krematorienes 
«Endlösung». 

Når varselet kom, når man var helt sik-
ker på at nå kunne det gjelde livet, var det 
jo nettopp oppfølgingen som var den sto-
re bøygen: Hvordan skulle man komme 
seg i sikkerhet? Dekkleiligheter? Trans-
port? Hvordan skulle hjelperne og de flyk-
tende unngå å bli tatt under flukten? Mic-
helet fremstiller Hjemmefronten som om 
de skulle ha vært et direktorat, et omfat-
tende firma, en maktfaktor med alle mu-
ligheter til å sette i gang en fullstendig eva-
kuering av jødene omtrent som under en 
moderne militærøvelse.  

Holder ikke mål kildekritisk
Boken er velskrevet, der ligger Michelets 
kompetanse. Men den er blåst fullstendig 
ut av proporsjoner i mediene, og den hol-
der ikke mål kildekritisk og faglig. I tillegg 
kommer det etisk uholdbare ved hennes 
behandling av den 98-årige hedersman-
nen Ragnar Ulstein, motstandsmann og 
historiker. Ulstein skriver til meg: 

Ho kom hit og intervjua meg for ei tid sia. 
Eg hugsar ikkje mykje av det. Eg sat langt 
frå arkiv, endå lenger frå tida ho spurde meg 
om (40 år). Då ho gjekk, takka ho for at eg 
hadde vore så open mot henne. Eg ville sett 
pris på om ho hadde vore like open og sendt 
meg avsnitt frå manus der ho angiveleg ret-
ter kritikk mot meg. Eg er i eldste laget for 
polemikk. Eg var sjuk då ho var hos meg og 
hadde knapt helse til eit intervju. Men eg 
orka ikkje bryte avtalen. Eg viste Marte til-
lit. Eg burde fått eit høve til lese mine svar i 
eit så langt og utmattande intervju. Ho 
sviktar den tillit eg viste henne. Ho opererer 
med skjult, likevel gjenkjenneleg agenda. 
Har ikkje sett boka, ikkje fått noko varsel frå 
Gyldendal. Å bruke gamlingar som meg trur 
ho kanskje er lett spel.

Trist fra Ervin Krohn
Det gjør vondt å lese. Trist er også forstan-
der Ervin Kohns kommentar i Dagbladet 
(9. november) om at han nå venter «brønn-
pissing fra faghistorikere og okkupasjons-
historiker-miljøet». Stort tydeligere kan 
man ikke advare dem som måtte ha inn-
vendinger mot Michelets «bokbombe». Jeg 
håper og tror at han aksepterer faglige 
kommentarer fra en som i over en genera-
sjon har hørt hjemme i begge de leirene 
han tydeligvis ikke har høye tanker om. 

Å sitte  
i fredens 
Norge  
i 2018 og gå 
til angrep  
på Hjemme-
frontens 
«svik»  
på dette 
området er 
trygt og godt, 
men modig 
er det ikke.

” 

Arnfinn 
Moland
Arnfinn Moland (født 1951) 
er førsteamanuensis i 
historie og tidligere leder 
for Norges Hjemme-
frontmuseum. Han har 
skrevet en rekke fagbøker 
om Hjemmefronten i 
Norge under den andre 
verdenskrig.

I 1978 ble han ansatt ved 
Norges Hjemme-
frontmuseum som forsker. 
I 1991 ble han også 
amanuensis der (første-
amanuensis fra 1997), før 
han i 1995 ble leder for 
museet. Det var han frem 
til sin avgang i 2017.
Kilde: Wikipedia
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Marte Michelet 
Forfatter og journalist

V i må kunne forholde oss til 
nye funn om andre verdens-
krig, selv om de gjør vondt 
og rokker ved etablerte sann-
heter. 

Det er gledelig at min bok Hva visste 
hjemmefronten? vekker debatt. Boken om-
handler et svært viktig tema i norsk krigs-
historie, nemlig hva som skjedde med jø-
dene i Norge høsten 1942. Boken kartleg-
ger hva den norske motstandsbevegelsen 
på forhånd fikk vite om kommende jøde-
deportasjoner fra Norge på forhånd, og 
legger frem hvordan man på ledende mot-
standshold reagerte ved de avgjørende 
veiskillene.

Følgende spørsmål har vært en rettesnor 
for meg: Hvis du var jøde i Norge under den 
tyske okkupasjonen - hvem hadde du i ryg-
gen?

Fire års graving
Boken er basert på fire års graving i arki-
ver og studier av et omfattende tysk og 
norsk materiale. Svært mye av det jeg be-
handler har aldri før vært undersøkt. Li-
kevel reagerer Arnfinn Moland, mangeårig 
leder for Norges Hjemmefrontmuseum, 
med en hissig kronikk i gårsdagens Aften-
posten der han blankt avfeier alle mine 
funn. Han avviser også, oppsiktsvekkende 
nok, hele problemstillingen: «Spørsmålet 
om hva Hjemmefronten visste kunne umu-
lig være avgjørende for jødenes skjebne.» 
Vel, det var den, men det ser ut til at Mo-
land ikke har lest boken min særlig nøye.

Hadde han det, hadde han neppe våget 
å hevde at «et sentralt premiss hos Mic-
helet er at Milorg hadde bygget opp en 
slagkraftig organisasjon i 1942» og han vil-
le neppe ha brukt masse spalteplass på å 
tilbakevise at dette var tilfellet. Det jeg fak-
tisk skriver i boken, er at Milorg knapt ek-
sisterte i 1942. Jeg vier et helt kapittel bare 
til å forklare hva jeg mener med «hjem-
mefronten». Sentralt i min gjennomgang 
står ikke Milorg, men det som i ettertid, 
ganske forenklet, omtales som Sivorg, kort 
for sivilorganisasjonen.

1942 omtales gjerne som «det store året» 
i den sivile motstandskampen. Året var 
preget av en serie masseprotester. Lærer-
ne og prestene gikk ut i modig og åpen 
protest mot naziregimet, etterfulgt av en 
massiv foreldreaksjon der opp mot 
200.000 norske foreldre nektet å sende 
barna sine til nazistisk indoktrinering.

Hvem eier  
historien  
om krigen?

Disse massemobiliseringene fikk enorm 
oppmerksomhet i den illegale pressen og i 
sendingene fra London. At de ble så vellyk-
kede, var resultatet av at motstandsbevegel-
sen hadde bygget ut et koordinert motstands-
nettverk på bakken. Dette er ikke historikere 
uenige om, og Molands inngang til debatten 
blir dermed en avsporing. Det sentrale og øm-
tålige spørsmålet er hvorfor dette apparatet 
ikke ble brukt for å mobilisere for jødene, hver-
ken åpent eller skjult, og hvorfor jødenes sak 
ikke ble motstandsbevegelsens sak før det var 
for sent.

Settes i sammenheng
Et av funnene i min bok er at Gunnar Sønste-
by i et lydopptak fra 1970, som ligger i Hjem-

Marte 
Michelet
Marte Brekke Michelet  
(f. 1975) er journalist, 
kommentator og forfatter, 
bosatt i Stockholm. 

Tidl. journalist i Dagbladet.
Høsten 2014 ga hun ut boken 
Den største forbrytelsen 
– Ofre og gjerningsmenn i 
det norske holocaust på 
Gyldendal forlag. For denne 
boken fikk hun Brageprisen i 
2014 i kategorien sakprosa.
Kilde: Wikipedia

mefrontmuseets arkiver, forteller at han ble 
varslet om jødedeportasjonene tre måneder 
på forhånd. 

Moland var i en årrekke nært knyttet til 
Gunnar Sønsteby, og har blant annet skrevet 
en memoarbok i samarbeid med Sønsteby 
som kom ut i 2004. Jeg har stor forståelse for 
at dette funnet ikke passer inn i det bildet Mo-
land har dannet seg av hendelsene høsten 
1942. 

Det er også derfor jeg foretar en grundig 
diskusjon av hvor Sønsteby kan ha fått denne 
informasjonen fra og hvordan vi skal vurdere 
opplysningene han gir. Jeg belyser det også i 
sammenheng med andre varsler og med an-
dre motstandsfolk som har innrømmet at de 
mottok slike varsler. Det er ikke slik at Sønste-
by-intervjuet blir presentert isolert og uten 
drøfting, slik blant annet Moland og historiker 
Bjarte Bruland gir inntrykk av.

Det er heller ikke, slik Moland hevder, at 
«hele dette problemkomplekset er behørig 
behandlet i forskningslitteraturen». Langt der-
ifra. Sønsteby-intervjuet er aldri tidligere be-
handlet, hverken i krigslitteraturen eller lit-
teraturen om jødedeportasjonene. Bruland 
går overhodet ikke inn i dette eller andre for-
håndsvarsler i sitt omfattende verk fra 2017.

Lettvint
«Ut ifra det vi vet», skriver Moland, må vi gå 
ut fra at Sønsteby «husket feil». Det blir en alt-
for lettvint tilnærming. Moland skyver også 
krigshistoriker Ragnar Ulstein foran seg, fordi 
det var Ulstein som i sin tid gjennomførte det 
omtalte intervjuet med Sønsteby. Da jeg i au-
gust besøkte Ulstein, for å få høre hans opp-
fatning om saken, sa Ulstein til meg at han 
trodde på, og alltid har trodd på, at Sønsteby 
var blitt forhåndsvarslet. Samtalen ble tatt 
opp på bånd. Ulstein ba derfor ikke om sitat-
sjekk. De to setningene jeg siterer ham på, er 
ren avskrift av intervjuet. Ulstein ble på for-
hånd varslet om bokutgivelsen. Han fikk bo-
ken med bud samme dag som den kom. Jeg 
forstår at situasjonen er vanskelig for Ulstein, 
som har vært den mest innflytelsesrike histo-
rikeren på dette feltet i mange år.

Moland anklager meg for å mangle kilde-
kritisk og faglig forståelse. Men det som virke-
lig ikke holder mål, hverken kildekritisk eller 
faglig, er Hjemmefrontmuseets kontante av-
visning fordi funnene rokker ved etablerte 
forestillinger. Jeg tror nordmenn flest er mod-
ne for en nyansering av okkupasjonshistorien 
og i stand til å ta inn at den er mer kompleks 
enn det vi tidligere har trodd.

Hjemmefrontmuseets 
kontante avvisning fordi 
funnene rokker ved 
etablerte forestillinger, 
holder ikke mål, skriver 
Marte Michelet, som tror 
at nordmenn flest er 
modne for en nyansering 
av okkupasjonshistorien.

FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL
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Utdrag fra debattinnlegg
Hilde Vesaas • grandniese  
av Alf og Gerd Pettersen

D et er noen intervjuer du som pressemann hus-
ker bedre enn andre. Den lange samtalen med 
Jens Chr. Hauge i april 1988 var et slikt møte. 
Den tidligere mil.org-sjefen var en sky mann 
som sjelden åpnet seg for mediene, og vi i Af-

tenposten var litt overrasket da han sa ja til et intervju «for-
an 9. april». Hva som virkelig lå ham på hjertet, ble raskt 
klart: Hjemmefronten og de norske jødenes skjebne under 
krigen.

Spørsmålene som Marte Michelet reiser i sin bok Hva vis-
ste Hjemmefronten? var aktuelle også den gang. Og Hauge 
var i forsvarsposisjon. Han begrunnet – så vidt jeg har fun-
net ut, for første gang offentlig – holdningen i de væpnede 
hjemmestyrkene, som han ledet. I Michelets betimelige og 
velskrevne bok gjengis to korte sitater fra intervjuet, men 
hun gjengir ikke hele bredden i Hauges redegjørelse.

Han påpekte at halvparten av de 1800 jødene som var i 
Norge, ble reddet over til Sverige. «Det lå en hjelp og en 
innsats bak denne redningen fra jødene selv, fra enkelt-
mennesker og fra de hemmelige organisasjoner i Norge. I 
sin bok om jødenes historie i Norge har Oscar Mendelsohn 
et kapitel med lavmælt hyllest og takk for dette. Det var 
mange nordmenn som satte livet på spill for jødene i Nor-
ge», sa han. 

Håp og tro
Det var Nazi-Tyskland som gjennomførte disse forbrytel-
sene, utryddelsen av 750 norske jøder, men det norske 
Quisling-regimet påtok seg «rakkerarbeidet med arresta-
sjonene landet over. Det er en skamplett som svir». Vi had-
de ikke muligheter til å avverge deportasjonene, sa Hauge: 
«Nazi-Tyskland var på denne tiden på høyden av sin makt 
og visste å bruke den. Vi hadde heller ikke den herding og 
erfaring som vi senere fikk, hverken jødene eller andre 
nordmenn».

De hemmelige avisene ga uttrykk for sin avsky, «men å 
stanse deportasjonene kunne vi ikke. Det var en del av tra-
gedien. De hemmelige organisasjonene visste, og måtte 
vite, hva de kunne gjøre og ikke kunne gjøre. En reisning 
mot deportasjonene med sivile eller militære midler var 
en umulighet og kan bare diskuteres av dem som betrakter 
dette et halvt hundre år senere fra skrivebordet», sa Hauge. 
«Jeg gjentar det: Vi hadde på dette tidspunkt ikke fått den 
herding og erfaring som vi senere fikk, hverken jøder eller 
andre nordmenn. Håp og tro ble ofte våre rådgivere», til-
føyet han.

Marte Michelets bok er et anklageskrift, mer enn den 
kjølige avveining fra en historiker som har tatt et skritt til-
bake. Det hun får frem på en god måte, er rase-tenkningens 
store rolle den gang, overalt. Hun forteller om et norsk 
samfunn dypt preget av et «dem» og «oss» i forhold til jø-
dene. Dette belyser hun kanskje bedre enn noen før henne.

Holocaust – 60 år etter
Vi bør være klar over at mil.org. var under oppbygging, et-
ter harde tilbakeslag, da deportasjonene kom i november 
1942 og januar 1943. De første troverdige beretninger om 

Jens Chr. Hauge  
og jødeforfølgelsene

Jens Christian Hauge (1915-2006) var advokat, hjemme-
frontmann, statsråd i to departement i tre Arbeiderparti-
regjeringer (1945–55), og industribygger. Bildet er fra 
det omtalte Aftenposten-intervjuet i 1988.
FOTO: ROLF ØHMAN

utryddelsesleirene nådde på denne tiden frem til krigens 
allierte ledere. De ble ikke avvist som uriktige, men ble hel-
ler ikke styrende for den allierte krigføringen: En raskest 
mulig militær nedkjemping av Hitler-Tyskland var hele ti-
den prioritet nummer én.

Internasjonalt finnes det i dag en enorm litteratur om 
disse spørsmålene, sentrert rundt spørsmålet «hvem-vis-
ste-hva-når?». Her står Holocaust stadig mer sentralt, for 
under krigsforbryter-prosessene i Nürnberg i 1946 og se-
nere – med Arbeidsblad-journalisten og den senere tyske 
kansleren Willy Brandt på pressebenken – var jødeforføl-
gelsene bare én av mange saker.

Dette er annerledes i dag. Det har tatt tid, men ikke så 
lang tid som Michelet mener. Hun skriver at «først i 1990 
ble den første offisielle minnemarkeringen for 20. juli-kom-
plottet (mot Hitler i 1944) gjennomført i Tyskland». Det er 
galt: 20. juli 1954 deltok forbundspresident Theodor Heuss 
og kansler Konrad Adenauer på to minnemarkeringer i 
Berlin, ti år etter. Men det er riktig at det tok en liten gene-
rasjon før jødeutryddelsenes dimensjon sank inn i den 
tyske offentlighet.

Det store Holocaust-minnesmerket ved Brandenburger 
Tor i hjertet av Berlin ble innviet i mai 2005, 60 år etter 
krigens slutt.

I svartmalingen  
av Carl 
Fredriksens 
Transport 
kommer Michelet 
med særlig grove 
beskyldninger  
mot Alf Pettersen. 
Basert på rene 
spekulasjoner 
ønsker hun å 
skape et bilde av 
en mann som 
kjørte flyktninger 
for å berike seg.

”
Hele innlegget kan  
leses på Aftenposten.no

Hilde Vesaas er forfatter av boken 
Carl Fredriksens Transport om 
operasjonen for å frakte 
motstandsfolk og jøder til Sverige 
høsten 1942. Alf og Gerd Pettersen 
var helt sentrale i denne transporten.

Michelet 
gjør seg  
til moralsk 
dommer

U
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Bjørn, Ragnhild og Eystein Gjelsvik, 
barn av motstandsmann Tore Gjelsvik

M arte Michelets bok om hjemme-
fronten har vekket oppsikt. Hen-
nes fortelling om hva hjemme-
fronten visste om de planlagte 
aksjonene mot jødene i Norge 

har en særegen vinkling, der formålet er å vise 
at det som er skrevet om dette tidligere er feil, 
fortiet eller fordreid.

Det er en diskusjon som først og fremst faghis-
torikere har kompetanse til å delta i, og dette er 
ikke vårt tema her. Som barn av Tore Gjelsvik - en 
av hjemmefrontens ledere som omtales i boken 
- er det vårt anliggende å ta opp den måten Mic-
helet omtaler fars barndomshjem på.

«Svermeri for Det tredje riket»
Faren var ansatt ved Norges landbrukshøgskole 
som leder for Selskapet Ny Jord. Denne organisa-
sjonen skaffet bønder som ikke hadde jord, et ut-
komme å leve av. Dette omtaler Michelet slik:

«Han (Tore Gjelsvik) vokste opp i en familie som 
var dypt involvert i den norske bondebevegelsen 
... Eystein Gjelsvik hadde tett kontakt med ledel-
sen i Bondelaget, som i mellomkrigstiden hadde 
stått knedypt i antisemittisme, rasehygiene og, 
etter hvert svermeri for Det tredje riket.»

I notene skriver Michelet: «Men han (Tore Gjels-
vik) gir dessverre aldri noen refleksjoner om hvor-
dan han forholdt seg til den rasebaserte, antise-
mittiske, snevert bondenasjonalistiske ideolo-
gien han vokste opp med.» En rimelig fortolkning 
av disse setningene er at barndomshjemmet var 
preget av slike holdninger.

Sårende og fornærmende  
insinuasjon
Michelet legger imidlertid ikke frem noen kil-
der som underbygger at Eystein Gjelsvik sto 
for antisemittisme, fascisme, snever bonde-
nasjonalisme eller sympati med Det tredje 
riket. Vi som er hans barnebarn kjenner oss 
ikke igjen i en slik beskrivelse.

Vår far, Tore Gjelsvik, skriver i sine memo-
arer at han selv hadde liten sans for de nasjo-
nalromantiske og reaksjonære strømninger 
han som geologistudent kom i kontakt med 
i Nord-Gudbrandsdalen før krigen. Det var 
altså ikke noe han kjente igjen fra hjemmet.

Marte Michelet vinkler historien slik at folk 
skal tro at vår far og farfar hadde pronazis-
tiske og antisemittiske sympatier før krigen. 
Det er en sårende og fornærmende insinua-
sjon. Det kaster skitt på en familie der flere 
av barna tok aktivt del i motstandsarbeidet 
- med risiko for sine egne liv.

Vis dokumentasjon,  
eller fjern påstandene
Det forundrer oss at forlaget har latt Michelets 
påstander om familien Gjelsvik på Ski passere.

Anstendighet tilsier at Michelet enten be-
legger sine påstander med fakta, i form av 
noe Eystein Gjelsvik har skrevet eller bevise-
lig sagt, eller beklager og trekker dem tilbake.

Med mindre hun kan fremlegge slik doku-
mentasjon må forlaget fjerne disse påstan-
dene fra boken.

Vi er barn av  
en av motstands- 
mennene  
i Michelets bok.  
Hennes historie- 
fortelling er falsk.

Det forundrer 
oss at forlaget 

har latt 
Michelets 

påstander  
om familien 

Gjelsvik  
på Ski  

passere
”

Bjørn Gjelsvik er barn av 
motstandsmannen Tore Gjelsvik,  
som omtales i Michelets bok.
FOTO: OLAV OLSEN
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6. desember 2018
Innlegg/forlagets svar
Cathrine Sandnes 
redaksjonssjef, Gyldendal

16. november 2018
Utdrag av debattinnlegg
Arnfinn Moland • tidl. leder 
Norsk Hjemmefrontmuseum

19. desember 2018
Innlegg/familiens svar 
Bjørn, Ragnhild  
og Eystein Gjelsvik

T ore Gjelsviks etterkommere rea-
gerer 15. november på omtalen 
av farens barndomshjem i Marte 
 Michelets bok Hva visste Hjem-
mefronten? De opplever omtalen 

på side 66 i boken som «sårende og fornær-
mende». Her påpeker forfatteren at det var 
nær kontakt mellom Tore Gjelsviks far og le-
delsen i Bondelaget, en bevegelse som i mel-
lomkrigstiden hadde sterke innslag av anti-
semittiske, rasehygieniske og pro-nazistiske 
sympatier.

Ingen faktiske feil
Aller først vil vi uttrykke stor forståelse for at 
det er ubehagelig å lese om slektningers kon-
takt med tankestrømninger man ikke vil bli 
slått i hartkorn med. Samtidig fastholder vi 
at det, i selve teksten på side 66, ikke står noe 
faktisk galt eller noe som antyder at hverken 
Tore eller Eystein Gjelsvik delte disse hold-
ningene.

Vi vil også understreke at det på ingen må-
te har vært forfatterens intensjon å fremstille 
det som at Tore Gjelsvik vokste opp i en na-
zistisk familie. Michelets poeng var å vise at 
familien Gjelsvik, gjennom bondebevegelsen, 
har vært kjent med denne tenkningen, som 
en del av sin samtid.

Imidlertid ser vi at to fotnoter er formulert 
slik at de kan misforstås, og vi beklager at vi 
ikke har vært tilstrekkelig oppmerksomme 
på dette.

Endrer to fotnoter
I andreopplaget til boken er fotnote 91, i ka-
pittel 5, allerede endret. I førsteutgaven sto 
det: «Men han gir dessverre aldri noen reflek-
sjoner om hvordan han forholdt seg til den 
rasebaserte, antisemittiske, snevert bonde-
romantiske ideologien han vokste opp med.»

Vi ser at formuleringen «han vokste opp 
med» i denne fotnoten, kan gi inntrykk av at 
dette var holdninger Tore Gjelsvik var opp-
fostret med. Det var ikke intensjonen. I an-
dreopplaget har vi endret dette, slik at det nå 
står: «Men han gir dessverre aldri noen re-
fleksjoner om hvordan han forholdt seg til 
den rasebaserte, antisemittiske, snevert bon-
deromantiske ideologien i bondebevegelsen».

Etter en nærmere gjennomgang ser vi og-
så at fotnote 90, som er en utdypelse av Ey-
stein Gjelsviks kontakt med Administrasjons-
rådet, kan gi grunn for en feilaktig fortolkning. 
For å unngå dette, og fordi den heller ikke er 
nødvendig for bokens tematikk, kommer vi 
til å stryke hele fotnoten i senere opplag.

Vi endrer  
og sletter  
om Gjelsvik- 
familien

Forestillinger om  
at samlebegrepet 
«Hjemmefronten», her 
unntatt Milorg, skulle 
kunne «gripe inn» i et 
okkupert land mot det 
tyske nazidiktatur, 
herunder SS, som ønsket  
å utrydde jødene i Europa, 
rokker, ganske riktig, «ved 
etablerte forestillinger». 
Her er jeg enig med 
Michelet. Men dette er 
ingen «nyansering» av 
okkupasjonshistorien.  
Det er en omskrivning 
med en klar agenda, og 
prosjektet holder ikke  
mål hverken faglig  
eller kildekritisk.

”
Hele innlegget kan  
leses på Aftenposten.no

Hjemmefronten  
sviktet ikke jødene

I Aftenposten 6/12 trekker Gyldendals forlags-
redaktør Cathrine Sandnes tilbake en fotnote 
og endrer en annen i Marte Michelets bok. 
Sandnes skriver «at det på ingen måte har vært 
forfatterens intensjon å fremstille det som at 

Tore Gjelsvik vokste opp i en nazistisk familie». 

Ingen faktiske feil?
Men når forlaget lar selve omtalen i boken (på side 
66) av vår farfar Eystein Gjelsvik og fars barndoms-
hjem bli stående, blir det bare en halvveis bekla-
gelse. I sin omtale av Eystein Gjelsvik benytter Mic-
helet anledningen til å omtale Bondelagets pro-
nazistiske elementer. På den måten får hun leser-
ne til å tro at dette var noe som også Eystein Gjels-
vik var en del av. Dette forsterkes når Michelet 
etterlyser skrifter fra ham om «hvordan han selv 
var preget av disse strømningene» og fra sønnen 
Tore om «hvordan han forholdt seg til farens po-
litiske miljø» (s. 66).

Bevisst utelatelse
Som de fleste andre var vår far og farfar klar over 
de pro-nazistiske strømningene. Det betyr imid-
lertid ikke at de var preget av dem. Når det gjelder 
vår far Tore, ser Michelet helt bort fra hans første 
aksjon i holdningskampen under krigen: kampen 
for å få medlemmer av Norges Bondelag til å mel-
de seg ut etter at NS hadde overtatt organisasjonen 
høsten 1940. Michelet er selvfølgelig vel kjent med 
alt Tore Gjelsvik har skrevet om krigen, så utela-
telsen av dette er bevisst.

Sammenkoblingen av «bondebevegelsens» bru-
ne elementer og familien Gjelsvik har fått flere enn 
oss til å reagere, og særlig folk som faktisk har stu-
dert Ny Jord og Eystein Gjelsviks virke. Olav Randen 
skriver i Klassekampen 7. desember: «For meg frem-
står Gjelsviks arbeidsinnsats som sentral i å byggje 
Norge i mellomkrigstida, men eg møtte ikkje snev 
av dei haldningane Michelet knyter han til». 

Hvorfor gjør Michelet dette?
Cathrine Sandnes uttrykker «stor forståelse for at 
det er ubehagelig å lese om slektningers kontakt 
med tankestrømninger man ikke vil bli slått i hart-
korn med». Uttalelsen impliserer at familien var 
del av disse strømningene, og står i motsetning til 
beklagelsen. Michelet lar leseren sitte igjen med 
et inntrykk av at de kreftene far brukte fem år av 
sitt liv til å bekjempe, bokstavelig talt med livet 
som innsats, var han selv en del av før krigen. Skal 
denne falske sammenkoblingen sannsynliggjøre 
at ledende krefter i hjemmefronten hadde antise-
mittiske holdninger, for å underbygge hennes øv-
rige påstander om hjemmefronten i boken?  

Sammenkoblingen, slik den står i boken, er 
fortsatt grunnløs og ærekrenkende.

Fortsatt 
ærekrenkende
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18. novembert 2018
Utdrag av kronikk 
Erle Marie Sørheim
journalist og forfatter 

22. november 2018
Kronikk 
Marte Michelet • Journalist og forfatter 
Har skrevet boken Hva visste hjemmefronten?

I den intense debatten som foregår 
om min bok Hva visste hjemmefron-
ten? er det én setning jeg særlig har 
festet meg ved. Den er formulert av 
Arnfinn Moland, mangeårig leder 

ved Norges Hjemmefrontmuseum. I en 
kronikk i Aftenposten oppsummerer Mo-
land konsekvensen av min bok slik: «Flere 
tiår med forskning, innsikt og forståelse 
ligger tilbake i ruiner.» 

Slik Moland ser det, er altså min kritiske 
gjennomgang av motstandsbevegelsens 
respons på jødeforfølgelsene direkte ka-
tastrofal for norsk okkupasjonshistorisk 
forskning. Det er oppsiktsvekkende at han 
ser på sitt eget felt som så vaklevorent og 
falleferdig at én bok kan få det hele til å 
rase sammen. «I løpet av en-to-tre er en 
ny virkelighet etablert og godtatt», skriver 
Moland, som om jeg har utført en eller an-
nen form for tryllekunst. En slags litterær 
magi, der tiår med sanne lærdommer er 
blitt oppløst i et «poff».

Holocaust-historikere på utsiden
Jeg tror Moland kan ta det med ro. Den 
overveiende delen av norsk okkupasjons-
historisk forskning står seg nok helt fint, 
blant annet fordi den overveiende delen 
av norsk okkupasjonshistorisk forskning 
ikke har dreid seg om jødeforfølgelsene i 
det hele tatt. Det var først i 1990-årene at 
forskningen om Holocaust i Norge fikk vind 
i seilene, og miljøene som har interessert 
seg for Holocaust har alltid vært på utsi-
den av det etablerte krigshistoriske mil-
jøet. Lenge har disse fagfeltene vært som 
parallelle filer, som ikke har kommet noe 
særlig i berøring med hverandre. 

Det som skjer nå, er at den innarbeide-
de motstandshistorien kolliderer med alt 
det som gradvis er kommet frem om jøde-
utryddelsen. Den prosessen startet lenge 
før min bok. Egentlig har det gnisset helt 
siden 1945, først nå har det ført til et sam-
menstøt som blir tydelig for hele befolk-
ningen. Som historiker Synne Corell pre-
sist peker på i Klassekampen denne uken: 
«Et av feltene som har forandret seg minst 
i historieskrivingen, er historien om mot-
standskampen under andre verdenskrig. 
Et av dem som har forandret seg mest, er 
historien om jødene i Norge.» 

Kamp om enkeltpersoners ettermæle
Dette er ikke unikt for Norge. Også i andre 
land som var okkupert av Nazi-Tyskland 

har det samme skjedd, særlig det siste tiå-
ret: De nasjonalpatriotiske krigsfortellin-
gene skrapes opp i møte med den stadig 
grundigere dokumentasjonen av de loka-
le forutsetningene for folkemordet på jø-
dene. Zoomer man ut, og ser den pågå-
ende norske debatten fra et europeisk fu-
gleperspektiv, fremstår det nærmest som 
uunngåelig at en slik kollisjon en dag måt-
te komme også i Norge.

Det som vel overrasker oss alle, er hvor 
hardt dette sammenstøtet er blitt. Selv mer 
enn 70 år etter krigen viser det seg at det 
er svært vanskelig å føre en åpen, nyansert 
diskusjon om hva som faktisk skjedde un-
der den tyske okkupasjonen. Diskusjonen 
dreier seg nesten umiddelbart inn på en-
keltpersoners ettermæle. Alvorlige emner 
reduseres til strider om hvorvidt noen var 
eller ikke var «en hedersmann». Bare i Af-
tenposten har det allerede i en serie inn-
legg og kronikker blitt rykket ut til forsvar 
for ettermælet til en rekke sentrale aktø-
rer. 

Ville kartlegge blindflekker
Min hensikt har aldri vært å «rive ned hel-
tene». Tvert imot har jeg fått enda større 
respekt for mange av dem i arbeidet med 
denne boken. Mitt mål har vært å kartleg-
ge noen store blindflekker i norsk Holo-
caust-forskning, nemlig hvem som visste 
hva, og hvem som reagerte, da jødene skul-
le deporteres. Forskningen om dette lig-
ger ikke tilbake i ruiner – den har hittil 
knapt eksistert. 

Jeg har måttet følge sporene dit de har 
ledet meg, men det har vært mange dilem-
maer i skrivingen. Jeg har stor forståelse 
for at noen av funnene er vonde å ta inn 
for etterkommere av omtalte personer. Jeg 
kunne ha tatt hensyn til det og valgt ikke 
å publisere det jeg fant. Men etter mitt syn 
ligger den største etiske forpliktelsen i å 
forstå og beskrive de forfulgtes situasjon 
slik den virkelig var. Det skylder vi ofrenes 
etterkommere, og ikke minst de ofrene 
som aldri fikk noen etterkommere fordi 
de ble myrdet. 

Manglet penger til flukt
For egen del får jeg ikke Sofie Springmann 
ut av hodet. Den 45 år gamle sekretæren 
som i november 1942 desperat forsøkte å 
skrape sammen penger til å betale for flukt 
til Sverige. Hun tryglet til seg forskudd på 

Krigshistorien  
i ruiner etter  
én ny bok?

Du kan lese Erle Marie Sørheims 
kronikk 18. november i sin helhet på 
Aftenposten.no

U

Hvorfor forsøker 
Michelet å 
diskreditere Arvid 
Brodersen så sterkt? 
Jo, fordi han  
i hennes bok blir  
en av de store synde-
bukkene. Han er en  
av «portvokterne» i 
Hjemmefronten som 
visste om jødenes 
kommende skjebne, 
men ikke foretok seg 
noe før det nærmest  
var for sent.

”

Tvilsomme
konklusjoner
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lønn, men klarte likevel ikke å skaffe nok pen-
ger, og 26. november 1942 ble hun arrestert 
og sendt med Donau. Sammen med alle de 
andre kvinnene og barna i den transporten 
ble Sofie Springmann gasset ihjel i Auschwitz 
1. desember 1942.

Hvem hun hadde planer om å betale, vet vi 
ikke. I det hele tatt vet vi altfor lite om de nor-
ske krigsprofitørene som så jødeforfølgelsen 
som en gyllen anledning til å berike seg. Plynd-
ringen av jødene har vært et fullstendig negli-
sjert tema i norsk Holocaust-forskning, i mot-
setning til blant annet i Danmark, der temaet 
for lengst er grundig avdekket og gjennom-
analysert. En dansk journalist som intervjuet 
meg denne uken, kunne rett og slett ikke for-
stå hvorfor dette var et kontroversielt tema. 

Profitten i flukten
I Norge har man unngått å snakke om profitten 
i flukten. Særlig gjelder det økonomien i Carl 
Fredriksens Transport, den mest kjente og hyl-
lede redningsinnsatsen for jødene i Norge.  

En av de mange som har bidratt til denne 
unnvikelsen, er lektor Hilde Vesaas, som i fjor 

kom med en bok om Carl Fredriksens Trans-
port på Kagge forlag. I en kronikk i Aftenpos-
ten 14. november rykket hun ut for å forsvare 
det ytterst romantiserte bildet hun selv har 
tegnet av denne redningsinnsatsen og dens 
hovedmenn.

Gjennom et hittil ukjent dokument fra en 
ung legestudent som var med på Carl Fredrik-
sens Transport, kom jeg på sporet av at jøde-
ne som ble fraktet ut med dette apparatet sys-
tematisk ble presset for penger. Nærmere 
granskning viste at dette var sanksjonert fra 
høyeste hold, fra lederen for hjemmefrontens 
sivile fluktapparat på Østlandet. 

Jødene måtte betale for flukten
I motsetning til prinsippet som gjaldt andre 
nordmenn, ble det bestemt at jødene måtte 
betale for sin egen flukt. Prislappen initiativ-
tagerne satte på hver lastebil de sendte over 
grensen, var skyhøy. Mine utregninger viser 
at Carl Fredriksens Transport for de seks ukene 
operasjonen var på sitt mest intense, krevde 
inn 180.000 kroner, nærmere 4,1 millioner 
 r 

Det er oppsiktsvekkende  
at Moland ser på sitt eget  
felt som så vaklevorent og 
falleferdig at én bok kan  
få det hele til å rase 
sammen  
”
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forts. fra forrige side
Kronikk 

r  kroner i dagens kroneverdi. Dette var 
med andre ord en særdeles lønnsom 
virksomhet. 

Hvilke lommer disse pengene havnet i, 
vet vi lite om. Men jeg dokumenterer at to 
av de sentrale personene bak innsatsen ble 
etterforsket som profitører av Rettskonto-
ret ved den norske legasjonen i Stockholm, 
en etterforskning som senere forsvant fra 
politiets arkiver. Jeg oppdaget også at do-
kumenter som omhandlet denne etterfors-
kningen, var blitt luket ut av Hjemmefront-
museets arkiv og lagt i en egen mappe mer-
ket «X» som forskere ikke har fått tilgang 
til før helt nylig. 

Ville ha «skikkelig betalt»
Vesaas er en av få som har fått tilgang til 
denne mappen før meg. Likevel vil hun 
ikke diskutere hverken den, eller noen av 

de sentrale punktene når det gjelder øko-
nomien i Carl Fredriksens Transport. I ste-
det opptrer hun krenket på de implisertes 
vegne og unnskylder alt med at «sjåførene 
forlangte å få skikkelig betalt», som om det 
skulle legitimere noe som helst. 

I boken tar jeg til orde for at det bør set-
tes i gang et større forskningsprosjekt som 
kan gå enda grundigere inn i dette sensi-
tive emnet. Gjerne med dansk forskerhjelp. 
Det bør komme i gang så fort som mulig, 
slik at beretninger fra gjenlevende jøder 
som flyktet til Sverige systematisk kan sam-
les inn før det er for sent. 

Låst seg til én tolkning
Mer forskning må også gjøres når det gjel-
der forhåndsvarslene om jødeutryddelsen 
og hvordan slike varsler nådde hjem til Nor-
ge og ble håndtert her. Min bok er en be-

gynnende kartlegging, i et landskap som 
aldri har vært kritisk undersøkt før. Mange 
spørsmål står fortsatt ubesvarte, og noen 
kommer vi kanskje aldri til bunns i. 

Men en forestilling som etter mitt syn 
nå kan legges død, er forestillingen om at 
aksjonen mot jødene i Norge ble planlagt 
spontant helt i slutten av oktober 1942. Det-
te har vært et så sentralt premiss i norsk 
Holocaust-forskning at det er vanskelig for 
en del å gi slipp på det. 

Men kildematerialet for dette premisset 
holder ikke. Problemet er to ting. For det 
første har man låst seg til en bestemt tolk-
ning av de få bevarte dokumentene som om-
handler jødedeportasjonene fra Norge. For 
det andre har man festet altfor stor lit til for-
klaringene fra norske politifolk som selv med-
virket til jødearrestasjonene. Når så mange 
historikere nå går ut og sier at Sønsteby «må 

ha husket feil», hviler det på nettopp dette 
feilaktige premisset: Ingen kan ha visst om 
en kommende aksjon lang tid i forveien for-
di aksjonen oppsto spontant!  

Redningsaksjon ble avvist
Denne antagelsen undermineres kraftig av 
at det lar seg dokumentere at også andre 
sentrale motstandsfolk ble varslet lang tid 
i forveien. Det som er hevet over tvil, er at 
den tyske varsleren Theodor Steltzer, som 
satt sentralt plassert som leder for trans-
portavdelingen i generalstaben til Wehr-
macht i Oslo, i begynnelsen av september 
1942 advarte minst tre personer om en kom-
mende aksjon mot de norske jødene. 

Dette skjedde en og en halv måned før 
aksjonen faktisk ble iverksatt. Motstands-
mennene Arvid Brodersen og Tore Gjelsvik 
har begge innrømmet at de mottok dette 

Det som skjer nå, er at den 
innarbeidede motstands- 
historien kolliderer med alt  
det som gradvis er kommet  
frem om jødeutryddelsen.  
Den prosessen startet lenge  
før min bok. Egentlig har 
det gnisset helt siden 1945, 
først nå har det ført til et 
sammenstøt som blir 
tydelig for hele 
befolkningen
”
Marte Michelet
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varselet. Det samme har den tyske forret-
ningsmannen Wolfgang Geldmacher, som 
i september 1942 fikk klar beskjed fra Stelt-
zer om at «nå må jødene ut». Geldmacher 
forsøkte å få i stand en redningsaksjon al-
lerede den gang, men ble avvist. 

Krematoriene
I en kronikk i Aftenposten 17. november, 
der hun tar Arvid Brodersen i forsvar, for-
søker den Berlin-baserte journalisten Erle 
Marie Sørheim å så tvil om hva disse vars-
lene «egentlig» kan ha gått ut på og henger 
seg opp i et spørsmål om hva en av de tys-
ke varslerne spesifikt visste om krematori-
ene i Auschwitz (noe jeg for øvrig avklarer 
i boken). Arnfinn Moland gjør også krema-
toriene til et poeng, når han i sin kronikk 
hevder at «ingen kunne forestille seg kre-
matorienes «Endlösung»». 

Dette er et godt eksempel på hvordan 
vår tids blikk kan forkludre synet på forti-
den. For oss i dag henger jødeutryddelsen 
uløselig sammen med den industrielle me-
kanikken som etter hvert kom til å kjenne-
tegne den, med de spesialdesignede gass-
kamrene og krematoriene i Auschwitz Bir-
kenau som det aller fremste symbolet. Men 
disse krematoriene sto først ferdig i mars 
1943. De norske jødene ble ikke drept der, 
men i et provisorisk gasskammer i et gam-
melt polsk gårdshus. 

Hva von Moltke visste
De tyske varslerne satt beviselig på kunn-
skap om «krematorienes «Endlösung»» i 
oktober 1942, men det er egentlig fullsten-
dig irrelevant. For Helmuth von Moltke, 
varsleren i Berlin som jeg har kartlagt, be-
gynte kunnskapen om Endlösung allerede 

høsten 1941 da deportasjonene av Berlins 
jøder begynte. Den gang var ingen gass-
kamre ennå i drift. Gjennom rapportene 
om hva som foregikk i østområdene, var 
von Moltke likevel, allerede den gang, sik-
ker på at de deporterte jødene gikk en sik-
ker død i møte. 

Det er denne forståelsen et historiefag-
lig og kildekritisk blikk må ta utgangspunkt 
i. Ikke Arvid Brodersens iherdige forsøk 
fra 70-tallet og utover på å bagatellisere 
varslene han mottok. 

Krypskytteri mot løsrevne sitater
Sørheim er ute med en bok om nordmenn 
som bodde i Berlin under krigen, og i den for-
bindelse har hun lest én artikkel av Broder-
sen. Der har hun funnet et sitat om jødene 
som hun synes er «formildende» og som hun 
anklager meg for bevisst å ha utelatt. 

Min fremstilling av Brodersen baserer 
seg derimot på et vell av kilder: En lang 
rekke bøker, dokumenter, intervjuer, rap-
porter, avisartikler. Og dersom Sørheim 
var en mer redelig kritiker, ville hun sett 
at også min bok inkluderer sitater fra en 
«formildende» utlegning Brodersen har 
om jødene. Det er bare ikke det samme si-
tatet som hun har funnet. Her, som ellers, 
må man forholde seg til materialet samlet, 
i stedet for å bedrive krypskytteri mot løs-
revne sitater. 

Dersom det kommer frem reelle feil i 
boken vil jeg selvsagt, med glede, rette dem 
opp i kommende opplag. Jeg ser også frem 
til at historiker Mats Tangestuen begrun-
ner eller beklager den anklagen han frem-
satte mot meg på riksdekkende TV i for-
rige uke, om omfattende sitatfusk i boken. 
Foreløpig har jeg ikke hørt et ord. 

Tidligere leder ved 
Hjemmefrontmuseet, 
Arnfinn Moland, er blant 
dem som har gått 
kraftig i rette med deler 
av innholdet i Marte 
Michelets bok Hva visste 
hjemmefronten?
FOTO: OLAV OLSEN
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23. november 2018
Debattinlegg 
Nina Grünfeld • filmskaper, forfatter 
og 1. amanuensis, Høgskolen Innlandet

S ommeren 1938 deltok ekspe-
disjonssjef i justisdepartemen-
tet, Carl Platou, på Evian-kon-
feransen, initiert av president 
Roosevelt for å løse «jødepro-

blemet» i Europa. Med seg hadde Platou 
ferdigskrevne uttalelser, som gjenspeilet 
holdningene i den norske regjeringen: « 
... Selvom vi nemlig aldrig så gjerne vil 
søke å hjelpe disse flyktninger, er vi dog 
oss selv nærmest.»

Om de jødiske barna skrev departemen-
tet: «De utgjør det største problemet. Voks-
ne greier seg selv. Eller emigrerer. Men de 
minste? De vil ligge landet til last, kanskje 
blir de i Norge for all tid.» Med håndskrift 
har Platou tilført: «Vi risikerer å brenne inne 
med dem og aldri bli kvitt dem.» Platou var 
ikke nazist, bare en lojal byråkrat under 
Nygaardsvolds Arbeiderparti-regjering.

Norge tok til slutt imot 60 jødiske barn. 
En av disse heldige var faren min.

En skam for Norge
Da krigen var over i maidagene 1945, var 
det 1000 ganger så mange norske flyktnin-
ger i Sverige. Alle ville hjem for å feire fre-
den med sine kjære. Eksilregjeringen Ny-
gaardsvold i London inngikk en avtale der 
den svenske staten dekket reisekostnadene 
for flyktningene til grensen, og den norske 
staten dekket utgiftene fra grensen og vi-
dere. Samtidig befant faren min seg på det 
jødiske barnehjemmet utenfor Göteborg. 
De fikk besøk av sivilkledde herrer fra den 
norske legasjonen i Sverige, som oppfor-
dret barna til å bli i Sverige. De var ikke var 
ønsket tilbake til Norge. Alle fikk komme 
hjem, bare ikke de statsløse jødene.

Dette skjedde til tross for en internasjo-
nal avtale, der hvert land skulle ta ansvar 
for sine statsløse flyktninger. Marcus Levin 

Antijødiske holdninger  
var en del av kulturen.  
Før, under og etter krigen.

Berit Reisel og  
Bjarte Bruland (t.h) 
representerte mindre-
tallet i Skarpnes- 
utvalget. Var fler-
tallsgruppens syn 
unødig snevert og 
rigid? spør Nina 
Grünfeld.  
 
FOTO: TOR 
RICHARDSEN, NTB 
SCANPIX

Dette er også en  
del av den norske 
freden, men det 
snakker vi gjerne 
ikke om.

”

informerte Einar Skavlan i Dagbladet, som 
skrev at dette var en skam for Norge. Det-
te er også en del av den norske freden, 
men det snakker vi gjerne ikke om. Det 
passer ikke inn i narrativet om Norge som 
en antinazistisk nasjon. Men antijødiske 
holdninger var en del av den norske kul-
turen før, under og etter krigen.

Rigiditet eller antijødiske holdninger?
Når forfatter og journalist Marte Michelet 
tolker og gjenforteller historien om hva 
Hjemmefronten visste om jødenes situa-
sjon, gjør hun det fra et perspektiv der hun 
forsøker å stille seg i jødenes sko. Å kjenne 
på og vurdere hvilke muligheter de hadde 
og hvem de kunne stole på. Slik jeg tolker 
henne, ønsker hun å nyansere bildet. Å leg-
ge til en dimensjon som så langt har vært 
nest inntil tabu, og ikke minst å nå bredt 
ut. Jeg er i tillegg opptatt av i hvilken grad 
de antijødiske holdningene hun trekker 
frem, også var til stede etter krigen.

Alle nordmenn, jøder som ikke-jøder, 

Jøder i Norge
Jøder i Norge har en lang historie 
som en av landets minste etniske 
og religiøse minoriteter. Jøder er 
en nasjonal minoritet i Norge. De 
første jødene innvandret til 
Norge fra midten av 1800 etter 
at jødeparagrafen ble opphevet. 
Den største synagogen er i Oslo 
og en mindre synagoge i 
Trondheim. Under andre 
verdenskrig omkom omkring 
760 av landets i alt 2100 jøder 
etter deportasjon til Auschwitz.
Kilde: Wikipedia

ble rammet av krigen. Mange hadde mis-
tet noen kjære, andre alt de eide. Likevel 
sto få så ribbet tilbake som de overlevende 
jødene. Systemet som møtte dem, var by-
råkratisk og rigid. Med regelryttere og de-
partementale jurister ble det utøvet en 
praksis der man må spørre seg om antijø-
diske holdninger fremdeles var til stede. 
Spørsmål om etterinnkreving av skatt fra 
tiden da folk befant seg i leirene eller land-
flyktighet, viser i beste fall en mangel på 
fleksibilitet. Likeså da det ved de overle-
vendes arveoppgjør ble stilt spørsmål ved 
når dødstidspunktet til de ulike familie-
medlemmene inntraff, og om dette ville 
påvirke arverekkefølgen.

Dr. Leo Eitinger, som selv hadde over-
levd Auschwitz, ble kalt inn som vitne for 
å uttale seg om når og hvordan folk døde. 
Den lovtolkningen som ble praktisert, ram-
met jødene hardt. Med tanke på hvor få 
og hvor utsatte de var, kunne man kanskje 
ha utvist mer medmenneskelighet? Var 
byråkratenes rigiditet et uttrykk for yrkes-
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24. november 2018
Utdrag av kronikk
Kaare Dyvik • motstandsmann 
og konsentrasjonsleirfange

26. november 2018
Utdrag av debattinnlegg
Arnfinn Moland • tidl. leder  
ved Hjemmefrontmuseet

stolthet, eller hadde antijødiske holdnin-
ger overlevd krigen?

Så bort fra «gode» nordmenns feilskjær
Vi så det under Feldmann-saken, da to gren-
seloser i 1947 ble frikjent for drap de inn-
rømmet å ha begått på et jødisk ektepar på 
flukt til Sverige. Og vi så det da Knut Rød i 
1948 fikk støtte av selveste Jens Christian 
Hauge, og ble frikjent for medvirkning til 
deportasjon og drap på mange hundre jø-
der.

Vår hang til å se bort fra «gode» nord-
menns feilskjær, og til å så tvil om jødiske 
nordmenns troverdighet, er vond.

I 1996, mer enn 50 år etter krigens slutt, 
ble Skarpnes-utvalget nedsatt for å utrede 
om jødene skulle innrømmes erstatning. 
Restitusjonsutvalget delte seg i en mindre-
tallsgruppe som ønsket at staten skulle 
kompensere jødene for deres tap, og en 
flertallsgruppe som ville det annerledes, 
og mente at Norge som nasjon ikke kunne 
påta seg ansvaret.

Deres tilnærming var kanskje juridisk 
riktig, og etter det jeg forstår, ikke helt ulik 
juristene og byråkratenes like etter krigen. 
Mindretallsgruppen, som besto av Bjarte 
Bruland og Berit Reisel, argumenterte med 
at det fantes en etisk dimensjon som bur-
de være avgjørende. Det var også deres 
innstilling som fikk støtte i Stortinget.

Var flertallsgruppens syn unødig sne-
vert og rigid?

Bar det i seg et element av dette som 
handlet om «de andre»?

Når får en slik tilnærming preg av uri-
melige holdninger?

Utvises unnfallenhet i dag?
Når polske politikere i vår tid fremmer et 
hårreisende lovforslag som forbyr men-
nesker å si at polakker var medskyldige i 
Holocaust, vekkes vår moralske indigna-
sjon her hjemme, med rette. Tre av seks 
millioner polske jøder ble drept, dvs. 50 
prosent. De fleste ble drept av tyskerne, 
men i mange sammenhenger med assis-
tanse av polakkene.

I Norge ble 53 prosent av jødene drept. 
Norsk statspoliti spilte en sentral rolle. Mar-
te Michelet peker på at i vår egen motstands-
bevegelse og blant våre egne antinazistiske 
politikere fantes det en unnfallenhet og en 
anti-jødiskhet som fikk fatale konsekvenser 
for jødiske barn, kvinner og menn.

Hvilken unnfallenhet utviser vi i dag?

Jeg glemmer aldri 
øyeblikket da jeg 
forsto at det jeg holdt 
på med innebar 
dødsstraff.

”

Alle i den norske 
motstandsbevegelsen 
var klar over at det de 
drev med, var 
forbundet med stor 
fare. Etter Terbovens 
forordning av 12. 
oktober 1942 innebar 
det dødsstraff for alle 
som engasjerte seg i 
transport av 
flyktninger. Marte 
Michelet utelater  
denne realiteten.

”

Et tidsvitne  
svarer Michelet

Manglende 
kunnskap  
og forståelse

Når historien om  
Marte Michelets bidrag  
til okkupasjonstidens 
forståelse en gang skal 
skrives, vil to forhold  
stå frem: For det første 
hennes manglende evne 
til å tolke kilder og for  
det andre den 
tilsvarende manglende 
forståelse  
av og kunnskap  
om nazismens vesen  
og dens håndlangere  
i Norge.

”

Du kan lese Arnfinn Molands innlegg 
26. november i sin helhet på 
Aftenposten.no

Du kan lese Kaare Dyviks kronikk 24. 
november i sin helhet på 
Aftenposten.no

UU
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27. november 2018
Debattinlegg 
Frode Færøy • leder 
Norges Hjemmefrontmuseum

M arte Michelets bok «Hva 
visste hjemmefronten?» 
vil trolig bli stående som 
det mest omtalte ankla-
geskrift mot den norske 

motstandsbevegelsen og dens ledere i ny-
ere tid. Vi må over 20 år tilbake for å finne 
noe tilsvarende, da Egil Ulateig utga sin 
bok om hjemmefrontens likvidasjoner, 
«Med rett til å drepe». I motsetning til Ula-
teig er Michelets bok velskrevet, og den 
inneholder interessante skildringer av per-
soner og hendelser som på ulikt vis inngår 
i historieveven om Holocaust i Norge. Mic-
helet har brukt et mangfold av autoritative 
kilder, selv om det meste er godt kjent fra 
tidligere forskning. Michelets presentasjo-
ner og fortolkninger er mer finurlige og 
subtile enn Ulateigs, og ettersom hennes 
fremstilling baserer seg på et stort og au-
tentisk kildemateriale – blir også anklage-
ne vanskeligere å avvise.

Unnlater å argumentere
Michelet mener åpenbart at hjemmefronten 
burde iverksatt en varslings- og redningsak-
sjon flere måneder før arrestasjonene av de 
mannlige jødene og at en slik proaktiv ope-
rasjon ville ha reddet mange av de nær 800 
dødsofrene for Holocaust i Norge. Klokelig 
nok unnlater hun å argumentere på et slikt 
kontrafaktisk grunnlag. Det er imidlertid 

vanskelig å forestille seg at et slikt rednings-
forsøk hadde fått en større andel av de nor-
ske jødene til å forlate sine hjem og gå i dek-
ning på et tidspunkt hvor risikoen for flukt 
åpenbart må ha fortont seg som større enn 
farene ved å bli værende. Snarere kunne et 
slikt forsøk på å komme tyske masseaksjon 
i forkjøpet ha utløst en rekke drastiske mot-
tiltak fra okkupasjonsmaktens politi- og sik-
kerhetsapparat.

Det er liten tvil om at opplysninger om 
de tyske deportasjonene og massedrape-
ne nådde deler av sivile hjemmefrontle-
delsen. Men hjemmefrontledernes opp-
lysninger om deportasjonene fra Vest-Eu-
ropa til dødsleirene i Sentral-Europa var 
trolig langt mer vage og usikre enn det Mic-
helet forsøker å gi inntrykk av, for de tys-
ke kildene måtte beskyttes og anonymise-
res. De sivile hjemmefrontlederne hadde 
heller ikke Moltkes og Steltzers kunnska-
per om Hitler-Tysklands politiske og byrå-
kratiske systemer og derfor ikke samme 
forutsetningene for å bedømme opplys-
ningenes troverdighet og autentisitet. 
Hverken Arvid Brodersen, Tore Gjelsvik 
eller Ragnar Ulstein har i sine respektive 
bøker fortiet varslene som nådde sivile 
motstandsledere i september 1942. Mic-
helet gir inntrykk av at Moltke og Steltzer 
satt på et detaljert faktagrunnlag om «den 
endelige løsningen». Men hennes bruk av 

sitater for å overbevise leserne om «hvor 
uhyre velinformert von Moltke var» med 
hensyn til de nybygde drapsanleggene i 
Auschwitz (s. 183), har allerede høstet kri-
tikk fra flere faghistorikere.

Den mest sensasjonelle opplysningen
Den mest sensasjonelle opplysningen som 
Michelet bringer til torgs, er likevel påstan-
den om at deler av hjemmefronten ble in-
formert om de tyske aksjonsplanene hele 
tre måneder før de ble iverksatt av okku-
pasjonsmaktens politi- og sikkerhetsorga-
ner. De fremste forskerne på Holocaust i 
Norge (Bjarte Bruland, Oskar Mendelssohn 
og Samuel Abrahamsen) konkluderer alle 
med at beslutningen om å deportere de 
norske jødene etter alt å dømme ble tatt i 
kjølvannet av arrestasjoner og konfiska-
sjoner i Oslo og Trondheim. Planene for 
pågripelse og uttransportering synes med 
andre ord å ha tatt form i tidsvinduet fra 
september og frem til midten av oktober 
1942. Lite tyder på at det forelå noen kon-
kret plan for løsning av «det norske jøde-
spørsmålet» sommeren 1942, og «fraværet 
av sjokk og protester» (s. 153) fra ekstreme 
antisemitter, som politiminister Jonas Lie, 
justisminister Sverre Riisnæs eller stats-
politisjef Karl A. Martinsen, kan ikke ut-
legges som indikasjoner på at så var tilfel-
le. Michelet er heller ikke i nærheten av å 

God forskning  
og god 
formidling 
handler ikke 
først og fremst 
om å 
fordømme,  
men om å  
forklare og å 
forstå

”

Med rett  
til å anklage

Marte Michelets bok vil trolig 
bli stående som det mest 

omtalte anklageskrift mot den 
norske motstandsbevegelsen 

og dens ledere i nyere tid, 
skriver Frode Færøy.
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28. november 2018
Debattinlegg 
Sidsel Levin 
musikkpedagog

Marte Michelet bruker i kro-
nikken i Aftenposten 22. no-
vember ord som «plynd-
ring» av jødene og «krigspro-
fitører», i forbindelse med 

betaling for å bli reddet over til Sverige i 1942. 
Plyndringen av jødene, Michelet, det 

dreier seg om nazistenes og statens likvi-
dasjon av alt jøder eide og hadde. De va-
riable summene som mange, men absolutt 
ikke alle, betalte for å redde livet, kan ikke 
omtales som plyndring.

«Det er ikke mitt mål å fordele skyld», sa 
Michelet i NRK Debatten, torsdag 15. no-
vember. Men nettopp skyld og svik er hva 
det handler om i begge bøkene hennes.

I første bok, Den største forbrytelsen 
(2014), var flesteparten av det norske folk 
skyldige. I tillegg legger hun inn noen svært 
alvorlige antydninger om at styret i Det Mo-
saiske Trossamfund (DMT) opptrådte som 
et slags «judenrat». Hun anklager DMTs sty-
remedlemmer for å ha sviktet sine egne – 
og det på et tidspunkt der noen var arres-
tert og andre hadde gått i dekning.

Denne gangen er det hjemmefronten 
som ensidig har en skyld, så stor at tals-
person for DMT i NRK Debatten presterer 
å spørre om «jødene kunne vært reddet». 
Et så spekulativt utsagn er et rått slag mot 
de få gjenlevende som opplevde tragedien 
og de av oss som har levd med dette som 
ramme om livet vårt.

Vi kan ikke si i dag om det hadde vært 
mulig, men situasjonen i Norge sommeren 
og særlig høsten 1942, gjør det høyst usann-
synlig. I Nord-Norge var dessuten de jø-
diske, arbeidsføre mennene allerede ar-
restert sommeren 1941. De ville f. eks aldri 
kunnet «bli reddet».

«Blaming the victims»
I holocaustutstillingen i Jødisk Museum 

i Oslo er det et oppslag om tidsvitnet Jo Ben-
kow og hans familie. I Benkows familie var 
man sikre på at det var mennene nazistene 
var ute etter. Derfor flyktet mennene. Kvin-
ner og barn var trygge, trodde de. Dette var 
antagelsen i mange jødiske familier. 

Kvinnene i Benkow-familien ble varslet 
og forsøkt overtalt av en ung mann fra mot-
standsbevegelsen. Han ventet nervøst i 
entreen til familiens kvinner hadde råd-
slått og dessverre bestemt seg for å bli. Hva 
skulle han gjort, kidnappet dem?

Vi kjenner mange tilsvarende historier. 
Dette er ikke å «legge skyld» på ofrene. Å 

Rundt 1200 jøder ble 
reddet over til Sverige. 
Inkludert min familie.

rømme var farlig, og kunne medføre re-
presalier mot familiemedlemmer som al-
lerede var i fangenskap.

Hva betød «bli tatt»? 
Før de virkelig hadde kniven på strupen, 

var det utenkelig å forlate alt bare med en 
koffert eller en ryggsekk. Fars mormor 
hadde flyktet to ganger før i livet. Hun had-
de bodd i Norge siden 1905. Aldri i verden 
om hun hadde begitt seg ut på flukt igjen 
sommeren 1942. Hun gjorde det heller ikke 
da høsten kom, 80 år gammel og med et 
hjertesykt barnebarn.

Min mor, straks 104, som hadde en dra-
matisk flukt med min søster i november-
dagene 1942, mener det er tvilsomt om de 
ville flyktet før om noen hadde sagt: «Vi 
har hørt at noe kommer til å skje, dere må 
flykte». Familien fikk sjokk da hennes on-
kel ble skutt i Trondheim våren 42, men 
«la det på krigen». Krigen gikk mot slutten, 
trodde man også.

Gunnar Sønsteby blir sitert på at han 
var «sikker på at jødene skulle bli tatt». Så 
vidt jeg har forstått sa han ikke at han vis-
ste at de skulle bli deportert. Hva betød 
«bli tatt»? 

Det svært mange trodde, var at men-
nene skulle settes i arbeidsleir, bli inter-
nert, kanskje. Få, om noen, kunne tro at 
jødene i Norge skulle hankes inn fra det 
ganske land, tvinges ned i bunnen av las-
teskip og fraktes ut av landet for å bli drept 
i gasskammer. De norske jødene var skrem-
te, men kunne ikke forestille seg at noe 
slikt kunne skje her.

Ekstraordinær situasjon
I et motstandsapparat opprettet for krig, 

sprenges alle rammer når hundrevis av si-
vile plutselig trenger å reddes på kort tid. 
Det måtte flere ressurser til for å få det til 
å fungere. 

Det var heller ikke slik at bare de som 
kunne betale, fikk hjelp. Mange som ikke 
hadde penger, ble også reddet. Noen ble 
også bedt om å gi fra seg eiendeler som 
kunne omsettes i rene penger for mot-
standsapparatet. Det spilte liten rolle, jø-
dene måtte jo likevel forlate alt de eide. De 
færreste fikk noe særlig igjen.

«Hvem hadde jødene i ryggen i 1942?», 
spør Marte Michelet polemisk. Rundt 1200 
jøder ble reddet over til Sverige, flestepar-
ten av disse ble hjulpet av folk som satset 
både sitt eget og familiens liv.

sannsynliggjøre at Steltzers varsel tidlig i 
september, hadde sitt oppheng i noe kon-
kret beslutningsgrunnlag for jødeaksjo-
nene i oktober og november. I denne kon-
teksten fremstår ikke Michelets «trumf-
kort», Ragnar Ulsteins nå svært omtalte 
intervju med Gunnar Sønsteby i 1970, som 
noe annet enn et fikenblad.

Hvorfor blåste ikke de sivile motstands-
lederne i luren for å mobilisere alle gode 
krefter i en større hjelpeaksjon? Ja, hvor-
for var de så vidt ambivalente? Igjen blir 
Michelet stående ved sitt enøyde narrativ 
om den norske antisemittismen og jøde-
nes utenforskap i Norge. Alternative for-
klaringsmåter blir avfeid som deler av den 
tradisjonelle fortellingen, et defensorat 
for hjemmefronten, eller nye forsøk på å 
heroisere motstandskampens historie. 
Michelet bygger aktivt opp under forestil-
lingen om at den sivile hjemmefrontledel-
sen allerede i 1942 fungerte som en gene-
ralstab, og at den med sine samlede res-
surser og mannskaper kunne ha fått de 
omkring 900 ettersøkte flyktningene trygt 
over til Sverige i løpet av et par uker, der-
som bare viljen hadde vært til stede.

Vanskelige problemstillinger
Hjemmefrontens flyktningruter var ikke 
rigget for denne type masseflukt, og «pro-
sjektet» Carl Fredriksens Transport var en 
ren nødløsning som aldri ville ha sett da-
gens lys uten det akutte behovet som opp-
sto i kjølvannet av de tyske aksjonene. At 
opprettelsen av nye og raskere ruter med 
større kapasitet både var vanskelig og tid-
krevende, eller at frykten for konsekven-
sene også gjorde seg gjeldende i arbeidet 
med flyktningrutene til Sverige, er ikke Mic-
helet videre opptatt av å problematisere.

Michelet skal ha honnør for at hun stil-
ler en rekke kritiske spørsmål ved okkupa-
sjonsårenes og motstandskampens histo-
rie. Det finnes områder som frem til i dag 
har vært preget av en viss berøringsangst. 
Michelet tar tak i grådigheten og pengebe-
gjæret som utvilsomt drev noen av hjel-
perne. Men også i sin omgang med denne 
problemstillingen blir hun for enøyd og for 
moraliserende. Vi trenger bøker med nye 
perspektiver på okkupasjonsårenes histo-
rie. Men enkle svar på vanskelige problem-
stillinger leder sjelden til større innsikt. For 
god forskning og god formidling handler 
ikke først og fremst om å fordømme, men 
om å forklare og å forstå.
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28. november 2018
Kronikk 
Mats Tangestuen • historiker 
og faglig leder, Jødisk museum

E tter en debatt i NRK har Marte 
Michelet «avkrevet» meg et 
svar på mine uttalelser om hen-
nes problematiske omgang 
med kildene. Men forfatteren 

må stå for sitt eget verk, og dermed for 
den kritikk hun nå møter. Feiltolkninger 
- men også åpenbare kluss med sitater - er 
blitt påpekt av flere, av Erle Marie Sørheim 
i Aftenposten 17. november og sist av Bjar-
te Bruland i Dag og Tid 23. november. Mic-
helets forsøk på å imøtegå disse har ikke 
vært overbevisende.

Trimmer kildene
Bildet Michelet presenterer, binder kjente 
hendelser sammen på en ny måte med et 
oppsiktsvekkende antall «trolig», «må anta» 
og «må ha» uten at rimelig tvil understrekes.

Det som er gjennomgående, er at for-
fatteren trimmer kildene for å tilpasse dem 
til sin egen overordnede historiefortelling. 
Kilder som ikke passer inn, utelates eller 
gis liten troverdighet, mens kilder som byg-
ger opp under forfatterens konklusjoner, 
gis stor forklaringskraft. Noen anmeldere 
har sett dette trekket ved boken, til tross 
for at de ikke har inngående kjennskap til 
tematikken.

Gjengivelsen av Ragnar Ulsteins inter-
vju med Gunnar Sønsteby er et eksempel. 
Et annet er politimannen Johan Fredrik 
Myklebust.

Myklebust forteller at han ble varslet av 

folk i statspolitiet «som på et relativt tidlig 
tidspunkt fikk greie på denne aksjonen mot 
jødene og fikk varslet videre» (s. 318) Her stop-
per forfatteren gjengivelsen, og en leser vil 
kanskje tenke at et «relativt tidlig tidspunkt» 
kan være både én og to måneder.

Men Ulsteins oppfølgingsspørsmål er 
ikke tatt med av Michelet. Ulstein spør My-
klebust: «tidlig - kan det bety 14 dager?» My-
klebust svarer: «Nei - det kan det ikke. Det 
var toppen én dag». Dette burde jo ha vært 
relevant informasjon for Michelet, men 
det er ikke med. Det er flere eksempler på 
slikt i det samme intervjuet.

Kutter rett etter sitat
Når det gjelder hjelperne og deres forhold 
til betaling, er dette et viktig punkt for Mic-
helet. Hun bruker blant annet Ulsteins om-
fangsrike intervju med pasifisten Ingebjørg 
Sletten, en kvinne som tok en stor risiko 
for å hjelpe forfulgte og ikke bare jøder. 
Også studentene var hun med å få ut av lan-
det. Det var da det sprakk for Sletten, og 
hun måtte selv flykte våren 1944 (side 215).

Michelet siterer Sletten, blant annet slik: 
«Jeg vil ikke si at jeg hadde kontakt med no-
en som spekulerte, men det kan nok hende 
at noen ville ha en ganske høy pris.»

Forfatteren stopper ved dette. Hun kut-
ter altså det som følger rett etter, hvor Slet-
ten sier at det ikke berørte dem så mye, så 
lenge de klarte å skaffe penger og at det å 
føre jøder til grensen «var jo å sette livet på 

Satser Michelet  
på at leserne ikke  
går til kildene?

«Det som er gjennomgående, 
er at forfatteren trimmer 
kildene for å tilpasse dem til sin 
egen overordnede 
historiefortelling,» skriver 
historiker Mats Tangestuen.

FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL 

Ingen er tjent 
med en bok 
der kilder  
og aktører  
skal tilpasses 
forfatterens 
hoved- 
budskap, som 
om dette er 
deres eneste 
funksjon

”

spill i den grad, at vi ikke synes det var så 
forferdelig umoralsk».

Videre sier hun at: «Det hendte i all fall 
oss aldri at noen hadde avslått å ta en trans-
port fordi de fikk for lite penger».

Forsøker å diskreditere Ulstein og meg
I kapitlet «Fluktens skyggeside» har forfat-
teren strukket seg langt for å tegne et bil-
de av et «apparat» som er opprettet for 
profitt og vinning. Her benytter hun seg 
igjen av Ulsteins intervjumateriale, mer 
bestemt av intervjuet med politimannen 
Alf Tollef Pettersen, en av de sentrale ak-
tørene i Carl Fredriksens Transport.

Michelet forsøker å diskreditere Ulstein 
og meg ved å vise til at vi begge trekker 
frem graviditeten til Pettersens kone som 
en årsak til at Pettersen vegret seg for å 
kjøre flyktninger da det ble lagt press på 
ham.

Ifølge Michelet skaper vi «inntrykket av 
en omsorgsfull mann som under sterk tvil 
kom til at det var riktig å risikere sitt ufødte 
barn for å redde jødene» (side 246). Hun 
hevder også at Pettersen selv ikke sa noe 
om svangerskapet til Ulstein da. Det er feil, 
han forteller faktisk om dette i intervjuet.

Er dette en glipp, eller satser Michelet 
på at leserne ikke går til kildene selv?

Dette med konens graviditet har Petter-
sen også omtalt en rekke andre steder. Jeg 
rakk også å intervjue Pettersens kone to 
ganger før hun gikk bort i 2007, så jeg ba-
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29. november 2018
Utdrag av debattinlegg 
Hilde Vesaas • grandniese  
av Alf og Gerd Pettersen

30. november 2018
Debattinlegg 
Christopher S. Harper
historiker og jurist

Det bør ikke herske tvil 
om at så vel eksilre-
gjeringen i London 
som sentrale perso-
ner i Hjemmefron-

tens ledelse, var kjent med at en 
utslettende forfølgelse var blitt ut-
løst mot jødene i de tyskokkuper-
te områdene før arrestasjonene 
og deportasjonene av de norske 
jødene fant sted høsten 1942.

I debatten i kjølvannet av Mar-
te Michelets bok, Hva visste Hjem-
mefronten?, har spørsmålet vært 
hvorledes begge disse organer 
reagerte på den informasjon og 
varsler som de hadde mottatt. Et 
forhold som ikke har vært fremme 
i debatten, er uteblivelsen av in-
formasjonsutveksling mellom 
London-regjeringen og Hjemme-
fronten.

Oppsiktsvekkende informasjon
Man må kunne spørre hvorfor 
London-regjeringen, når den i lø-
pet av sommeren 1942 gjennom 
åpne og interne kilder fikk kjenn-
skap til omfanget av utryddelsen 
av jødene i Europa, inklusiv bru-
ken av gasskamre, ikke fant det 
påkrevet å videreformidle til 
Hjemmefronten denne oppsikts-
vekkende informasjon, og for ek-

sempel etterlyse fra Oslo hvorle-
des man der vurderte stillingen 
for de norske jødene.

Likeledes er det vanskelig å for-
stå at ikke Hjemmefronten på sin 
side, fant det naturlig å informere 
London-regjeringen om de ad-
varsler som den hadde fått og bedt 
om synspunkter fra London. In-
formasjon har jo liten verdi der-
som en mottager ikke bearbeider 
den og bringer den videre.

Mye tyder på taushet
Her satt både London-regjeringen 
og Hjemmefronten på særdeles 
viktig kjennskap om hva som var 
på gang, og som de måtte forstå 
kunne få de alvorligste konse-
kvenser for de norske jødene, 
uten å rådføre seg med hverandre 
eller utveksle mottatt informa-
sjon.

Et siste og vesentlig punkt er i 
hvilken grad Hjemmefronten del-
te sin informasjon med ledelsen 
i det jødiske miljøet i Oslo. Her 
synes det å herske adskillig uklar-
het, men mye taler for at det hel-
ler ikke fant sted en videreformid-
ling til det jødiske miljøet fra 
Hjemmefrontens side av de vars-
ler som var blitt mottatt fra de tys-
ke informantene.

Hva var kjent om  
jødeutryddelsene  
før deportasjonene?

Den norske regjering har statsråd i den norske ambassaden i 
London under krigen. Kong Haakon og kronprins Olav sitter ved 
bordenden, mellom statsminister Johan Nygaardsvold og 
utenriksminister Trygve Lie. FOTO: NTB SCANPIX

Til Michelets  
påstander om at  
de beriket seg: 
Operasjonen som 
reddet over 800 
menneskeliv, hadde 
store kostnader på et 
helt annet plan enn de 
økonomiske. Rolf 
Syversen ble skutt på 
Trandum i 1944.  
Alf og Gerd Pettersen 
og Reidar Larsen var 
resten av sin levetid 
sterkt preget, med 
svekket fysisk og 
psykisk helse som 
resultat. Ekteparet 
Pettersen hadde aldri 
god økonomi. Ikke før 
krigen, ikke under 
den og slett ikke 
etterpå.

”

Over 800 
mennesker
reddet livet.
Det kostet  
mye mer  
enn penger.

serer meg ikke kun på Ulsteins intervju.
Senere i boken (side 325) forsøker Mic-

helet å tolke Ulsteins intervju med Petter-
sen dit hen at Ulstein forsøker å advare 
mot en kommende bok av Oskar Mendel-
sohn.

Ulstein sier: «Har De fortalt alt dette til 
Mendelsohn?» Ifølge Michelet er det Petter-
sens utlegning om Feldmannsaken Ulstein 
sikter til, men hvis man leser et større ut-
drag og tar med det Pettersen sier direkte 
etter, så kan det like gjerne gjelde Petter-
sens forklaring om jødiske kvinner som vå-
ren 1943 hadde fått fangebrev fra sine menn 
i Polen. Ulstein kan faktisk ha ment at Pet-
tersen bør fortelle dette til Mendelsohn.

Bjarte Bruland har påpekt en lignende 
feiltolkning forfatteren gjør, med hensyn 
til Ulsteins intervju med Sønsteby.

Aktører er grepet ut av sin samtid
I det store bildet står kritikerne på samme 
side som Michelet: Ingen tviler på at Ho-
locaust fant sted og heller ikke at arresta-
sjonene av jøder ble gjennomført av poli-
tiet og kollaboratører.

Ingen tror heller at antijødiske holdnin-
ger ikke gjorde seg gjeldende i Norge før, 
under og etter okkupasjonen.

Det er heller ingen som mener at emnet 
ikke ble stemoderlig behandlet i tiårene 
etter krigen.

Forlaget og Michelet selv har under lan-
seringen tegnet en karikatur av okkupa-
sjonsforskningen som et felt fanget i en 
patriotisk forståelseshorisont.

Det er imidlertid mange tiår siden his-
torikerne gikk bort ifra en svart-hvitt-for-
ståelse av krigen. Siden 1990-årene er grå-
sonene mellom samarbeid og motstand 
blitt stadig sterkere betonet, og antisemit-
tiske holdninger i den bredere offentlig-
heten er blitt løftet frem.

Tilpasset budskapet
Likevel er ingen tjent med en bok der kil-
der og aktører skal tilpasses forfatterens 
hovedbudskap, som om dette er deres 
eneste funksjon.

Aktørene er dermed grepet ut av sin 
samtid og dømt etter Michelets nåtidsbril-
ler. Slik vil hun rive «heltene» ned.

Dette er i Aftenpostens spalter påpekt 
gjennom innlegget av barna til Tore Gjels-
vik. Michelet er anklager, jury og dommer 
samtidig. Det passer dårlig i et moderne 
rettssamfunn.

Hele innlegget kan  
leses på Aftenposten.no

Hilde Vesaas er forfatter av boken Carl 
Fredriksens Transport om operasjonen for 
å frakte motstandsfolk og jøder til Sverige 
høsten 1942. Alf og Gerd Pettersen var 
helt sentrale i denne transporten.

U

i
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1. desember 2018
Kronikk 
Tor Bomann-Larsen 
forfatter

E tterpåklokskap er langt å fore-
trekke fremfor det motsatte, et-
terpådumskap. Tross alt går ver-
den fremover i innsikt og forstå-
else. Vi gjør klokt i å følge med.

Før den andre verdenskrig var Europa 
gjennomgående og veltilfreds rasistisk. 
Det hørte til den allmenne oppfatning at 
den ene rase var bedre enn den andre, fy-
sisk, moralsk, intellektuelt. Selv et demo-
kratisk lands fremste representanter be-
fant seg på dette bevissthetsnivået.

La meg ta to eksempler, begge handler 
om stortingspresident C.J. Hambro:

Justisminister Paal Berg (senere leder 
av Hjemmefronten) skrev: «Med hvad rett 
kan han - jøden - tale som han var en av 
vår rase.» Utenriksminister Trygve Lie: 
«Han er en eiendommelig blanding av in-
telligens, jødisk sluhet og ondskap.»

Ingen ansvarlig politiker ville, selv i den 
mest intime krets, benyttet lignende ka-
rakteristikker om stortingspresident Jo 
Benkow (som, i motsetning til Hambro, 
faktisk var jøde).

Det lå en krig imellom. Verden hadde 

lært en lekse. Den var, i det minste for en 
stor del, blitt etterpåklok.

Etterpåklokskapens lys
Klokskap og kunnskap er ikke nødvendig-
vis sammenfallende størrelser. Gunnar 
Sønsteby visste om jødedeportasjonene 
sommeren 1942, hevder Marte Michelet i 
sin nye bok. Belegget er et lydopptak, opp-
rinnelig basert på et intervju med histori-
keren Ragnar Ulstein. Flere av hans kol-
leger har siden rykket ut og renvasket mot-
standshelten gjennom å betvile hans hu-
kommelse.

I en godt balansert anmeldelse i Klasse-
kampen lander historikeren Mona Ringvej 
på at det ikke nødvendigvis er bevist at Søn-
steby husket rett, hun gir likevel Michelet 
honnør «for å trekke opptaket frem og stille 
det til skue». Her er jeg helt enig. Og i etter-
påklokskapens forklarende lys finner jeg 
Sønstebys videre resonnement (som er uav-
hengig av om han husker rett eller galt i de-
taljene) enda mer interessant: «Vi skulle slåss. 
Vi skulle ikke hjelpe folk. Vi skulle lage noe 
positivt ut av frigjøringen av Norge.»

Historien tilhører fremtiden
TEGNING: ARNE NØST

Vårt fokus, ikke datidens
73 år etter fredsslutningen må vi kunne slå 
fast at intet hadde vært mer hensiktsmes-
sig for den som ville skape et «positivt» 
bilde av Norge enn nettopp å hjelpe jødis-
ke kvinner og barn i sikkerhet. Men det er 
altså vårt fokus, ikke datidens.

Etter 1940-tallets målestokk lyktes mot-
standsbevegelsen over all forventning i, 
både sivilt og militært, å skape et over alle 
støvleskaft positivt bilde av det kjempende 
folk. Men som det slås fast i Norges Krig, 
bind II (1948): «Uten en dyktig opplysnings-
tjeneste, ville denne kamp på langt nær 
blitt så kjent i den frie verden som den ble».

Det mest interessante ved Michelets ni-
tide dokumentasjon er i mine øyne ikke hva 
Hjemmefronten faktisk visste, men hva den 
brydde seg om å vite. Eller sagt på en annen 
måte: Hva brydde det norske folk seg om å 
vite? Eller på en tredje måte: Hvem ble an-
sett for å være en del av det norske folk? Og 
hvem falt utenfor, i mordernes hender?

Med tre generasjoners distanse må vi kun-
ne slå fast at jødenes skjebne (som løsrevet 
fra det norske folk), ble avgjort den vårdagen 

Michelets 
journalistiske 
historieverk  
har 
umiskjennelig 
verdi

”
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30. november 2018
Utdrag fra kronikk 
Bjørn Godøy 
forfatter og historiker

i 1940 da det av Høyesterett oppnevnte Ad-
ministrasjonsrådet godtok Hitlers Førerfor-
ordning som gjeldende lov i Norge.

Vi foretrekker ros fremfor ris
Så kan vi spørre med historikeren Arnfinn 
Moland i Morgenbladet om vi er tjent med 
«nasjonal selvpisking» fremfor å fokusere 
på de mer heroiske og positive sidene av 
motstandshistorien.

Personlig tror jeg det foreløpig er liten 
grunn til å frykte selvpisking fremfor selv-
skryt. Menneskelig som nasjonalt foretrek-
ker vi ros fremfor ris. Helt siden frigjørin-
gen har vi levd godt med forestillingen om 
at en håndfull norske skiløpere reddet ver-
den (inntil videre) fra atombomben. Nylig 
kunne Dagsrevyen informere om en ny 
NRK-serie (angivelig veldokumentert) der 
Norges kronprinsesse skal ha gitt et hittil 
ukjent bidrag «til at amerikanerne kaster 
seg inn i krigen på alliert side». Selv 
1940-tallets velsmurte opplysningstjenes-
te klarte ikke det kunststykket.

Skal vi bli klokere, må vi erkjenne både 
fortidens og samtidens dumskap. Fasit til-
hører nå en gang fremtiden. Og når det 
gjelder den andre verdenskrig, tilsier da-
gens innsikt at den i sin nazistiske kjerne 
ikke var en krig mellom land og stater, men 
mellom folk og raser.

Samtidens beruselse
I samtiden kunne «frigjøringen av Norge» 
føles som det viktigste i verden. I etterpå-
klokskapens ubarmhjertige lys var barne-
deportasjonene til Auschwitz av vesentlig 
dypere betydning.

Det er i denne bevissthetsforskyvningen 
at Marte Michelets journalistiske historie-
verk har sin umiskjennelige verdi. I tredje 
generasjon har hun begrenset mulighet til 
å fatte alle krigstidens fasetter (hvilket hun 
innrømmer). Til gjengjeld har hun utløst 
et vell av motstemmer, både uberettiget 
mistenkeliggjøring og betimelig kritikk.

Nettopp trykket (kall det gjerne envis-
heten) i Michelets fremstilling har bidratt 
avgjørende til å fremme debatten, ikke 
bare i lukkede fagkretser, men der den 
hører hjemme: i den brede offentlighet.

Ja, det kan synes urettferdig mot dem 
som levde og kjempet i samtidens halv-
mørke. Men etterpåklokskapens lys vil i 
tur og orden ramme oss alle. Det er bare 
slik historien (og verden) kan bevege seg 
dit den skal: fremover.

Tor  
Bomann- 
Larsen
Tor Bomann-Larsen  
(født 1951) er en norsk 
forfatter og tegner.

I 2004 mottok han 
Brageprisen for Folket. 
Haakon & Maud, andre 
bind i en biografi om 
Haakon VII og dronning 
Maud. 

I NRK-programmet 
Faktasjekken ble Haakon 
og Maud-biografiene 
kåret av medlemmer i 
Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetter-
forening til femte beste 
norske bok i biografi-
sjangeren etter 1945.

Han er medlem av Det 
Norske Akademi for 
Sprog og Litteratur. Han 
ble statsstipendiat i 
2009.

Tor Bomann-Larsen  
bor i Drammen.

Andre verdenskrig 
er en periode  
da norsk 
pragmatisme når 
sitt historiske 
høydepunkt. 
Tusenvis  
av norske 
industriarbeidere 
stilte daglig på 
jobb for å skaffe 
mat til familiene 
sine, og bidro i 
samme slengen til 
å styrke Hitlers 
krigsmaskineri.

”

Okkupasjonsårene 
var ingen tid der 
folk visste spesielt 
mye. Snarere var 
de forvirret om det 
aller meste.  
Noen hver av oss 
bør erkjenne at en 
tilsvarende 
forvirring preger 
vår kunnskap om 
det som da 
skjedde.

”

Krigen var  
forvirringens tid

I mai 1944 gjennomførte Osvald-gruppen en sabotasjeaksjon mot det krigsviktige 
elektrofirmaet A/S Per Kure på Hasle i Oslo. FOTO: NTB SCANPIX

Hele kronikken kan  
leses på Aftenposten.no

U
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2. desember 2018
Kronikk 
Marte Michelet 
journalist og forfatter

E n vinterdag i 1989 fikk den fol-
kekjære visesangeren og TV-
programlederen Erik Bye et 
sint brev i postkassen. Bye var 
blitt intervjuet av avisen 

Budstikka og sagt at den norske motstands-
bevegelsen kunne ha gjort mye mer for å 
redde jødene i 1942. Uttalelsen falt ikke i 
god jord hos Tore Gjelsvik. Han var en sen-
tral motstandsmann under krigen og satt 
i flere tiår som formann i Hjemmefront-
museets Råd. I brevet til Bye skrev Gjelsvik 
at «dette sleivsparket til hjemmefronten» 
gjorde ham «oppriktig vondt». Han lekset 
opp for Bye om hvordan det «ble gjort de-
sperate anstrengelser både på grasrotplan 
og i ledelsen» for å redde jødene. «Mange 
kvinner og menn gjorde det de kunne, 

Erik, og med livet som innsats. Den som 
hevder at det ikke var godt nok, har en 
tung bevisbyrde.»

Bye sendte Gjelsvik en beklagelse og 
skrev at Gjelsviks brev hadde gjort ham 
søvnløs i flere netter. Dette er bare ett av 
flere slike brev Gjelsvik sendte, til enhver 
som turte å utfordre den etablerte fortel-
lingen.

Det er altså ikke noe nytt at kritikere av 
hjemmefrontens holdning til jødeforføl-
gelsene blir møtt med kraftfullt skyts. Jeg 
var på forhånd klar over at hver minste 
lille detalj i boken Hva visste hjemmefron-
ten? ville bli gransket under mikroskop. 
Dersom temaet ikke var så alvorlig, ville 
den pågående, intense jakten etter feil nes-
ten vært komisk.

Oppspinn
Jeg noterer at Mats Tangestuen overhodet 
ikke klarer å dokumentere påstanden han 
kom med i Debatten på NRK, om omfat-
tende sitatfusk i min bok. I Aftenposten 
28. november legger han frem ett - 1 - ek-
sempel, som allerede har kommet frem 
på Facebook, og som jeg der har tilbake-
vist. Det dreier seg om et sitat fra politi-
mannen Johan Fredrik Myklebust. Tange-
stuen hevder at jeg har «klusset» med si-
tatet slik at leseren skal tro at politimannen 
ble varslet om aksjonen mot jødene lang 
tid på forhånd. Men i avsnittet Tangestuen 
refererer til, kommer det helt klart frem 
at det er snakk om et varsel som kom sam-
me dag. Dette er det som står i min bok:

«I sitt intervju med Ragnar Ulstein i 1970 

sa Myklebust at varselet 25. november kom 
fra de illegale folkene i Statspolitiet som 
«på et relativt tidlig tidspunkt fikk greie på 
den aksjonen mot jødene og fikk gitt be-
skjeden videre».»

Leseren kan ikke, som Tangestuen skri-
ver, tenke at det kan være snakk om både 
en og to måneder, fordi det helt åpenbart 
dreier seg om en spesifikk dato, 25. no-
vember. Dette er for øvrig ikke i den delen 
av boken som behandler hva Statspolitiet 
eventuelt visste lang tid på forhånd, men 
i en senere del som tar for seg en politi-
varsling i Oslo før arrestasjonen av kvin-
ner og barn. Hans eneste eksempel på si-
tatfusk er altså oppspinn.

Også de andre påstandene om juks og 
triksing som er blitt fremsatt, har jeg til-

Velger man hjemmefrontens 
blikk? Eller de forfulgtes blikk?

Jeg tror at vi, 
endelig, kan bli 
ferdige med fasen 
der kildene 
automatisk leses 
ut fra hjemme-
frontens 
perspektiv

”

Marte Michelet kritiserer i sin 
bok Hjemmefronten for ikke  
å ha gjort mer for å hjelpe 
norske jøder. Mange av 
 dem havnet i nazistenes 
konsentrasjons-leire.
FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL
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3. desember 2018
Debattinlegg 
Robert Murphree 
filmregissør

M arte Michelet har gått inn i tabubelagte 
temaer. Men de er blitt behandlet i an-
dre tidligere okkuperte land, og man 
kan se mønstrene. Det har foregått en 
prosess med å nyansere historiene om 

de jødiske redningsmenn i Nederland og Danmark. Nor-
ge er et lite land, og formidling her, som ikke gjenspei-
ler sosiologiske mønstre i land som har gjort betydelig 
forskning på feltene, bør etterprøves.

Stanset og truet
Gjennom arbeidet med å produsere en kommende doku-
mentarfilm om Hjemmefronten og jødene i Norge ble jeg 
forbløffet over omfanget av kilder som beskrev hvor kom-
mersialisert redning av jøder var. I tillegg oppdaget jeg 

andre relaterte, 
upubliserte kil-
der av betyd-
ning. Av frykt for 
at disse var en 
tikkende bombe 
for fagmiljøet, 
sendte jeg vars-
linger til flere in-
stitusjoner og 
historikere. Jeg 
oppfordret dem 
til å bringe kilde-
ne opp i lyset for 
tolkning. Noen 
var umiddelbart 
positive, men jeg 

ble sterkt motarbeidet av andre. Plutselig stoppet avtalt 
prosjektstøtte fra en institusjon. De truet også med å prø-
ve å stoppe bruk av filmintervjuer som jeg hadde opphavs-
rett til. Det er ikke hverdagskost.

Uhyre betent
Temaet er uhyre betent, akkurat som det var i andre 
land. Det viser seg at økonomi, antisemittisme, priori-
teringer, kapasitet, og risiko – alt spilte en rolle når det 
gjaldt motstandsgruppers beslutninger rundt jøder på 
flukt. Det er først nå alle faktorene begynner å bli behø-
rig behandlet. Spesielt økonomi har vært tabubelagt.

Nyere forskning beskriver redningen av jødene i Dan-
mark som sentrert rundt de betydelige summene som 
måtte oppdrives for fiskebåteierne. 

Og i motsetning til hva heltehistoriene gir inntrykk 
av, kom bemerkelsesverdig få jøder i dekning i Neder-
land. Og når betaling til dekkvertene uteble, er det an-
tatt at rundt en tredjedel av jødene ble angitt. Av dekkver-
tene. For 7,50 gylden pr. jøde. En gylden var omtrent to 
norske kroner i 1943.

Er det altså slik at ingen av disse mønstre inntraff i 
Norge? Den norske formidlingen kan i beste fall ankla-
ges for å antyde det.

Perspektivene  
fra internasjonal  
forskning mangler 
i denne debatten

I motsetning til hva 
heltehistoriene gir 
inntrykk av, kom 
bemerkelsesverdig  
få jøder i dekning  
i Nederland 

”

bakevist. Kanskje fester påstanden om fusk seg som en 
sannhet i visse miljøer. Jeg stoler likevel på at boken og 
dens 1200 fotnoter taler for seg selv.

Slagside
Resten av Tangestuens kronikk handler om sitater han 
synes jeg burde ha tatt med. Det er noe helt annet. Og 
her kommer hans slagside tydelig frem. For hvorfor 
synes han egentlig det er så viktig å sitere Ingebjørg 
Sletten, som hjalp jøder med å flykte, på at hun «ikke 
synes det var så forferdelig umoralsk» at en del drosje-
sjåfører tok seg godt betalt for å bistå jøder, siden det 
innebar «å sette livet på spill».

Det er nettopp slik dette stoffet i alle år har vært pre-
sentert. Tangestuen og andre historikere som har skre-
vet om den jødiske flukten, har stått parat med bort-
forklaringer og unnskyldninger hver gang de har kom-
met inn på transportens skyggesider - i den grad de i 
det hele tatt har beskrevet skyggesidene.

Her er konteksten i min bok der sitatet fra Sletten 
står i: «Ikke alle var like idealistiske. Ifølge Sigrid Frøy-
land var flere av drosjesjåførene med i jødetransporten 
fordi de kunne tjene gode penger på den. «’Søster Eva’ 
kjente adskillelige pålitelige drosjesjåfører, så der had-
de vi aldri vansker selv om en del måtte ’smøres’ etter-
trykkelig.» Også Ingebjørg Sletten fortalte om det sam-
me: «jeg vil ikke si at jeg hadde kontakt med noen som 
spekulerte, men det kan nok hende at noen ville ha en 
ganske høy pris.» I moderne termer ville disse drosje-
sjåførene blitt karakterisert som menneskesmuglere.»

Her mener Tangestuen altså at det er urimelig ikke 
å ta med Slettens vurdering at det var ok at de tok en 
høy pris. Hvorfor? Og hvorfor skal hennes vurdering 
bli stående som vår vurdering?

Sminkede versjoner
Så til Alf Pettersen. Her har Tangestuen, Ulstein og for-
fatter Hilde Vesaas alle levert sterkt sminkede versjo-
ner av hvordan Alf Pettersen ble involvert i flukten og 
hva som var hans motiver og vurderinger.

Tangestuen skriver for eksempel følgende om hvor-
dan Pettersen tenkte om å ta på seg en større opera-
sjon for å kjøre jøder: «For Alf Pettersen var dette et 
vanskelig valg. Hans kone Gerd var gravid med termin 
i mars, og det veide svært tungt.»

Men det Pettersen sier om graviditeten er noe helt 
annet, og det fremkommer i en annen sammenheng. 
Pettersen forteller om hvordan han akkurat hadde kjørt 
tre jødiske brødre over grensen og mottatt 1500 kro-
ner for det. Dette tilsvarte en hel årslønn i Telegrafver-
ket der Pettersens kone jobbet. Det Pettersen sier om 
graviditeten, i den kilden vi alle har brukt, er dette: «Så 
reiste jeg tilbake igjen og regna med at dette ble ikke 
mere av. Og kona var gravid da - hun fødte den 15. mars 
og jeg hadde sagt til henne at jeg skulle ut og kjøre.» 
Tangestuen, Ulstein og Vesaas har gjort Pettersen til 
en idealistisk eventyrfigur.

Valgte ikke å undersøke
Til slutt må jeg minne Tangestuen om noe han for 14 
år siden skrev i sin hovedoppgave: «I intervjuene til 
Ulstein kom det frem at jødiske flyktninger hadde an-
meldt grenseloser for å ha stjålet verdier under flukten. 
Anmeldelsene ble levert til Rettskontoret ved Legasjo-
nen i Stockholm. En nærmere studie av arkivet etter 
Rettskontoret vil kunne bringe mer klarhet i disse på-
standene.»

Min undersøkelse har, 14 år senere, brakt mer klar-
het i disse anmeldelsene. Men Tangestuen har hele ti-
den vært kjent med at Pettersen var en av dem det var 
snakk om. Tangestuen siterte ham selv i sin hovedopp-
gave, selv om Pettersen ble anonymisert til «en gren-
selos»:

«Jødene anmeldte oss for alt mulig. Blant annet så 
var penger blitt borte. Dem var blitt ribba til skinnet. 
Det er mulig at mange av dem ble og. Det tør ikke jeg 
svare på»

Feilen Tangestuen, Ulstein og Vesaas har begått, er 
at de har godtatt Pettersens bortforklaring, uten å un-
dersøke videre. Hver eneste del av Ulsteins intervju 
med Pettersen får varsellampene til å blinke, men de 
lukket øynene for dem.

En ny fase
Svært mye av uenigheten mellom meg og de histori-
kerne jeg kritiserer, handler om hvilket blikk man bru-
ker på kildene. Velger man hjemmefrontens blikk? El-
ler de forfulgtes blikk? Det får avgjørende konsekven-
ser for hvordan man ser på materialet man undersøker 
og hva man finner interessant å løfte frem. Jeg tror at 
vi, endelig, kan bli ferdige med fasen der kildene au-
tomatisk leses ut fra hjemmefrontens perspektiv og 
kritiske røster ender opp med avbikt og nervøse bekla-
gelser.

Parolen «Arbeit macht frei» står ved inngangen til 
konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.
FOTO: NTB SCANPIX
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9. desember 2018
Utdrag av innlegg
Ole Kristian Grimnes 
historiker/prof. emeritus

10. desember 2018
Utdrag av innlegg
Arnfinn Moland • tidl. leder 
Hjemmefrontmuseet

12. desember 2018
Utdrag av innlegg
Irene Levin 
professor emerita

13. desember 2018
Utdrag av innlegg
Robert Mood • pensj. 
generalløytnant

Slik praktiserer 
hun en spesiell 
form for historie-
skriving – den 
moraliserende. 
Hun er ikke 
interessert  
i årsakene til at 
fortidens 
mennesker handlet 
som de gjorde, men 
i å dømme dem. 
For faghistorikere 
er en slik historie-
skriving umulig.

”

Den moral 
-iserende  
historie- 
skriver

Det er sjelden en 
tekst så tydelig 
legger skylden på 
jødene selv for at 
de ble deportert  
i 1942, som Ole 
Kristian Grimnes’ 
artikkel.

”

Mangler 
kunnskap om 
jødene under 
krigen

Velger man 
Hjemmefrontens 
blikk? Eller de 
forfulgtes blikk?»  
er overskriften på 
Michelets innlegg i 
Aftenposten 2. des. 
Dette skulle de ha 
visst, Hjemme-
frontens kvinner 
og menn: De var 
ikke blant «de 
forfulgte.

”

Et anti- 
nazistisk 
blikk kunne 
få deg drept

Jeg har aldri  
stått i krigs-
veteranenes  
sko, men fra  
egen tjeneste  
vet jeg hvor 
vanskelig det  
var å stå i tåken 
av motstridende 
opplysninger,  
tvil og tro.»
«Gunnar 
Sønsteby og  
motstands- 
bevegelsens  
integritet for- 
blir urokkelig.

”

Farlig  
klarsyn om  
motstands- 
bevegelsen!

Hele innlegget kan  
leses på Aftenposten.no

Hele innlegget kan  
leses på Aftenposten.no

Hele innlegget kan  
leses på Aftenposten.no

Hele innlegget kan  
leses på Aftenposten.no

U U U U
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14. desember 2018
Debattinlegg 
Mats Tangestuen • historiker 
og faglig leder, Jødisk museum

18. desember 2018
Utdrag av innlegg
Astrid Sverresdotter 
Dypvik • historiker

Det er uverdig  
å manipulere historien

M arte Michelet er fortsatt 
sjokkert over at uttrykket 
«sitatfusk» er trukket inn 
i debatten om hennes bok 
Hva visste hjemmefronten?

Sitatfusk er en fellesbetegnelse for be-
visst eller ubevisst feilgjengivelse av sitater 
og kilder - der feilgjengivelsen har som 
funksjon å fremme tekstens budskap gjen-
nom «ekstra» virkemidler. Også å ta med 
de deler av en kilde som støtter ens hypo-
tese, men utelate det som svekker eller 
taler imot den, er ut fra forskningsmessig 
standard å anse som sitatfusk.

Hva sa Alf Pettersen?
I sitt svar til meg i Aftenposten 2. desem-
ber bidrar Michelet med nok en feilsitering 
– symptomatisk nok for ytterligere å be-
legge sin negative vurdering av den tidli-
gere politimannen Alf Pettersen. Pettersen 
er mannen som i redningsoperasjonen 
Carl Fredriksens Transport ledet hver 
eneste flyktningtransport med to lastebi-
ler til svenskegrensen, fra slutten av no-
vember 1942 til og med midten av januar 
1943. Majoriteten av flyktningene skjult på 
lasteplanet, var jøder i ulike aldre.

Michelet forsøker å male et bilde av Alf 
Pettersen som en som gikk inn i flyktning-
trafikken med et klart profittmotiv. Hun 
insinuerer at han sluttet i politiet «for å 
kjøre flyktninger for penger» (s. 243). Mic-
helet mener det er en myte at Pettersen 
kviet seg for å påta seg storaksjonen til 
svenskegrensen da han ble beordret til det 
av sentrale hjemmefront-folk.

Diskreditering
Men som både Ragnar Ulstein, Hilde Ves-
aas og undertegnede har formidlet, fryk-
tet Pettersen for helsetilstanden til sin ko-
ne dersom han skulle gå for fullt inn i det 
livsfarlige arbeidet. Hun var gravid og ikke 
frisk. I Aftenposten-kronikken skriver Mic-
helet: «Det Pettersen sier om graviditeten, 
i den kilden vi alle har brukt, er dette: ... 
Og kona var gravid da - hun fødte den 15. 
mars og jeg hadde sagt til henne at jeg skul-
le ut å kjøre.»

Når ett eneste intervju og små detaljer 
brukes til å diskreditere Alf Pettersen og 
de som har skrevet om ham, burde Mic-
helet brydd seg med å høre på lydfilen. 
Pettersen sier faktisk: « ... Jeg hadde sagt 
til henne at jeg skulle slutte å kjøre», ikke 
«ut og kjøre» som Michelet skriver i kro-

nikken. Alf Pettersen var med andre ord 
ikke hissig på å gå inn i dette arbeidet, slik 
Michelet vil ha det til. I boken benekter 
dessuten forfatteren at Pettersen overho-
det nevner sin kones graviditet i dette in-
tervjuet.

Devaluering av kilder
Et annet eksempel er Michelets utlegning 
av Ragnar Ulsteins intervju med politiman-
nen Johan Fredrik Myklebust (side 318). 
Om sitt arbeid i Fremmedpolitiet i Oslo 
sier Myklebust blant annet: « ... Vi var vant 
med bare lykkelige forhold her så de (her 
skriver Michelet i stedet «vi») kunne ikke 
tro at de ville umake seg med å sende dem 
nedover.»

Det innskrevne vi-et gjør at Michelet 
får det til at det er Myklebust og hans kol-
leger som gjør denne vurderingen, og ikke 
jødene selv, slik Myklebust forteller. Mic-
helet finner det derfor «paradoksalt og 
selvmotsigende» at Myklebust hjalp den 
jødiske familien Hersson å flykte. Hun opp-
lyser også at Myklebust ble innkalt til å 
delta i arrestasjonene av jøder, men ute-
later å nevne at han faktisk unndro seg 
deltagelse.

Devaluering
I smått og stort gjør Michelet alt for å de-
valuere denne kilden. Det er nettopp her 
vi finner opptakten til det Michelet omta-
ler som «legenden om politivarslingen».

Michelet påstår det ikke finnes noen sik-
re kilder på at politifolk varslet før storak-
sjonene mot jødene 26. oktober og 26. no-
vember. Dessverre har hun ikke tatt seg 
bryet med å gå inn i de jødiske kildene. I 
«Husk oss»-utstillingen i Jødisk Museum 
er femten personer som flyktet som barn 
og unge intervjuet. Ni av disse forteller at 
familien ble varslet av politimenn.

Historie i fri flyt
Slik Michelet har valgt å omgås kildene, 
med selektiv kildeutvelgelse, feilsitering, 
kutting i sitater m.m., kan et historisk ma-
teriale benyttes til å konstruere akkurat 
den historien man måtte ønske, gjerne 
belagt med 1200 fotnoter.

Det er mulig å skrive en historie om at 
motstandsbevegelsen gjorde alt som sto i 
deres makt, eller en historie om at jødene 
hadde seg selv å takke, eller at alle sviktet 
totalt. En slik manipulativ omgang med 
kildene er ikke denne historien verdig.

Mats Tangestuen anklager Marte 
Michelet for blant annet omgåelse av 
kilder og feilsitering.
FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

Hele innlegget kan  
leses på Aftenposten.no

U

Hei, dette er 
Gunnar Sønsteby. 
Eg ring jer for  
å fortelle deg at  
eg kjem til å 
saksøke deg.'
Slik starta  
ei oppringing  
eg fekk ein dag 
i 2007.»
 

Er det eit mål  
for ein historikar 
å bli takka av 
etterkomarane  
til dei han  
skriv om?

”

Litt for tett  
på kjeldene?
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26. november 1942
Fotografi
Oslo havn
Foto: Georg W. Fossum
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532 jøder står ved 
Utstikker 1 på Amerika-
linjens kai i Oslo for å gå 
ombord i DS Donau, 
som skal frakte dem til 
Tyskland. Ni kom 
tilbake. 

Bare to bilder eksisterer av 
DS Donau og deportasjo-
nen av norske jøder fra 
Oslo 26. november 1942. 
De ble tatt i skjul av foto- 
graf Georg W. Fossum. Det 
kornete sorthvittbildet viser 
en folkemengde som står 
og ser på mens det tyske 
skipet legger ut fra kai. 

532 jøder ble ført om 
bord – 302 menn, 188 
kvinner og 42 barn. 
Klokken 14.55 forlot skipet 
Oslo og satte kurs mot 
Stettin og videre til 
dødsleiren Auschwitz.

Om bord på Donau ble 
mennene ført inn i et 
lasterom, kvinnene i et 
annet. Fra Stettin i Polen 
ble de fraktet til Auschwitz 
i transportvogner. 1. 
desember kom de til 
Auschwitz. Her ble alle 
kvinner og barn skilt ut.

Bare ni av dem som gikk 
om bord i Donau, overlev-
de de to årene av forne-
drelse, tortur og sult i tilin-
tetgjørelsesleiren. Det 
yngste barnet som ble 
deportert, var fire 
måneder gammelt.

Første gang bildet ble 
kjent for offentligheten 

var da det sto på trykk i 
Aftenposten i 1994–52 år 
etter tragedien. Før dette 
var det ingen bilder som 
dokumenterte deporta-
sjonen av jøder fra Norge.

Aftenposten-journalist Liv 
Hegna etterlyste bilder til 
en avisartikkel 2. januar 
1994 («Et historisk bilde 
eftersøkes»). Noen uker 
senere, 26. januar, ble 
bildet publisert for første 
gang. 

Det skjedde etter at 
Georg W. Fossum (U her 
med et annet bilde fra 
den dagen) meldte seg. 
Han fotograferte for 
motstandsbevegelsen 
under krigen. 

Bildet av Donau og de 
norske jødene ble 
liggende ufremkalt etter 
at det var tatt. Fossum 
hadde tidligere sendt 
filmer med en kurér til 
Sverige, men fordi 
kuréren var blitt avslørt, 
var ikke dette mulig.

Fossum døde kort tid etter 
at bildet ble publisert.
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19. desember 2018
Kommentar
Gunnar Kagge 
Journalist, Aftenposten

Marte Michelet må ha 
visst at hun provoserte 
da hun skrev om 
hjemmefronten  
og jødene. Mange  
av reaksjonene har 
vært forutsigbare. 
Forhåpentlig lærer  
vi lesere noe nytt.

F or seks uker siden anmeldte jeg 
Marte Michelets Hva visste hjem-
mefronten? I både ingress og kon-
klusjon ønsket jeg meg en skik-
kelig debatt om boken og Mic-

helets påstander.
Debatten kom som håpet, men ikke all-

tid i en ønsket form. 
Et problem for Michelet er at den har-

deste kritikken kommer fra historikerne 
som presumptivt kan dette stoffet best. 
Mats Tangestuen ved Jødisk Museum i Os-
lo og Bjarte Bruland som tok doktorgraden 
på holocaust i Norge, har kommet med 
harde ord. 

Til tider bærer debatten preg av å gå et-
ter damen, ikke ballen. Det er gjensidig. 
Michelets svar til kritikerne bærer preg av 
troen på at angrep er det beste forsvar.

Hardest ut gikk Arnfinn Moland, histo-
riker og tidligere leder ved Hjemmefront-
museet. Han stemplet boken som «et fag-
lig og etisk forfeilet prosjekt». Slik Moland 
leser Michelet, gir boken hennes inntrykk 
av at flere «tiår med forskning, innsikt og 
forståelse» ligger i ruiner. Michelet leser 
ham på vrangen, og svarer: «Det er opp-
siktsvekkende at han ser på sitt eget felt 
som så vaklevorent og falleferdig at én bok 
kan få det hele til å rase sammen.» 

Dette er ikke oppskriften på en debatt 
som bidrar til å gjøre leserne klokere.

Vil beskytte barn og barnebarn
Et av de vanskeligste argumentene i debat-
ten er det Molands etterfølger ved Hjem-
mefrontmuseet som står for: «Så lenge det 
er barn og barnebarn som fortsatt lever, 
er dette vanskelig for en historiker å gå inn 
i med våre krav til personvern. Enkelte 

Michelet fikk den stormen hun ønsket

journalister ser her ut til å ikke ha de sam-
me sperrene,» sier Frode Færøy til Klas-
sekampen 9. november, om å forske på 
grenseloser som tjente penger på jødenes 
flukt.

Skal man følge denne forskningsetik-
ken, blir livet vanskelig for samtidshisto-
rikerne. Da kan det være behov for at «en-
kelte journalister» pirker borti de etabler-
te versjonene av historien.

Michelets fortjeneste er nettopp at hun 
ser på historien med nye briller.  

En kritikk Michelet burde ta til seg, gjel-
der formen hennes. Hun er sterkt morali-
serende, til tider ganske fordømmende. 
Det er ikke lett å jobbe med holocaust uten 
å bli moralsk opprørt. Men skal vi forstå 
hva som skjedde, må forfattere og forske-
re tilstrebe en avstand til stoffet. Ellers blir 
ikke boken mer enn et debattinnlegg.

Sønstebys vanskelige uttalelse
Mye av debatten har dreid seg om hvorvidt 
Gunnar Sønsteby visste om aksjonene mot 
jødene et par måneder før arrestasjonene. 
Det hevdet han i et intervju historikeren 
Ragnar Ulstein tok opp på bånd i 1970. 

«Ja, vi kom borti dette tre måneder før 
dette ble iverksatt, og da var det vår hun-
dre prosent oppfatning at jødene ville bli 
tatt i Norge».
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Michelet fikk den stormen hun ønsket

For Michelet er dette et trumfkort. For 
Moland er det bare snakk om erindrings-
forskyvning etter nesten 30 år. Han mener 
at «dette har alle som har sett utskrift av 
eller hørt dette intervjuet», skjønt.

Michelet gjør det en god journalist bør 
gjøre: Hun trekker frem kilden og drøfter 
den. Det burde man også forventet av his-
torikere. Heller ikke de kan legge til side 
kilder som ikke passer inn i bildet de tegner. 

Men dersom man mener at Sønsteby tok 
feil her, bør det åpne for en større disku-
sjon om bruken av ham som kilde i andre 
sammenhenger.

I Frankrike og andre okkuperte land i 
Vest-Europa hadde allerede arrestasjone-
ne og deportasjonene begynt. I London 
ble det etter hvert mulig å danne seg et 
ganske godt bilde av behandlingen østeu-
ropeiske jøder ble utsatt for, inkludert til-

intetgjørelsesleirene. Sønsteby kan ha 
ment at man ventet det samme ville skje i 
Norge. Uansett er det ingen ting som taler 
for at han visste noe om okkupasjonsmak-
tens tidsplan. Om noen slik plan fantes.

Spørsmålet Michelet reiser, er uansett 
viktig: Hvorfor ble det ikke slått alarm el-
ler mobilisert? Selv om historikerne har 
rett i at Hjemmefronten med stor H ennå 
ikke fantes, var det motstandsmiljøer som 

Det er bra at en ny 
generasjon forfattere og 
historikere ser på bildene 
vi har skapt av Norge 
under krigen og sparker 
borti pidestallene for å se 
om heltebildene står støtt, 
skriver Gunnar Kagge.  

Bildet er tatt av 
motstandsmannen Oskar 
Hasselknippe (1911–2001), 
som var distriktssjef for 
Milorg på Ringerike, 
Hadeland og Hallingdal 
under andre verdenskrig.  

Hasselknippe var ansvarlig 
redaktør i Verdens Gang fra 
1953 til han gikk av med 
pensjon i 1978.

hadde vist seg i stand til å mobilisere hold-
ningskampanjer. 

Det finnes heller ikke spor av at eksilre-
gjeringen brukte sin kunnskap til å advare 
i de norske BBC-sendingene. Det samme 
har vært påpekt av nederlandske histori-
kere, heller ikke deres regjering brukte 
det de visste til å advare.

Behovet for å rehabilitere selvbildet
I årets bok Okkupert avslutter historikeren 
Bjørn Are Godøy med å fortelle om det 
norske folks «behov for å se den nasjona-
le maskuliniteten rehabilitert», og gjen-
opprette den nasjonale selvtilliten etter 
fem års ydmykende okkupasjon.

Max Manus og Gunnar Sønsteby var 
akkurat det Norge trengte å høre om. Gut-
ta på skauen passet også inn. Michelet 
viser hvordan de norske jødenes skjebne 
ødela denne fortellingen. Så kan det leg-
ges til at faren hennes, Jon, avsluttet sitt 
store verk om krigsseilerne, med å vise 
at heller ikke de fikk den plassen de for-
tjente.

Det er bra at en ny generasjon forfat-
tere og historikere ser på bildene vi har 
skapt av Norge under krigen, og sparker 
borti pidestallene for å se om heltebildene 
står støtt. Michelets bok er et bidrag til en 
slik prøving av historiesynet vårt. 

Selvsagt kan ikke forfattere født et par 
generasjoner etter krigen skjønne hvordan 
aktørene den gang så verden. Michelet inn-
rømmer at hun ikke kan forstå alt, her og 
der viser hun i boken at det er en riktig 
innrømmelse. 

Moraliserende
På noen måter viser Michelet sin største 
svakhet som historieforteller i kapitlene 
om profitt. Hun blir moraliserende og gjør 
egentlig ingen forsøk på å forstå situasjo-
nen for dem som følte seg presset til å ta 
på seg livsfarlige oppdrag.

Ett resultat av boken er at i alle fall noen 
historikere erkjenner at man burde forsket 
mer på økonomiske interesser langs flykt-
ningrutene. Det er følsomt og vanskelig. 
Danmark hadde den samme debatten for 
noen år siden. Mange følte at heltebilder 
ble revet i stykker.

Som Tor Bomann-Larsen sier i sin kro-
nikk, er etterpåklokskap veldig mye bedre 
enn etterpådumskap.

Forhåpentlig fortsetter debatten, på en 
måte som gjør oss alle litt klokere.
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❜❜ Det har vært et sterkt  
ønske om å kontrollere  
fortellingen om krigen
Jeg er ikke i tvil om at den etablerte historien nå må endres, sier Marte Michelet.

Aftenposten (Ap): I boken din går du hardt ut mot 
den etablerte historieskrivingen og enkelte eta-
blerte hjemmefronthistorikerne. Svaret har vært 
noen voldsomme salver tilbake. Hvordan ser du på 
deres respons?
Marte Michelet (MM): Det oppfattes som om jeg har 
gjort noe illojalt. Det forventes at vi alle skal være lojale 
mot den etablerte okkupasjonshistorien, sier Michelet.
– Jeg har opplevd aggresjon fra første stund og en ube-
hagelig mistenkeliggjøring. Hver minste kommafeil er 
fremstilt som villet manipulering, som noe jeg har gjort 
for å diskreditere kilder. Frode Færøy ved Hjemmefront-
museet og Mats Tangestuen ved Jødisk Museum gikk 
veldig hardt ut mot boken før de hadde lest den. Dette 
har preget diskusjonen i ettertid, for de har hatt behov 
for å bite fra seg og forsvare sin kontante avvisning av 
boken.

Ap: Men hvorfor skulle historikere, som har brukt 
et langt forskerliv på å studere okkupasjonen, umid-
delbart svelge et helt nytt perspektiv fra en ikke-
historiker?
MM: Mitt inntrykk er at historikerne på dette feltet i li-
ten grad er villige til å la seg korrigere. De er lite vant til 
faglig uenighet, veldig lite vant til å diskutere internt og 
enda mindre vant til å diskutere med et perspektiv som 
kommer utenfra. 

Ap: Mener du med andre ord at noen toneangiven-
de historikere og miljøer har forsøkt å monopoli-
sere en endelig sannhet om krigen og motstands-
bevegelsen?
MM: Det har vært et sterkt ønske om å kontrollere for-
tellingen om krigen. Arnfinn Moland, tidligere leder av 
Norges Hjemmefrontmuseum, har sett på det som sin 
jobb å passe på at «feil» ting ikke blir sagt, skrevet eller 
ment om krigen. Den «riktige måten» å se jødeforfølgel-
sen på, er punkt for punkt det jeg kritiserer i min bok.

Ap: Hvis din fremstilling av den etablerte historie-
fortellingen på feltet er riktig, hvorfor tror du det 
er blitt slik?
MM: Noe av det handler om tradisjon, om et tilvant syn 
som virker selvsagt. Men det spiller også inn at Hjem-
mefrontmuseet har hatt makt til å kvittere «du er god-
kjent, du er det ikke», «dette er et godkjent perspektiv, 
dette er det ikke». Derfor har denne fortellingen også 
vært vanskelig å utfordre fra innsiden. Jeg tror at en for-
utsetning for at jeg kunne skrive en bok med et nytt per-
spektiv, er at jeg ikke er «innenfor». Jeg har ingen bin-
dinger, og jeg har ingenting å tape – jeg trenger ikke fors-
kningsmidler eller godvilje fra spesielle forskere eller 
institusjoner.

Hjemmefrontmuseets makt skyldes også at de har hatt 
«heltene», motstandsmennene, med på laget. Museet 
har vært som en veteranklubb, med samlinger hver fre-
dag. Det er vanskelig å ha den nødvendige distanse når 
man er så tett på aktørene man skal beskrive. Jeg mener 
det har preget norsk okkupasjonshistorie generelt at 
man har vært for nær og hatt for mange bindinger.

Ap: I arbeidet med det du presenterer som et nytt 
perspektiv på hjemmefronten og jødedeportasjo-
nene, kan du ha falt i den samme fellen som du be-
skylder de etablerte okkupasjonshistorikerne for? 
Altså å være så enøyd for å få bekreftet din tese, at 
du har sett bort fra kilder og momenter som ikke 
bygger opp om ditt perspektiv?
MM: Jeg mener jeg ikke har gjort det. Og jeg synes ikke 
de eksemplene som er fremsatt for å underbygge en slik 
påstand, belegger det. Men hvis noen finner dokumen-
tasjon på at noen av de ledende motstandsfolkene en-
gasjerte seg i jødenes skjebne før arrestasjonene høsten 
1942, ser jeg gjerne på det. Men hittil har jeg ikke funnet 
ett eneste eksempel på at noen av de ledende motstands-
folkene var engasjert i dette spørsmålet før det eksplo-
derte. 

Ap: En av dem som har kritisert deg for å tolke ting 
i etterpåklokskapens lys, er den 98 år gamle mot-
standsmannen og krigshistorieforfatteren Ragnar 
Ulstein. Han var den som i et intervju med Gunnar 
Sønsteby, fikk opplyst at Sønsteby visste om jøde-
aksjonene tre måneder før de ble iverksatt og at 
Sønsteby mente hjemmefrontens oppgave var å 
slåss, ikke hjelpe. Hva er ditt  svar til Ulstein?
MM:  Ulsteins intervjuer med motstandsmennene er 
helt unike, fordi han, som han selv sier, har intervjuet 
sine kamerater. Dette har gjort at de også kunne snakke 
fortrolig om ting «på bakrommet». Men i alle år er de 
mindre kledelige tingene som kom frem i disse intervju-
ene, blitt håndtert nettopp på en «kameratslig» måte – 
også av faghistorikerne. 
Det er helt gjennomgående at forhold som er flatterende 
for motstandsbevegelsens respons på jødeforfølgelsene, 
er med. Forhold som er dypt problematiske, er enten to-
net ned, bortforklart, unnskyldt eller tatt helt ut. 
Når historikerne ikke tror på Sønsteby når han sier at 
han visste, er det fordi det ikke passer inn med den fast-
tømrede ideen man har hatt om at jødeaksjonen ble 
planlagt spontant i slutten av oktober. 

Ap: Tror du at den jobben du har gjort med å se på 
disse kildene med nye øyne, vil bidra til at den eta-
blerte historiefortellingen endres?
MM: Det er jeg ikke i tvil om. En del av disse funnene 

gjør at man ikke kan skrive om hendelsene høsten 1942 
på samme måte, de forandrer bildet helt. Og det gjelder 
jo særlig hovedfortellingen om at ingenting var kjent på 
forhånd og at med en gang man fikk vite om det, så gjor-
de motstandsbevegelsen alt den kunne. Dette er ikke 
sant. 

Ap: Er det ikke noe i kritikken mot boken som du i 
ettertid kan si deg enig i?
MM: Jo, jeg kan ha vært for kritisk til politifolks forkla-
ringer om en varslingsaksjon i Oslo natten til 26. novem-
ber. Jeg har beskrevet det som «myten om den storstilte 
politivarslingen». Her har blant andre Tangestuen pre-
sentert en del dokumentasjon som jeg gjerne vil se nær-
mere på, og jeg er åpen for å revurdere den konklusjo-
nen. 

Ap: Noe annet du ser at du kunne gjort annerledes?
MM: Jeg burde kanskje ha gått en runde til med Ulstein 
for å forberede ham bedre på at jeg ville presentere for-
hold som ville svi litt for ham. 

Ap: Du er beskyldt for å gjøre noe historikere ikke 
skal, nemlig moralisere og felle dommer ut fra et 
nåtidsperspektiv?
MM:  Jeg mener det er motparten som har konstruert 
en moralsk fortelling, en oppbyggelig historie om at 
nordmenn var jødenes heroiske beskyttere. 
Min hensikt har ikke vært å dømme noen. Hensikten var 
å kartlegge jødenes reelle posisjon, hvordan de ble an-
sett av motstandsbevegelsen og hvem de hadde i ryg-
gen, sier Michelet.

Det er ikke noe 
nytt at kritikere 
av hjemme-
frontens hold-
ning til jøde-
forfølgelsene 
blir møtt med 
kraftfullt  
skyts
Marte Michelet


