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Eg er ein mann som ingen kjenner.
For den eg er, gjekk støtt ein ukjend veg.
Farvel då, alle gode venner,
som berre kjenner han som aldri likna meg.

Meg kan ingen rose eller laste,
for ingen kjenner meg, og ingen kjem meg nær.
So tei still venner so eg slepp å høyre
ros og ris for det eg ikkje er.

Men ein gong kjem vel alle venner
og fører meg til grava. Og so godnatt, godnatt.
Men eg skal fylgje med når de går heim frå laget,
då skrymtar eg i skuggane, i grenda går eg att.

Meg kan ingen grava ned, det ingen som har kjent meg.
Det bur ein annan i meg, han åtte aldri ord.
Han lever att i andre og vandrar i sin himmel
på denne barndomsfagre og bombesprengde jord.

Den ukjende
Av Tor Jonsson

Musikk som politisk verkty
Scandza Forum i Oslo

Norrøn kultpraksis på Vestlandet
Kulturimperialisme på slutten av det 20. hundradåret

Med meir um desse sakene:
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Draumkvedet 2018

Av Hermund Angvik

Det kjende visjonsdiktet Draumkvedet har
nyleg vorte gjort um til eit moderne drama, og
sett upp i Bergen på Hordaland Teater av
scenekunstkompaniet Ymist. Eg var til stades
på den fyrste framsyninga den femtande januar,
og eg vil skrive nokre ord om dette.

Draumkvedet er ei norsk ballade som hev livd
på folkemunne. Kvedet vart fyrst skrive ned på
1800-talet i høvet av at lærde menner tok til å
verta nyfikne på folkekulturen kringum på byg-
dene i Noreg. Um ein skulde finna den ekte
norske kulturen kunde ein ikkje sjå til byane,
for der var dei påverka av det kontinentale, og
særskilt det danske og tyske. Dei meinte at det
berre var i den folkelege kulturen ein kunde
finna den ekte norske folkesjeli. Kanskje hadde
dei rett i dette, i alle fall når det gjeld
Draumkvedet - for dette er ei ballade som ein
berre hev funne i Noreg, og ikkje i nokon av dei
nordiske grannelandi.
      Kor gamal urutgåva av Draumkvedet er
veit ein ikkje, men av di det inneheld katolske
innslag - og kanskje heidenske med - so kann
ein trygt slå fast at det må vera frå fyre refor-
masjonstidi. Kvedet fortel um Olav Åsteson
som fell i ein tung og mystisk svevn på
jolekvelden, og han vaknar ikkje att før tret-
tandedag jol. Medan han ligg og søv hev han ei
nær døden-oppleving, og det er difor ein kallar
Draumkvedet for eit visjonsdikt. Når han
umsider vaknar so reiser han til kyrkja for å
fortelja kyrkjelyden kva han hev sett i det hin-
sidige.
      I scenekunstkompaniet Ymist si nytolking
av Draumkvedet er dei katolske innslagi tekne
vekk. I staden er desse innslagi skifte ut med
ein assosierande og utflytande monolog som

vert framført av den sers dugande skode-
spelaren, Morten Espeland. Heile romet me sit
i er dekt i myrkre og der er ingen rekvisittar på
scena. Kvedet byrjar med at Olav Åsteson tek
til å tala i tungor, um lag som ein hugsjuk
mann. Tungetalen gjer det vandslegt å få noko
vitugt ut or det han segjer, men ein skynar med
kvart at han hev vore full på julekvelden, dotte
i trappi og uvita. Olav refererer stødt til seg
sjølv og den andre Olav som to ulike personar,
og me skynar då at han hev ei ut or kroppen-
uppleving. Likevel er heile dramaet som ei
reisa i sinnet hans. Dramaet skil seg skarpt frå
det upphavlege kvedet med di det ikkje finst
noko hinsidig lenger. Gjenom heile dramaet
spyrr han "er det nokon her", men han fær aldri

svar. Det er altso ingen der. Det myrke, tome
rommet som vi sit i er med på å illustrera at det
er ei tom, sekulær fyrestellingsverd som Olav
er til stades i. Dersom han hadde vakna hadde
han ikkje havt noko å fortelje um kvar han
hadde vore.
      Morten Espeland si nytolking av Olav
Åsteson er sers sterk, og han fær verkeleg synt
fram skodespelar-evnone sine. Berre det at han
hugsar heile monologen er ei bragd i seg sjølv.
Der er litt språkleg inkonsekvens i stykkjet,
men det er uvisst om dette er medvite frå tekst-
forfattaren si side, eller um det er skodespelaren
som lyt improvisera litt undervegs. Millom
anna gjeng ordet "inkje" (altso: ikkje noko) att
i ulike setningar der det heller skulde ha vore
"ikkje". Dette er kanskje eit grep som er gjort
for å hamre fram bodskapen um at der ikkje
finst nokon ting attum sceneteppet. Olav Åste-
son lever i ei sekulær verd der Gud er død og til
slutt so stend ein aleine.
      Det var blanda kjensler eg sat att med etter
framsyningi av Draumkvedet anno 2018. På ei
vis tykkjer eg at det heile var ei slags vulgaris-
ering av ein kulturskatt, men på den andre sida
so fekk eg mykje å tenkja på med. Dramaet
måla dessutan fram ei myrk stemning som
gjorde inntrykk på meg, og skodespelet var som
sagt framifrå! Alt medrekna so vilde eg nok
ikkje ha vore forutan denne teaterupplevingi.

Hugsa bladpengane!
Giro er stifta inn i bladet.

Morten Espeland i rolla som Olav Åsteson.
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Skal Målmannen vera eit politisk blad eller eit
kulturblad? Dette er eit stødt attendevendande
spursmål som kjem til oss her i redaksjonen.

Svaret er at Målmannen er ein av dei
fåe publikasjonane som ser at me treng både
kulturelt og politisk fokus. Utan eit solid kul-
turelt grunnlag er det umogleg å arbeida fram ei
røynleg strukturendring i samfundet, og det er
nett det som politikk sviv seg um. Og utan rel-
evante politiske samanhengar å stå i so vert
språk- og kulturarbeid berre noko for dei spe-
sielt interesserte. 

Politikken og kulturen treng kvarandre
Noreg er i stor endring: Tradisjonsrike fylke og
kommunar vert lagde ned og skifte ut med
byråkratiske monsterkonstruksjonar, massein-
nvandring skaper irreversible demografiske og
sosiale endringar, finans- og energipolitikk vert
underlagd yvernasjonale organ. Svaret frå
styresmaktene på alt dette ser ut til å vera avlei-
dande symbolpolitikk. Sylvi Listhaug hev gjort
seg populær på tøft preik og aggressiv retorikk
mot innvandrarar, medan ho i røyndi administr-
erar den største innvandringi til Noreg
nokosinne. På same måten ser me at vinstresida
er mest upptekne av #metoo-kampanjar, og slik
fekk dei tuppa EU-motstandaren Trond Giske
ut or Ap-leidingi samstundes med at norske
kraftressursar vert underlagde EU sitt
energibyrå (ACER).

Berre so det er sagt: Det er ikkje oss
imot at det vert avslørt at topp-politikarane er
nett like smålege og egoistiske som gjenom-
snittsborgaren er. Det er prisen som det kostar å
ha eit parlamentarisk demokrati. Media si
#metoo-dynelyfting hev dessutan den
“demokratiserande” effekten at politikken vert
lyft ned til det nivået der kvar og ein er kvalifis-
ert til å meina noko. Samstundes vert dei store
og kompliserte spursmåli - med langt større
konsekvensar - yverlatne til avgjerdstakarane
på bakromet. Brød og sirkus kalla dei gamle
romarane det for.

Det største trugsmålet mot norsk kul-
tur er at nordmenner sjølve ikkje lenger bryr seg
um upphavet og identiteten sin. Me hev ingent-
ing sams med “innvandringsmotstandarar” som
vanvyrder muslimar av dei - i motsetnad til
nordmenner flest - faktisk tek kulturen og reli-
gionen sin seriøst.  FrP-populistar som Listhaug
hev aggressiv og kjensleladd retorikk, men ser
ein på innhaldet so kjem dei ikkje med noko
alternativ. Det er systemet sine verdiar som på
ein endå meir brutal måte skal prakkast på oss
alle: Meir “integrering”, meir “likestilling”,
kamp mot alle tradisjonar som ikkje hev ein-
skildindividet som einaste referansepunkt.
Medisinen deira er med andre ord å gjeva oss
endå meir av det som hev gjeve oss alle flokane
i utgangspunktet. 

Når slike politikarar hev gjort seg
populære, so er det av di dei er flinke til å
aktivera haldningar som dei fleste hev frå fyrr
av - og ikkje minst av di dei aldri verkelegt
utfordrar fyrestellingane åt folk flest. Kor som

er: Um ein verkeleg skal få ei grunnleggjande
samfundsendring, so treng ein å gjeva folk nye
verdiar. Det er eit langvarande kulturarbeid som
populistiske karrierepolitikarar ikkje hev tid til
å driva. I staden fører dei ein reaksjonær poli-
tisk kamp som på sikt berre hjelper dei nedbry-
tande kreftene.

Einast ein liten minoritet tener på å skapa
motsetnader
Um ein faktisk skal klara å snu masseinnvan-
dringi so kann me ikkje setja gruppor i samfun-
det upp mot einannan. Tvert imot, me treng me
å stå saman med alle folkeslag og gruppor i
samfundet som vert offer for globaliseringi.
Friviljug remigrasjon hev me tru på, slik som til
dømes den svarte nasjonalisten Kemi Seba
arbeider for med ymse slags sosiale prosjekt i
Senegal. Eller Gabriele Adinolfi sitt Lambda-
prosjekt. Me plar segja til afrikanarar at me
helder vil kjøpa kaffien direkte frå dei enn frå
eit multinasjonalt konsern, og det verkar dei
som dei forstår. Det er ein liten promille av
verdsfolkesetnaden som tener på det som hen-
der i dag, og det er der me må ha fokuset. Dette
fortalde Målmannen-redaktør Torheim meir um
på Scandza Forum i Oslo, og Målmannen
prentar reportasje frå konferansen.

Høgnorsk heiter at ein ikkje er viljug
til å gjera noko kompromiss. Målmannen vil ta
vare på Noreg både språkleg, kulturelt, etnisk
og politisk. I sumar møtte Målmannen motbør i
avisa “Vårt Land”, og Norsk Tidend hev fylgt
upp med å kolportera dei same skuldingane frå
den notorisk uetterrettelege Øyvind Strømmen.
I dette nummeret prentar me difor vårt refuserte
svarinnlegg, “Høgnorsk er meir enn målsak!”

Nett av di me veit å verdsetja eigen
identitet og upphav so trur me ikkje at alle kjem
til å verta gode sosialdemokratar berre av di dei
flytjer til oss. Me stend saman med alle verd-
sens folk i kampen mot ei globalisering som
trugar med å gjera oss alle til rotlause for-
brukarar, lette å manipulera av storkapitalen.
For det er ikkje berre i Europa at språk, kulturar
og tradisjonar vert utvatna og einsrette. Det
same hender både i Afrika og i Latin-Amerika,
og i dette nummeret prentar me “Kulturimperi-
alismen” av James Petras.

Sanningi er eit våpen
Ytringsfridom er ein viktug verdi for Målman-
nen, men denne fridomen må nyttast med kløkt.
Fridom til å ytra seg er ikkje det same som
fridom til å ærekrenkja, mobba eller trakassera
andre, og me ser det soleides som naturlegt at
det finst eit lovverk som set ei grensa. Trugande
og plågsam åtferd er det klårt at styresmaktene
må slå ned på, samstundes som ein ikkje kann
leggja til rettes for eit krenkjingshysteri.

Derimot er me djupt urolege for den
europeiske trenden der ymse slags lobbygrup-
por pressar på for å lovfesta tabuisering av
grunnleggjande sosiologiske og historiske
spursmål. Det må vera fritt fram for saklegt og
sanningssøkjande ordskifte kring alle spursmål.

Og ingen organiserte gruppor bør få krevja seg
skåna for sarkasme og ramsalt kritikk - anten
det er kristenfundamentalisme, politisk islam
eller politisk jødedom (sionisme). Både i
Frankrike (Dieudonne) og Tyskland (Mahler) er
folk vortne kasta i fengsel for å ha ytra seg fritt
um den europeiske soga, og det tykkjer me er
fullstendig uakseptabelt. Spesielt ikkje når
denne tabuiseringi einast er eigna til å skapa ein
offermytologi som rettferdiggjer nye krigar og
imperialistiske plyndringstokt (Irak, Libya,
Syria).

I dette nummeret hev me difor teke
fyre oss Horst Mahler, som nyss laut feira 82-
årsdagen sin i tysk fengsel, og som trulegt aldri
slepp ut att.

“Å leva det er å leggja all urett og
lygn i grav”, skreiv Anders Vassbotn i den
kjende salmen sin. Målmannen kjem til å halda
fram med å vera bladet som set fokus på kontro-
versielle emne ut frå ei kompromisslaus san-
ningssøkjande tilnærming. Eller som Arne Gar-
borg sa det: “Sandheden, sandheden. Om den så
skal føre til Helvede”...

Utgjevar:
Samorganet Målmannen

Tilskrift:
Målmannen

Postboks 599 Sentrum
5806 Bergen

Bladstyrar:
Olav Torheim

Epost: olaveth@gmail.com
Tlf: 99156428

Skype: fivreld25

Netstad:
http://maalmannen.no

Bladpengar kr 150,-
Bankgiro 2291 14 45666

Målmannen fylgjer redaktør-
plakaten!

Kultur og politikk: Bordet fangar
Av Olav Torheim

Kom ikkje fyrre Mål-
mannen i postkassa di? 

...
Hugs å melda frå um 
ny tilskrift dersom du

hev flutt sidan sist!
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Hausten 2014 vart Målmannen-redaktør
Torheim spurd ut av den kristne vikeavisa Norge
Idag. I intervjuet fekk Torheim greida ut um
grunnlaget for målsaki og han la fram nokre
tankar um korleis han sjølv ser på målstoda i
dag. Intervjuet kom diverre aldri på prent, difor
publiserar me det her og no.

-Kva vilde eigenleg Ivar Aasen med
nynorsken?
Det er vel klårt nok um ein les “Om vort skrift-
sprog”. Han vilde at Noreg skulde ha sitt eige
språk etter at det atter hadde vorte ein sjølvs-
tendig nasjon:

“Efterat vort Fædreneland atter er blevet hvad
det engang var, nemlig frit og selvstændigt, maa
det være os magtpaaliggende at bruge et
selvstændigt og nationalt Sprog, eftersom dette
er en Nations fornemste Kjendemærke.”

Dette skriv han i sin ungdom, i 1836, i ei tekst
som han aldri sjølv lagde fram i ålmenta (ho
vart fyrste gongen gjord kjend i Syn og Segn i
1909). Det er soleides Aasen sine eigne tankar,
slik han tenkte med seg sjølv um prosjektet sitt.
      Han vilde ha eit skriftmål som spegla att dei
mentale fyrestellingane er rømde i den norske
kulturen. Han vilde ha ei nasjonal målreising og
eit sermerkt norskt mål.

-Kvifor valde Aasen dialektane som
utgangspunkt?
Dialektane var det som ein kunde byggja på av
di det fanst ikkje noko anna: So lenge Noreg
hadde si eigi lovgjeving, so trong ein i minsto
folk som var kunnige i norrøne til å lesa og
forstå lovene, men med Christian IV si norske
lov i 1604 so var den siste skansen for norskt
mål fallen. Aasen valde dialektane til
utgangspunkt av di desse gav ein kontinuitet
attende til det gamle norrøne målet. Samstundes
må me hugsa at han gjekk vitskaplegt til verks,
han skapa ein syntese av dei norske dialektane
der det gamle norrøne målet var rettesnori. Utan
at det ein gong hadde vore eit eige norrønt mål
so hadde det helder aldri vorte nokon nynorsk.
Det var sambandet attende til det gamle norrøne
målet som gav nynorsken tilværerett.

-Kor viktige er dialektane for nynorsken si
framtid?
Mange stader er dialektane verkelegt heilt
utraderte. Sjå til Hallingdal der ungdomen talar
kav bokmål – eller til bygdene kring Bergen der
strilemålet er bytt ut med bokmålsutvatna
bergensk. Me treng folk som er viljuge til å
identifisera seg med nynorsken og ikkje med
dialekten sin – dersom målet vårt skal ha ei
framtid. Eg hadde nylegt eit lesarinnlegg i

Strilen som tek upp dette, det ligg ute på nettet.
      Problemet hev vore at målrørsla hev sett på
dialektane som ei avgrensing og ikkje som ein
ressurs. Dei klassiske nynorskdiktarane ausa
rikeslegt or målføret sitt med ord og segjemåtar,
men tanken deira var at alt dette skulde renna
ihop og dana grunnlaget for eit eige norskt kul-
turmål. Den norske målreisingstanken var ein
stor tanke, ein vilde skapa noko – og skapa det
saman. No er det vorte redusert til eit
lågterskeltilbod på nedste hylla: Tak
utgangspunkt i ditt eige talemål og mekk ditt
eige språk, som Vincent Eye Færavåg ein gong
so råkande poengterte det.

-Kvifor vann ikkje nynorsken – og kor mykje
hev han tapt?
Han hev tapt det meste:
      Han hev tapt akademikarane som nytta seg
av nynorsk både i skrift og tala. Det nynorske
normaltalemålet er so godt som burte. Jamvel i
NRK lyt nynorsken vika for dialektbruk.
Han hev tapt byane. Det var ei tid då Bergen var
eit slags hovudkvarter for målrørsla på Vest-
landet, ein hadde Ervingen, Bondeungdom-
slaget, Kaffistova åt Ervingen, ein hadde kam-
pen for nynorskuniversitetet. Dette er det berre
restar att av.
      Det hev ikkje lukkast å etablera regionar
eller kjerneområde der nynorsken er sikra.
Målet vårt er under press yveralt. Jamvel i tidle-
gare solide nynorskområde som Hallingdal eller
Nordhordland. Det einaste reine nynorskfylket,
Sogn og Fjordane, er truga av nedleggjing – um

ein skal tru den seinaste rapporten åt Møreforsk-
ing.
      Målrørsla hev arbeidd for ei jamstelling
som berre finst i namnet og ikkje i gagnet.
Islendsk – med sine 200.000 språkbrukarar –
stend sterkare enn det nynorsk gjer som jamstelt
språk i eit land med 5 millionar menneske. På
Island vert utanlandske bøker og bestseljarar
umsette til islendsk, i Noreg vert utanlandsk lit-
teratur umsett til bokmål – og bøker for spesielt
interesserte til nynorsk. På Island finn ein dis-
neyfilmar på islendsk. I Noreg hev ein einast
NRK-umsette program som Eventyrstund med
Janosch og Flukta frå Dyreskogen – alt av kom-
mersielle program vert umsett til bokmål.
      Kvifor er det slik at 200.000 islendingar
kann få alt umsett til eige språk – medan dei
påståtte 500.000 nynorskbrukarane tek til takke
med det meste på bokmål? Målrørsla skulde
aldri ha godteke at nynorsk var ei av tvo jam-
stelte “målformer” i Noreg. Me skulde ha insis-
tert på at nynorsk var eit eige språk, med det
same kravet på vern som andre minoritetsspråk.
      Sjå til Åland (svensk) eller til Sud-Tirol
(tysk). Der er det lover og reglar som gjev desse
språki det vernet som sikrar at dei yverliver.
      Toleransen for nynorsk og dialekt er stor,
men viljen til å nytta målet tilsvarande liten. Det
at nynorsken einast finst som eit skriftmål og
ikkje som eit talemål er eit stort handikap. Det
ser ein serskilt i møte med utlendingar. Kona mi
er amerikansk og hev lært seg norsk – høgnorsk.
Men ho segjer at det vanskelegaste er det at ho
høyrer so lite til språket. Eit språk lærer ein

Målmannen-redaktør Torheim gjer greida for målsynet sitt i eit intervju med den kristne vikeavisa
Norge Idag.

-Eit mål må talast, ikkje berre skrivast!
Av Olav Torheim
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ikkje berre av å lesa det, ein må høyra det.

Det største problemet med eit fråvær av nynorsk
talemål er at nynorsk ikkje er normdanande.
Språket vårt vert ikkje synlegt. Folk er redde for
å nytta markerte nynorske ord i kvardagen.
      Når ein tenkjer på kor gode kort målrørsla
hadde på handi, so kann ein vel berre slå fast at
målrørsla hev seg sjølv å takka for vanstoda i
dag.
      Det beste kortet ei ideell rørsla hev på handi
er at dei hev sanningi på si sida. So snart ein
slakkar av på dette, so spelar ein på motstan-
daren sin banehalvdel. Det beste våpenet mål-
rørsla hadde var sjølve språket: Ivar Aasens mål
var vitskaplegt uppbygt, det var fylgjerett og lett
å læra – og det var vakkert, “selve sproget er jo
musik”, som Grieg sagde det. Her er det nok å
nemna den høgnorske vokaltriklangen med a-o-
i.
      Målrørsla var lenge i jamn og trygg fram-
gang, men so byrja folk å tenkja at dei skulde
kutta nokre svingar og nå fram i ein jafs med di
dei gjort målet meir likt bokmål. Resultatet vart
at me laut tevla på motparten sin banehalvdel –
med eit språk som var rotut og vandslegt å
tileigna seg – og fullt av knot. Eit språk som
ikkje lenger var tevleført i målstriden.

-Kvifor er ikkje nynorsken vorten Noregs
svar på hebraisk?

Same kva ein meiner um Israel-/Palestina-kon-
flikten, so kann eg vel reint språklegt gje dykk
dette svaret:
      Det er fyrst og fremst av di den hebraiske
målreisingi hev lukkast – medan den norske
ikkje hev gjort det.
      Me må hugsa på at hebraisk aldri var
utdøydd: Det fanst allvegen som eit religiøst
seremonimål. Eliezer Ben Jehuda tok
utgangspunkt i det bibelhebraiske målet og fekk
det fram på nye felt: Han laga eigne ord for
moderne kvardagsovringar, og ikkje minst: Han
fekk folk til å tala målet, ikkje berre skriva det.
Og han byrja med sine eigne born, som ikkje
fekk høyra anna mål enn det hebraiske.
Åtvaringane var mange, borni hans kom til å
verta sosialt isolerte einstøingar – nær sagt
heileskadde – berre av di dei skulde tala sitt eige
mål. Eg er redd dette er dei same reaksjonane
ein vilde få frå målfolk i dag dersom ein vilde
læra eigne born upp i nynorsk talemål i staden
for unormert dialekt…
      Eliezer Ben Jehuda skyna det som mål-
folket ikkje skynar: Eit mål må talast, ikkje
berre skrivast. Og han gjorde det som målfolk i
Noreg ikkje torer å gjera: Han byrja med seg
sjølv og sine næraste.

Olav Torheim vart spurd ut av Lars-Toralf
Storstrand

DET KOSTAR Å
GJE UT BLAD!

Me vil ikkje at det skal stå på økonomien for dei som
vil lesa Målmannen. Difor er bladpengane på det

same låge nivået no som dei var i 2002: 150 kr i året. 

Like fullt so vil me uppmoda dei som kann til å gjeva
bladet ei liti eller stor gåva. Målmannen fær ingen

økonomisk studnad frå staten eller frå andre
pengesterke krefter i samfundet. 

Økonomien vår er stram - og um bladet skal

bera seg eller ikkje, det stend på lesarane åleine.

Kontonummer 2291.14.45666...
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Britiske Carcer City hev gjort seg kjende
for sin melodiøse og samfundskritiske
metallkjernemusikk, og Målmannen hev
møtt musikarane for ein prat.

-For dei lesarane som ikkje alt kjenner
til dykk, kann de fortelja oss stutt um
«Carcer City»? Korleis vart gruppa til
og kvifor valde de å laga melodisk met-
alcore?

Som med so mange andre musikkgruppor
so byrja det med at me berre var ein liten
venegjeng som vilde spela nokre konser-
tar! Me berre spelar det som me likar, og
me pla vera meir inne i teknisk daudmet-
all enn me var i nokonting anna (haha!).
Me hev faktisk ikkje nokor grunnlegg-
jande fyrestelling um kva det er for slags
musikk det skal enda med.

-Korleis vil de skildra musikken
dykkar for nye lydarar?

Det skil seg på kva for ei plata, men den
siste plata vår er den beste! Ein gong so
vart me skildra som «den mest avslappa
metallmusikken». Me er verkelegt eit
brutalt band, men attåt dette so hugar det
oss med stemningsfulle, klassiske og
akustiske ljodar òg. Me er både avslappa
og brutale på same tid.

-Kva er det som kveikjer dykk til å
laga melodiar og skriva tekster? Kva
for andre musikarar hev påverka
dykk?

For det meste alt som ikkje er metall-
musikk! Me ynskjer å vera den merkele-
gaste metallmusikkgruppa av alle, og då
er ein nøydd til å henta påverknadskraft
frå andre stader. Som me alt hev sagt so
er me sterkt påverka av stemn-
ingsmusikk, klassisk musikk og ymse
slags avslappingsmusikk – og dessutan
so vert me kveikte av alt det me uppliver
og røyner i kvardagslivet. Mange av tek-
stene våre kjem inn på dei sterke
samhaldskjenslone som me hev upplevd i
musikkgruppa vår.

-I musikken dykkar so kjenner eg på ei
viss einsemdskjensla og den triste
upplevingi av at alt som er vent og
verdfullt visnar burt. Samstundes er
der ein optimistisk aggresjon og vilje

til å koma saman med likesinna for å
gjera ein skilnad til det betre. Hev eg
rett?

Absolutt! Me hev alle eit stort problem
med midtstraumskulturen. Ikkje noko av
denne kulturen gjev oss nokor meining
reint emosjonelt. Me kom til eit punkt der
me skyna at me kunde nytta
musikkscenone som me stod på til ein
plattform for å inspirera og upplysa folk
um at det ikkje treng å vera slik. Og
dessutan få dei til å forstå at det ikkje skal
so mykje til for å endra på ting um me
berre kann stå saman.

-I låti «The Process» so tek de fyre
dykk forbrukarsamfundet, med mak-
teslause individ manipulerte av media.
Reknar de dykk sjølve som eit politisk
band og tenkjer de at musikken
dykkar kann gjera ein skilnad?

Me ynskjer å tala um idear som jamvel er
større enn dei politiske. Me trur at kunst,
ikkje berre musikk, er noko av det einaste

som kann gjera ein skilnad. Alle midt-
straumsmedia er fullstendig kontrollerte
av ei liti gruppa med ein klår agenda, og
det er difor upp til oss som er sjølvs-
tendige undergrunnsartistar å segja frå.
Viva la revolucion!

-Kva tenkjer de um Noreg, og kva
tykkjer de um å spela her?

Me var i Oslo i april og spela saman med
Attila! Det var fyrste gongen me var i
Noreg og me fekk oss nokre nye fans her.
Me kjem attende so snart som råd er!

-Er det noko meir de ynskjer å segja til
lesarane våre?

Um de likar bodskapen vår, so bør de få
med dykk den nye plata vår,
«Infinite//Unknown». Det er på både
Spotify, Apple Music, Google Play,
Youtube og alle dei hine vanlege stadene.
Og send oss ei melding um kva de tykkjer
um oss, me diggar å diskutera med dykk!

«Carcer City»: -Kunst og musikk gjer ein skilnad!
Av Olav Torheim

Carcer City
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I Målmannen sin intervjuserie um europeisk
hardkjernerock, so er turen komen til Italia.
Her hev me teke ein prat med “Green
Arrows” frå Bolzano.

-For dei som ikkje alt kjenner til dykk,
kann de fortelja litt or soga åt “Green
Arrows”? Korleis vart gruppa dykkar til?

-Me starta upp i 1999. Me er frå Bolzano, ein
liten fjellby heilt nord i Italia. I denne byen
hadde ikkje ungdomen so mykje å ta seg til,
utanum hardcore-konsertar som det var nøgdi
av. Det var mange lokale musikkgruppor som
var gåverike og interessante. Kvar einaste lau-
rdagskveld var det eitkvart som hende, og me
var tri karar som hadde lyst til å stå på scena,
me òg.
      Sidan den gongen er det mykje som hev
hendt. 18 år seinare er me komne til år 2017,
me hev ein heilt ny gruppesamansetnad, me
hev gjeve ut seks musikkalbum og me hev
havt hundradtals konsertar i heile Europa.

-Korleis vil de skildra musikken dykkar?

-Me kann skildra musikken som kompakt og
endefram, med litt melodiske innslag der det
trengst. Me kann segja at det er ein god miks
av tri ulike stilartar frå hardkjernerocken:
Beatdown, New School og Post-HC.

-Kva er det som kveikjer dykk til å kom-
ponera melodiar og skriva tekster? Kva for
andre musikarar hev påverka dykk?

-Inspirasjonen til melodiane kjem frå vårt eige
huglag, det er sers introspektivt. Inspirasjonen
til tekstene kjem frå det som me ser og
uppliver, frå kampane me fører, frå identiteten
vår.
      Når det gjeld andre musikarar som hev
påverka oss, so vil eg på den eine sida nemna
tvo historiske musikkgruppor frå byen vår:
«Last Man Standing» og «No Choice». På den
andre sida, so vil eg draga fram dei store grup-
pone frå den internasjonale hardkjerne-scena
– som Hatebreed, Madball og Agnostic Front.

-Reknar de dykk som eit politisk band?
Dersom de svarar ja, kvar hen stend de
politisk? Er det ei serskild verdsåskoding
som de vil fremja med musikken dykkar?

-Det er vandslegt å skilja hardkjerne-verdiane

frå det politiske. Um du spelar hardkjernerock
i Italia, som mange andre stader i Europa
elles, so er du nøydd å gjera det klårt kvar hen
du stend politisk.
      Me er nasjonalistar, identitære, antikapi-
talistar, og me trur på eit Europa av folk og
nasjonar. Med musikken vår so vil me syna
fram kjærleiken til landet vårt, me vil verna
um røtene våre og me vil gjeva likesinna
styrke til å stå saman og kjempa vidare for
ideane våre.

-Korleis vil de skildra hardkjerne-scena i
Italia?

-Den scena som me høyrer til, den nasjon-
alsinna hardkjerne-scena, er komi til eit gen-
erasjonsskifte. Me fylgjer dei nye gruppone
med interessa og me vil hjelpa dei fram slik at
dei kann veksa og få større nedslagsfelt.

-Er det mogleg for vinstreorierte og nasjon-
alsinna hardcore-gruppor å stå på den
same scena i Italia, eller er det tala um tvo
heilt åtskilde kringvære?

-Altso, i Italia er det teoretisk sett tri ulike
kringvære:
      For det fyrste so finst det ei sjølvutnemnd
«upolitisk» scena som skipar til konsertar for
store musikkgruppor og for «undercover»-
vinstreradikale musikkgruppor. Denne scena
er for det meste i hendene åt dei vinstr-
eradikale.
      For det andre so finst det ei openlyst vin-
streradikal scena.
      For det tridje so finst det ei openlyst

nasjonalsinna scena.
      So det hender sumtid at nasjonalsinna
gruppor spelar for den fyrstnemnde scena, so
lenge organisatorane ikkje er vinstreradikale.
Her kann dei stå på scena saman med
musikkgruppor som ikkje openlyst kallar seg
for vinstreradikale.
      Under alle umstende so er den vinstr-
eradikale scena og den nasjonalsinna scena
tvo heilt åtskilde kringvære med kvar sine
konsertlokale, musikkgruppor og organ-
isatorar.
      Frå «samfundet» si sida, so er den vinstr-
eradikale scena teki inn i varmen. Den nasjon-
alsinna scena er derimot for fredlaus å rekna.
Soleides er det ikkje so vanslegt å forstå at dei
vinstreradikale musikkgruppone hev fri til-
gang til den «upolitiske» mainstream-scena,
medan dei nasjonalsinna musikkgruppone
ikkje hev det (med dei sjeldsynte undantaki
som me alt hev nemnt).

-Kva tid fær me sjå dykk på konsert i
Noreg?

-Vel, vel, me vonar at me snart kann få spela i
Noreg. Det er eitt av dei fåe landi som «Green
Arrows» enno ikkje hev vore innum. Me treng
berre ein invitasjon!

-Er det noko meir de vil segja til lesarane
våre no?

-Som eg alt hev vore inne på, de må halda
saman. Ver dykk sjølve og tak vare på kvaran-
dre. Me vonar å sjå dykk i Noreg snart!

«Green Arrows»: Nasjonal, identitær og 
antikapitalistisk hardkjernerock

Av Olav Torheim
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-Det er ikkje nok å stogga ikkje-vestleg
innvandring, me er nøydde til å snu
innvandringsstraumen. Det var meldingi
frå Greg Johnson på det fyrste Scandza-
forumet i Noreg.

Scandza Forum skipa til det fyrste møtet
sitt i Noreg i helgi som gjekk, under titelen
«Globalization vs the Ethnostate». Meir
enn 100 personar møtte fram.
     Det var Fróði Midjord som leidde kon-
feransen frå byrjing til slutt. Midjord slo i
opningsinnlegget sitt fast at liknande kon-
feransar hadde vorte skipa til i Sverike
tidlegare, men at ein ikkje hadde venta eit
frammøte i same storleiksorden på fyrste
møtet i Noreg. Meir enn 100 frammøtte
var soleides ei positiv yverrasking for
tilskiparane.
     Midjord synte dessutan til ein artikkel i
Dagbladet frå dagen fyreåt, då nyhendet
um Scandza-forumet var toppuppslag i
timesvis. -Me vil gjerne takka John
Færseth for all denne merksemdi, skjemta
han, og fekk fagning frå salen.

Torheim: Ulike språk representerar
ulike fyrestellingsverder
Fyrste talar ut var Olav Torheim, redaktør
for det norske språk- og kulturtidskriftet
Målmannen. Torheim lagde fram det vit-
skaplege arbeidet åt Frode Jens Strømnes
um språk og mentale modellar, og han
diskuterte dei politiske implikasjonane av
dette arbeidet.
     Strømnes hadde millom anna gjort
eksperiment som demonstrerte at finsk og
svensk mål representerte tvo ulike typar
mentale modellar. Medan svensk hadde
ein einfeld vektorgeometri med fokus på
rørslor i eit tridimensjonalt rom, so hadde
finsk ein topologisk geometri med fokus
på relasjonar millom grensor i eit tvodi-
mensjonalt rom.
     -Ulike språk representerar ulike men-
tale modellar. Me strukturerar verdi ikring
oss i samsvar med dei mentale modellane
som me nyttar oss av, og difor tenkjer me
ulikt um dei same tingi når me nyttar ulike
språk. Det skiljet som Immanuel Kant i si
tid gjorde millom “Ding an Sich” og “Ding
an Mich”, det gjeld for språk med. Språk-
strukturane set grensone for det me kann
fyrestella oss.
     -Å læra eit språk er å læra å byggja
mentale modellar. Når me lærer språk, so
byggjer me strukturar som me nyttar til å

prosessera sanseinntrykk frå umverdi. Den
menneskelege og kulturelle evolusjonen
hev gjeve oss tusundtals ulike språk og
soleides tusundtals ulike måtar å tilnærma
oss røyndomen på. Me hev ikkje råd til å
missa eit einaste eitt av dei.
     -Diverre er det slik at alle sterke krefter
i verdi, både økonomisk, ideologisk og
religiøst, hev interessa av å halda oss i
myrkret um eksistensen av mentale model-
lar. Kapitalismen ynskjer å spreida engelsk
mål og indoeuropeisk teknologi yver heile
verdi, sosialismen ynskjer eit verdsum-
femnande liksskapssamfund som hev til
fyresetnad at alle menneske er grunnlegg-
jande like – og monoteistisk religion
ynskjer at dei teologiske sanningane deira
skal ha det same verdet for alle kulturar og
folk. Alt dette vert umskipla dersom det
syner seg at ulike folkegruppor modellerar
og fyresteller verdi ikring seg på grunnleg-
gjande ulikt vis.

Lauritz von Guildhausen: Total kontroll
og uppsmuldrande demokrati
Neste talar ut var Lauritz von Guild-
hausen. Von Guildhausen byrja med å sit-
era Noam Chomsky: “The smart way to
keep people passive and obedient is to
strictly limit the spectrum of acceptable
opinion, but allow very lively debate
within that spectrum…”. Grunnleggjande
spursmål um innvandring og etnisitet er
det ingen som tek tak i i offentlegt ord-
skifte. Når 100 personar er samla for å ord-
skiftast um sovorne spursmål, so meiner
Dagbladet det er naudsynt å gå ut og åtvara

ein million nordmenner um dette.
     Von Guildhausen åtvara um at
«demokratiet» i den vestlege verdi var i
full uppløysing. Deltakingi ved val vert
lågare for kvart einaste år, medan
offentlege ordskifte og valkampar er meir
og meir merkte av reine manipulasjonar
baserte på «big data»-analyse.
     Jamvel um det med «big data» sviv seg
um kollektive handlingsmynster og ikkje
um vali åt det einskilde individet, so sit me
alle att med kjensla av at nokon fylgjer
med på oss. Folk driv difor heile tidi og
sensurerar seg sjølve, jamvel i personlege
relasjonar.
     Millennial Woes og Greg Johnson: Me
må anten godtaka at kvite europearar kjem
i minoritet eller me må gjera noko
     So var det tid for Millennial Woes til å
gå på podiet. Han slo fast at trendane var
tydelege: Kvite europearar er åt å verta
minoritetar i sine historiske kjerneland.
Um dagsens trendar held fram, so er det
berre eit spursmål um kva tid. Å blanda
saman ulike etniske gruppor er nyttig for
den globale kapitalismen av di det skaper
rotlause individ som ikkje hev annan måtar
å finne seg ein identitet på enn gjenom
konsum og marknadsstyrd subkultur.
     Greg Johnson, redaktør for nettstaden
Counter-Currents og tidlegare redaktor for
The Occidental Observer, hevda i si tala at
det ikkje var nok å stogga innvandring. I
mange europeiske storbyar er dei fleste
nyfødde ikkje-vestlege. Um kvite ikkje
ynskjer å verta ein minoritet, so er det
naudsynt å ikkje berre stogga innvan-

Hundretals frammøtte på Scandza Forum i Oslo
Av Olav Torheim

Olav Torheim var fyrste talar ut. FOTO: SCANDZA FORUM.
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dringsstraumen, men å snu honom.
Innvandrarar må kort og godt byrja reisa
attende. Johnson gjorde det klårt at han
ikkje tala um å gjera drastiske tiltak yver
natti, han tala um å snu tendensane.
     For tendensen i dag er at det for kvart
år er fleire innvandrarar og færre kvite.
Kvite hev færre born medan innvandrarar
hev fleire. Det er naudsynt å snu denne
trenden slik at det for kvart år er fleire
kvite enn fyrr og færre innvandrarar enn
fyrr. -Me må gjera oss langsiktige målset-
nader der me til dømes i eit tiårsperspektiv
hev ein prosent av ikkje-kvite som er
attende der han var for ti år sidan.

Mike Enoch: Europeisk etnonasjonal-
isme er kvit nasjonalisme
Mike Enoch er redaktør for den umtykte
amerikanske podcasten «The Right Stuff».
Enoch tok i innlegget sitt eit uppgjer med
amerikansk «civic nationalism». Innfødde
europearar i Europa er framleis er upp-
kløyvde i sjølvstendige etniske gruppor
som til dømes nordmenner, svenskar,
tyskarar og franskmenner. Ein etnisk
europeisk nasjonalisme i USA kann deri-
mot ikkje verta kalla noko anna enn «kvit
nasjonalisme», meinte Enoch.
     Enoch synte til at alle dei amerikanske
«founding fathers» i praksis var kvite
nasjonalistar. Heilt fram til 1965 so var det
offisiell amerikansk politikk å syta for at
kvite vart verande ein sterk majoritet i
USA.

Spyrjerunde: Remigrasjonsspursmålet
må på bordet

Etter at talone var avslutta, so det tid for
ein spyrjerunde med alle talarane samla i
eitt panel. Her med kom spursmålet um
remigrasjon upp til ordskifte:
     -Når kvite europearar byrjar å kjenna
at straumen er snudd, so gjev det oss den
fyremunen at folk byrjar få tru på framtidi
att og tek til å få fleire born, hevda Greg
Johnson. Han meinte dessutan at det ikkje
var nokon som var rettelegt lukkelege i eit
mangkulturelt samfund. Korkje europearar
eller innvandrarar.
     Olav Torheim fylgde upp innspelet frå
Greg Johnson, og synte til sine eigne
observasjonar frå grannelag i Bergen. Um
sumaren ser ein flust med innvandrarar på
gata i mange av Bergen sine bydelar, men
um vinteren er gatebilætet atter
«blendakvitt». Klima og kultur gjer at
mange ikkje-vestlege innvandrarar ikkje
kjenner seg serskilt vel her, og då må ein
spyrja seg kva som held dei her. Er det

velferdsmidlane frå staten?
     -Um innvandrarane sjølve fann attende
til eigne kulturelle røter, i staden for vest-
leg forbrukarmentalitet, so hadde mange
trulegt reist attende heilt på eigi tildriv.
Svarte nasjonalistrørslor, som til dømes
rørsla åt franskfødde Kemi Seba som hev
flutt attende til Senegal, kunde verta våre
allierte. Dei ser at me hev den same fien-
den, dei med.
     -Det er dessutan verdt å nemna
Lambda-prosjektet, sparka i gang av
Gabriele Adinolfi, der mange økonomiske
investeringsprosjekt er sette i gang for å
fremja remigrasjon. Medan det meste av
Afrika vert ståande og stampa i ei hengje-
myr, so kunde europeiske nasjonalistar ha
valt seg ut nokre fåe land som me ynskjer
å hjelpa – i byte mot remigrasjon frå
Europa. Desse landi kann i neste umgang
verta våre stydjespelarar på eit geopolitisk
nivå.
     Når det gjeld spursmålet um uppsmul-
drande demokrati, so gjorde Torheim
merksam på at heile det historiske
grunnlaget for demokratiet var ideen um at
det finst eit folk og ein «folkevilje». Mod-
erne nasjonalstatar vart tufta på konseptet
um at folkeviljen kunde koma til uttrykk
reint kvantitativt gjenom parlamentsval.
Kor som er, so førde daningi av einsarta
nasjonalstatar til ei likeretting av lokal kul-
tur og identitet, og med sosialdemokratiet
so vart naturlege strukturar som familie og
lokalsamfund skifte ut med statlege insti-
tusjonar. Den moderne nasjonalstaten
øydela soleides alle dei hine hopehavi som
han kvilde på. Ein vart sitjande att med
isolerte individ som ein tenkjer seg skulde

ha eit nasjonalt hopehav tufta på konsept
som er reint abstrakte, som til dømes flagg,
nasjonalsong og grunnlov. Den einsrettingi
som nasjonalstaten stod for, var soleides
berre ei fyrebuing til globalisering og ein-
sretting på verdsnivå.
     I dag er det ingen demokratiske poli-
tikarar som framleis talar um «folket» eller
«folkeviljen». Dei talar einast um indi-
viduelle rettar og menneskerettar. Same
kva ein skulde tenkja um demokratiet i
fyrste umgang, so er det ikkje lenger leve-
ført av di heile fundamentet vert teke burt.
Um me vil ha noko slags demokrati
attende, so treng me å få attende ein organ-
isk uppbygd stat med eit etnisk fundament.

-Tidi for sensur i Noreg er forbi
Under konferansen var det mange pausor
som gav høve til å sosialisera. Det var
dessutan ein times pause der dei fram-
møtte fekk kosa seg med tradisjonell norsk
spekemat. Når talone og spyrjerunden var
forbi, so heldt møtet fram inn i dei seine
nattetimane – med musikk og ordskifte
millom både gamle og nye kjende.
     -Denne tilskipingi vart mykje betre enn
me hadde venta oss, og det endå me var
tvinga til å skifta ut ein av talarane berre
fire dagar fyre konferansen. Alle talone var
eineståande, men det mest upplyftande var
at publikum var sett i hop av so mange
unge og umåtelegt gåverike og uppglødde
personar. Det var kveikjande, ein retteleg
«white pill», avsluttar upptaksmannen
Fróði Midjord.

Scandza-grunnleggjar Frodi Midjord.
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Europa er både ei geografisk, historisk,
etnisk, kulturell, åndeleg og symbolsk
eining. Europa skil seg frå andre konti-
nent, sivilisasjonar og ikkje-sivilisas-
jonar.
     Europa er ein stad for olympisk
virilitet, for heroisk spiritualitet som
samsvarar med praktisk sans og sunn for-
nuft. Det er ein stad der det heilage, det
religiøse og det mystiske aldri søkk ned i
dragsuget av hallusinasjonar, kunnskaps-
dylgjing og individuell underkasting.
     Europa stend fremst millom sivilisas-
jonane når det kjem til kreativitet, kunst,
fyrestellingsevna, individuell fridom,
folkehopehav, solidaritet og evna til å
takla nye situasjonar.
     Globalismen er grunnleggjande
skadeleg for Europa. Han gjeng til åtak
på alt det som er serskilt europeiske og
han slepper laus alle slags obskure, udif-
ferensierte og anti-virile krefter.
     Dei geopolitiske, historiske, etniske,
kulturelle, spirituelle og symbolske
flokane me stend uppe i no, dei sviv seg
fyrst og fremst um å kunna halda uppe
det sermerkt europeiske og å berga dei
europeiske folki.
     Det finst ingi berging utan at det finst
vilje til makt, og denne makti kann ein
berre uppnå dersom ein byggjer på den
gamle romerske tanken um imperium.
     Europa kann ikkje berre vera eit
administrasjonsråd styrt av bankeigarar
eller teknokratar, det må framfor alt verta
ein sterk ide, både handgripeleg og yver-
skridande, som hevjar og rettleider alt og
alle som høyrer til der.
     Den europeiske røyndomen er ikkje
den som me ser ikring oss i dag. Ho er
helder ikkje den som me fyresteller oss.
Han er det som me kjem til å skapa oss,
gjenom kløkt og gjenom kamp, med
handfaste aksjonar på det europeiske
nivået, for å kunna forma og leggja fram
eit leveført alternativ.
     Europa hev kome til tidsalderen med
satellittar, og desse hev endra kriteria for
tid og rom. Slik hev dei lagt makti i hen-
dene på dei som styrer på dette nye
nivået. Europa må difor gjeva makti
attende til dei europeiske folki. Dette gjer
ein med di ein realiserar eit sterkt Europa
som gjeng parallellt med alt det som her
er vorte nemnt.

ME...
…Lyt yta vårt til å skapa nye elitar, både

eksistensielt, kulturelt og politisk – og
med tenkjarar som kann møta dei utb-
jodingane som me lyt yvervinna.
     Det sviv seg ikkje so mykje um å leg-
gja fram sosiale, monetære, økonomiske
eller institusjonelle teoriar (som er vik-
tuge nok, dei med), men um å gå i den
rette stemneleidi for å kunna styrkja dei
positive tendensane.
     Samnemnarane for dei positive ten-
densame er desse: Yngja upp att folkeset-
naden, få kontroll med innvandringi og
snu heile migrasjonstendensen, berga dei
“völkische” grunndragi åt dei europeiske
folki, atterskapa ein ikkje-kapitalistisk
økonomisk visjon som er tufta på korpo-
rasjonar og synergiar og atterreisa den
olympiske viriliteten. Me lyt setja
autonomien upp imot dei autoritære og
framandgjerande pådragi utanfrå.
     Me lyt sikra ideen um at Europa tek
vare på og integrerar dei nasjonale og
regionale serhåttane sine, me lyt verna
um både hopehavet og dei individuelle
fridomane på èin gong.
     Uppgåva vår er å lyfta fram alle desse
samnemnarane samstundes, slik at me
kann koma oss forbi alle underordna skil-
nader i synsmåtar – og alle dei kjepphes-
tane som kjennemerkjer det politiske
engasjementet i ei tid dominert av sosiale
nettverk.

     På dette grunnlaget so skal Land-
skniktane stydja upp um alle slags tildriv
– politiske, kulturelle, sosio-økonomiske
og metapolitiske – som fører oss i den
rette stemneleidi og som gjev nytt hjarte-
blod til Europa og for Europa, det auten-
tiske Europa.
     Det skal me gjera med deltaking i
tenkjetankar, med medverknad i sosiale
organisasjonar og næringsorganisasjonar,
i internasjonale samband, gjenom å liva
som me lærer i kvardagen og med poli-
tisk engasjement utan tanke på den per-
sonlege eigenbaten.
     Slik skal me skapa idear og initiativ.
Me skal byggja vidare på det beste som
kvar einskild europeisk nasjon tilbyd oss,
og som kvar person tilbyd seg å ofra. Og
slik skal me lukkast med den uppgåva
som gjer oss til spjotspissen i Europa.

Eit Europa av frie nasjonar
Tenkjetanken EurHope deler ideen um eit
“Europa av frie nasjonar” og samarbeider
um ymse slags forsking, studium, publis-
ering og tilskipingar som er tufta på
denne tanken.
     Ein kann lesa meir um EurHope på
nettsida eurhopethinktank.eu/nb.

Europa treng oss, me treng Europa
Av Gabriele Adinolfi

“Det finst ingi berging utan at det finst vilje til makt...”
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Politiet hev tidlegare prøvd alt for å stogga
den tyske nasjonal-revolusjonære gruppa Der
Dritte Weg, men i år marsjerte dei heilt uhin-
dra gjenom Gera i Thüringen. Vinstreekstrek-
streme rasar yver politiet si nye lina, medan
nasjonalistar er godt nøgde med demon-
strasjonen.
      “Gegen System und Kapital, unser Kampf
ist National!” Slik lydde ein av fyrstemai-
parolane då nasjonal-revolusjonære aktivistar
frå Der III. Weg (Tridje Vegen) toga gjenom
Gera i Thüringen, Tyskland.
      Dei cirka 500 aktivistane frå Dritte Weg
hadde kledd seg einskapleg i raude kampan-
jetrøyor. Sume bar ryggmotivet “Familie”
(huslyd), andre “Heimat” (heimstad) og atter
andre “Tradition” (sedhevd). Soleides bygde
dei upp under hovudparolen: “Kapitalismus
zerschlagen! Für Familie, Heimat und Tradi-
tion!”
      Demonstrantane hadde stelt seg upp i
rekkjor på tri og tri – og med trumbor, hand-
plakatar, flagg og transparentar so var demon-
strasjonstoget eit mektig syn for alle som dei
gjekk forbi.

Demonstrantane kom tett på lokalfolkeset-
naden
Medan det i tidlegare år var problem med
både motdemonstrantar og politi, so gjekk
demonstrasjonen i Gera rolegt og fredelegt
fyre seg. Fyrstemai-demonstrantane fekk
heile dagen gå uhindra gjenom både bysen-
trum og bustadkvartal.
      Demonstrasjonsleidingi nytta seg av
megafon for å gjera det kjent for lokalfolke-
setnaden kvifor dei hadde teke til gatone, og
her sette ein ljoskastarane på både massin-
nvandringi til Europa, på utsalet av verdfulle
naturressursar, på privatisering av offentlege
tenestor og på imperialistiske krigar i Mid-
tausten. Det beste våpenet mot den globale
kapitalismen er eigen identitet og kultur, vart
det poengtert. Slik kann dei europeiske folki
atter verta heimstadbundne politiske aktørar i
staden for rotlause konsumentar og manipu-
lasjonsobjekt. Demonstrantane svara med å
ropa slagord som “Europa, Jugend, Revolu-
tion!”
      Det var tydelegt at demonstrantane på
ingen slags måte svara til det skræmebilætet
som media normalt freistar mana fram av
“høgreekstreme”: Folk stod på balkongane
sine og såg forvitne på dei veldisiplinerte
demonstrantane, og mange av tilskodarane
både smilte og vinka. Nokre unge gutar på 7-
8 år hoppa jamvel av syklane sine og gjekk
med i toget.

Nasjonale og antikapitalistiske aksjonistar
Der Dritte Weg vart skipa i 2013, men
fyrstemai-demonstrasjonane åt “Nationale
und Soziale Aktionsbündnis Erste Mai” hev
vore eit årvisst tiltak heilt sidan 2010. Når
nasjonale aktivistar togar gjenom gatone på
den nasjonale arbeidarkampdagen, so er det
høgdepunktet i den antikapitalistiske kampan-
jevika åt den nasjonale og sosiale aksjons-
gruppa. Med kreative aksjonar av ymist slag
vil tilskiparane setja ljoskastarane på sosiale
problem som tyske arbeidarar råkar ut for:
Nedskjeringar i velferdsordningar, sosial
dumping og arbeid for luseløn på millombil-
skontrakter. Upp mot alle desse herjingane åt
den globale kapitalismen so reiser dei
nasjonal-revolusjonære aktivistane parolen
um ein “tysk sosialisme”.

Kommentar: Ein maktdemonstrasjon for
Der Dritte Weg
Både i Saalfeld i 2015 og i Plauen i 2016 so
sette politi og motdemonstrantar alle klutar til
for å stogga den nasjonal-revolusjonære
fyrstemai-markeringi. Båe gongene so var det
til ingi nytta, sidan arrangørane svara med
same mynt: Fyrst gjekk arrangørane til det
steget at dei formelt uppløyste demonstrasjo-
nen – og deretter kunde aktivistane reint indi-
viduelt få gjera det som måtte til for å koma
seg forbi sperringane og vidare på
marsjruta…

      I Gera i 2017 so var det tydelegt at politiet
hadde innsett at den gamle sabotasjetaktikken
deira ikkje fungerte, og dei var i staden
innstilte på å faktisk gjera jobben sin og lata
den lovlege demonstrasjonen få gå sin gang.
På vinstreekstreme nettstader vert det i ettertid
klaga høglydt yver at politiet hadde venta til
siste sekund med å informera um den plan-
lagde marsjruta, og slik hadde dei gjort det
vanskelegt å planleggja ulovlege blokadeak-
sjonar.
      Det skal jamvel ha vorte nytta peparspray
mot vinstreekstreme som ikkje vilde halda seg
burte frå den nasjonalistiske demonstrasjonen.
Under alle umstende var motdemonstrantane
so fåe at dei ikkje hadde havt noko å stella upp
med, same kva politi-taktikken skulde vera…
      Den vellukka demonstrasjonen i Gera er
soleides endå ei stadfesting på kor maktes-
lause dei vinstreekstreme er på stader der dei
ikkje sjølve hev makta å implantera seg med
eigne strukturar. I Berlin eller i Leipzig hadde
stoda visselegt vore ei onnor, med store vin-
streautonome kringvære, men i Bayern og i
Thüringen er det nasjonalistane som er dei
sterke på gata. Der Dritte Weg held fram med
å byggja stein på stein, med nye støttepunkt
og aktivistsentrum på den eine staden etter
den andre. So langt hev ingen vore i stand til
å stogga dei.

Nasjonal-revolusjonær fyrstemai-demo i Gera

“Der Dritte Weg” toga mannsterkt gjenom Gera på fyrste mai.
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Den 24 september i året som gjekk so vart det
halde val til den nittande tyske forbundsda-
gen. Valet førde til ei massiv umskipling i det
tyske partilandskapet. 
      For fyrste gongen kom eit høgreradikalt,
patriotisk parti inn i det høgste tyske parla-
mentet. Det var AfD - Alternative für
Deutschland - som makta få 12,6 prosent av
røystene og soleides 92 mandat i den tyske
forbundsdagen. Soleides vart det skapt ei heilt
ny stoda og skrekken sit framleis i dei
etablerte politikarane. Til dags dato, 21 januar
2018, hev dei etablerte politikarane enno ikkje
makta å stabla ei ny regjering på føtene. I
staden vert landet styrt vidare som eit forret-
ningsministerium.
     Men korleis skal ein vurdera dei patrio-

tiske kreftene i Tyskland nett no? I denne tek-
sti kjem eg fyrst og fremst til å taka fyre meg
dei parlamentariske gruppone, dei utanumpar-
lamentariske fær me sjå nærare på ein annan
gong. Frie nasjonalistgruppor og kamer-
atskapskrinsar finst det mange av, men
påverknadskrafti deira er ikkje serlegt stor.
Dei som eg vil setja fokus på er AfD, NPD og
partiet “Der Dritte Weg”.

Alternative für Deutschland (AfD)
Alternative für Deutschland vart skipa i 2013
og er soleides eit tollegt ungt parti. På sers
stutt tid kom dei seg inn i 14 delstatsparlament
og tallause kommunestyre. I juli 2015 kom
det til ei kløyving um den framtidige partilina,
og ymse slags liberalt orienterte gruppor drog
seg ut og samla seg um det nye partiet
“ALFA”. Det tok under alle umstende ikkje
lange tidi fyre ALFA gjekk i frø, og resultatet
av kløyvingi var at AfD tok eit tydelegt steg
mot høgre - erkekonservativt, antifeministisk,
anti-islamistisk og anti-EU. Økonomisk tek
dei til ords for ein sosial marknadsøkonomi -
i tråd med ideane åt Ludwog Ehrhards.
      I det høgreradikale politiske spekteret so
er AfD til vinstre for NPD å rekna. Dei er eit
verdikonservativt parti, forplikta til dei “kris-
teleg-jødiske” vestverdiane. Likevel so finst
det straumdrag innanfor partiet som stend
mykje lengre til høgre og som politisk yver-
lappar med NPD. Desse straumdragi stend
nært den europeiske, identitære rørsla, og dei
hev band til Götz Kubitschek sitt Institut für
Staatspolitik i Schnellroda.

Nationaldemokratische Partei Deutsch-
lands (NPD)
NPD er det eldste nasjonalorienterte partiet i

Tyskland. Partiet vart skipa i Vest-Tyskland i

1964, og etter at Tyskland atter vart samla so
ekspanderte partiet inn i Millom-Tyskland
(Aust-Tyskland). I 2004 og 2006 hadde dei
framifrå gode valresultat, med di dei kom seg
inn i delstatsparlamenti i Sachsen og i Meck-
lenburg-Vorpommern. Med desse
utgangspunkti so arbeidde partiet stødt med å
verta betre på både politikk og organisering.
Under leidingi åt Holger Apfel so freista ein å
slå seg inn på den sokalla “Dresden-lina” der
ein skulde reorganisera dei gamle og storkna
partistrukturane.  
      Apfel vilde umdana NPD frå eit parti på
ytste høgrekanten til eit patriotisk, moderne
og slagsterkt parti - ikkje so ulikt dagsens
AfD. Dette lukkast ikkje. Apfel drog seg ut or
partiet etter å ha råka ut for ei rad intrigar. I
dag bur han på Mallorca og der driv han ein
restaurant. I 2018, etter forbundsdagsvalet og
AfD-suksessen, so er NPD einast ein marginal
faktor i det høgreorienterte politiske spekteret.
Dei hev framleis ein representant i EU-parla-
mentet, men delstatsfraksjonane i Sachsen og
Mecklenburg-Vorpommern finst ikkje lenger.
Kor som er so hev dei framleis 360 kommu-
nale mandat i 14 delstatar.
      Med dei dårlege valresultati dei fire
seinaste åri so er det klårt at NPD er nøydde til
å slå inn på ein meir radikal kurs dersom dei
framleis skal ha nokon partipolitisk relevans.
Tidlegare i år vart det difor skipa ein eigen
“Völkischer Flügel” innanfor NPD. Den
“völkische” NPD-fraksjonen ynskjer å spissa
den politiske og ideologiske profilen og gjera
NPD til eit “Weltanschauungspartei”.

Der Dritte Weg 
Partiet “Der Dritte Weg” vart skipa i 2013.
Upptaksmennene var tidlegare NPD-medle-
mer og frie nasjonalistar. Grunnlaget for par-
tiskipingi var det vedvarande juridiske

trugsmålet mot dei frie kameratskapsgrup-
pone, som stødt risikerar å verta kriminalis-
erte og slegne ned på av styresmaktene. Nokre
av dei frie kameratskapsgruppone hev alt
vorte forbodne, som til dømes Freies Netz
Süd. 
      Medan organisasjonar kann verta for-
bodne yver ein låg sko, so hev parti eit serskilt
vern. Takk vere det vernet som partistatusen
gjev, so kann aktivistane i “Der Dritte Weg” -
enn so lenge - få halda fram dei politiske
aktivitetane sine. 
      Partiet “Der Dritte Weg” er ikkje noko
masseparti, dei reknar seg snarare som ei
elitær gruppa i det høgreradikale spekteret.
Fokuset deira ligg soleides på kulturelle
tilskipingar og ymse slags årvisse arrange-
ment. I den tyske ålmenta so er “Der Dritte
Weg” stempla som “nynazistar”, sidan dei ope
tek til ords for ein “tysk sosialisme”. Med
språkbruk, ideologi og symbolikk so orien-
terar dei seg sterkt mot strasserismen.

AfD er lekk i ein europeisk trend
Av dei nemnde partii so er det heilt klårt AfD
som nett no er i stand til å setja den politiske
dagsetelen. Partiet fær stødt sterkare påverk-
nadskraft. Dei er vortne sterkt forankra både i
delstatsparlamenti, i forbundsdagen og i dei
lokale kommunestyri. 
      Den tydelegaste skilnaden millom AfD,
NPD og “Der Dritte Weg” er under alle ums-
tende det faktum at AfD hev markert seg som
eit tydelegt pro-israelsk parti, og soleides
gjeng dei inn i den nye europeiske tendensen
med “patriotiske” og islamkritiske populist-
parti  - som med Front National i Frankrike og
FPÖ i Austerrike.

Korleis er stoda for den nasjonale opposisjonen i Tyskland?
Av Thomas Villmannen
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Det var militærhistorikaren Michael
Anderson tok nylegt fyre seg den van-
tande verdsåskodande dimensjonen i
vestlege samfund sitt møte med politisk
islam. Anderson er tidlegare offiser hjå
det militære njosnarstellet og andsvarleg
for den verdsumfemnande kampen mot
militante islamistar ved “Special Opera-
tions Command” (SOCOM), 
    Etter Anderson sitt syn hev dei

vestlege samfundi lukkast på eit taktisk-
operativt plan, men ikkje på det avg-
jerande strategiske planet. Han lista upp
desse årsakene: 
    -Til liks med konflikten med kommu-

nismen, so er samanstøyten med politisk
islam djupast sett ein “eksistensiell verd-
såskodingskonflikt”. Mistaket åt dei
vestlege samfundi er at dei reknar
islamismen som ein floke som dei kann
løysa upp reint taktisk, med militære
metodar og politiåtgjerder. Dei tek ikkje
dei etnisk-religiøse motsetnadene ålvor-
legt nok. 
    -Vestlege samfund vantar viljen til å

gå grunnleggjande til verks mot islamis-
men, og denne vantande viljen tolkar
muslimar som eit teikn på veikskap.
Soleides vert den islamistiske narrativen
styrkt. Islamistisk propaganda framsteller
Vesten som veik, og takk vere denne pro-
pagandaen fær islamismen stødt fleire
tilhengjarar i Vesten. Dersom dei vestlege
samfundi skal vinna fram i denne lagnad-
stunge kampen, so må dei sanna at kon-
flikten hev ein verdsåskodande dimen-
sjon - og taka kampen på det verdsåsko-
dande umkvervet med.
    -Det trengst difor ei mobiliserande

verdsåskoding. Ei sovori verdsåskoding
kann legitimera ein meir umfemnande og
meir aggressiv kamp mot politisk islam,
og ho kann yvertyda folkesetnaden um at
denne kampen er rettvis og naudsynt.
Den nemnde verdsåskodingi og bod-
skapen som fylgjer med denne må dessu-
tan tena til å demoralisera islamistar og få
vanlege muslimar til å skyna at studnad
til islamismen berre fører til ovstore
problem for dei.
    -Vestlege riksstyre og dei nasjonale

folkesetnadene må skyna at eksistensielle
trugsmål må møtast med maktmidlar som
høver for å slå motstandaren attende. 
     Skal ein vinna ein krig, so er det ikkje
nok å skyna kva ein stend andsynes. Ein
verdsåskodande kamp mot politisk islam 

krev ein umfemnande strategi - og både
ein kinetisk og ikkje-kinetisk fram-
gangsmåte andsynes motstandarane. Med
motstandarar meiner ein ikkje berre reint
terroristiske motstandarar, ein må sjå
lengre enn som so.
    Denne umfemnande kampen mot

politisk islam treng ikkje berre innsats frå
styresmaktene, det trengst at heile det
sivile samfundet medverkar. Jamvel bor-
garvernsgruppor og paramilitære grup-
por. Berre slik vert det effektivt. 

Vurderingar og sluttsatsar
Politisk islam er hovudaktør i den verd-
sumfemnande kristenforfylgingi. Jamvel
i det kristelege Vest-Europa er islamistisk
kristenforfylging vorte eit problem.
Kyrkjelege aktørar hev berre avgrensa
åtgjerder til rådvelde og dei treng solei-
des hjelp frå staten. At staten ikkje er til å
lita på, det ser ein til dømes frå hendingar
i Syria og Irak. Her hev kyrkja og staten
ofte havt motstridande interessor, og det
er dei lokale kristne som vert skadeli-
dande. 
     Som Anderson er inne på, so kann
ikkje dei sekulære vestlege samfundi
kjempa effektivt mot islamismen utan å
vedkjenna seg sitt eige kristelege kultur-
grunnlag. Den gongen kampen mot kom-
munismen stod på so var dette noko
sjølvsagt. Jamvel den tidlegare tyske for-
bundspresidenten Joachim Gauck hev for 

ei tid sidan peika på at det vestlege sam-
fundet vantar ein sterk identitet som toler
å stå i ein konflikt: 

”Wir Europäer haben bis heute keinen
Gründungsmythos nach Art einer
Entscheidungsschlacht, in der Europa
einem Feind gegenübertreten, siegen
oder verlieren, aber jedenfalls seine
Identität bewahren konnte.”

I framhaldet av resonnementi åt Ander-
son og Gauck, so kann ein slå fast at kris-
tendomen gjev kulturell kraft frå ein 1400
år lang og ubroten tradisjon av konflikt
med ymse former for politisk islam. 
     Men um denne narrativen skal verta
truverdig, og ikkje berre vera ei instru-
mentalisering av kristendomen til
sekulære fyremål, so er det naudsynt at
dei vestlege statane er reiduge til å iden-
tifisera seg med kristendomen  - og ta
kristne verdiar til seg på alle slags
umkverve i samfundslivet. 
    Den kristelege konflikten med poli-

tisk islam kann ikkje avgrensa seg til å
vera ein rein forsvarskamp. I tråd med
bodet um å elska sin fiende, so må ein
møta motstandarane som menneske - og
syna dei at det finst alternativ til den poli-
tiserte religionen som er andsvarleg for
elendet deira.

Kampen mot islamismen vantar verdsåskodande dimensjon, meiner Michael Anderson.

Verdsåskodande kamp mot islamisme: Eit militært synsleite
Av Thomas Villmannen
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Det er 40 år sidan «den tyske hausten»,
oktobermånaden i 1977 der konflikten
millom Rote Armee Fraktion og den vest-
tyske staten toppa seg. Det byrja med
burtføringi av Hans-Martin Schleyer, det
heldt fram med flykapringi i Mogadishu –
der «vår eigi» Souhaila Andrawes var
med – og det enda med «dødsnatti» i
Stammheim der RAF-leidarane døydde
under uklåre umstende.
     Den tidlegare RAF-terroristen Chris-
tian Klar sat i fengsel i 26 år, frå 1982 til
2008, dømd for mord og terrorisme. I
avisa «Junge Welt» kom Klar nylegt med
ein kronikk som er interessant for alle
som ikkje berre vil fordøma, men som
jamvel vil forstå kvifor so mange radikale
vesteuropeiske ungdomar på 70-talet
valde å verta med i ein terrororganisas-
jon. Kronikken kjem dessutan med ein
klår og tydeleg kritikk mot vinstresida av
i dag.

Avkolonialiseringi på 60-talet: Eit his-
torisk vindauga som opna seg
På 60-talet og 70-talet fekk unge men-
neske uppliva at soga tok ei heilt onnor
stemneleid enn det ein hadde venta seg.
Flestalle dei afrikanske koloniane vart
sjølvstendige i ein jafs, i den arabiske
verdi kom radikale nasjonale og sosiale
leidarar til makti, det vietnamesiske
folket førde ein sigerrik kamp mot dei
amerikanske okkupantane – og det var
uvisst å vita um det var det kapitalistiske
Vest eller det sosialistiske Aust som kom
til å draga det lengste strået.
     I motsetnad til i dag so upplivde unge
menneske at soga ikkje var skrivi i stein,
det kunde verta upp til dei sjølve å forma
framtidi. «Ei sovori utviding av det poli-
tiske mogleiksromet skjer berre nokre
sjeldne gonger i soga», argumenterar
Klar.
     For dei ungdomane som vart med i
RAF so var det ikkje noko alternativ å
sitja og venta på at folket i deira eige
Tyskland skulde «vakna upp». Det fekk
ikkje helpa at den heimlege massebasisen
vanta. Dei vilde handla der og då, og so
fekk ein helder læra av det ein gjorde.

Vinstresida av i dag vil ikkje vita av sin
eigen historiske tradisjon
Alt dette er det vanskeleg for menneske å
forstå i dag. Etter «Murens fall» hev
nyliberalismen vore ideologisk einerå-

dande
i Europa, og politikk er berre noko som
ein kann driva med innanfor det råmever-
ket som marknadsliberalismen hev sett
(T.I.N.A.). Som Margaret Thatcher sa det
på 80-talet, «There is no such thing as
society».
     Helder ikkje finst det nokon
kunnskap eller interessa på «vinstresida»
for å studera og læra av dei tidlegare upp-
standane og sosialistiske eksperimenti.
Politiske og ideologiske ordskifte sviv
seg dimed um å finna upp hjulet på nyo.
Vinstresida hev kutta bandi og distansert
seg frå sin eigen historiske tradisjon. Dei
hev akseptert demoniseringi både av
RAF og av «urettsstaten» DDR. Soleides
hev dei moralsk sett gjeve seg inn under
det hegemoniske BRD-systemet som
fyregjengarane deira tok upp kampen
mot.
     Når ein i desse dagar ser at «ytre
høgre» veks fram att i Europa, so hev
vinstresida seg sjølve å takka. Det er dei
«høgreekstreme» som folket uppfattar
som rebellane av i dag, og ikkje vin-
stresida, hevdar Klar.

Det finst ei verd utanfor Europa, og
der gjeng dei politiske og sosiale kam-
pane vidare
Klar kritiserar dessutan vinstresida for å
avgrensa seg til det som hender kring
deira eigen navle. For desse er det slik at
det som ikkje hender i Europa, det hender
ingen stader i verdi. Den revolusjonære
vinstresida i Europa hev vore paralysert
sidan 1989, og det jamvel um det er nett i

tidi
etter «Murens fall» at sosialrevo-
lusjonære rørslor hev ført sigerrike kam-
par i Latin-Amerika:
     «Nett i det at den sosialistiske aust-
blokki gjekk i uppløysing so upplivde
Latin-Amerika sitt «Caracazo» i
Venezuela, ein lykjeluppstand mot den
nyliberale ordningi som fekk verknader i
heile regionen og endå lengre. Fylgjone
av det heile var ein skapande prosess, og
med optimismen åt ein mykje yngre folke-
setnad so fekk ein ei samfundsutvikling
som sette standarden for solidarisk
økonomi og demokrati».

Vinstresida si verktykassa er tom
Etter finanskrisa i 2008 hev ein endå ein
gong sett at kapitalismen fører profitten i
lumma på private, og det samstundes
med at det er heile samfundet som må
taka rekningi når det heile skjer seg. Det
er vorte skapt ei sosial uro i Europa som
etterkrigstidi tidlegare ikkje hev sett.
     Den massebasisen som vanta på 60-
og 70-talet er åt å veksa fram, hevdar
Klar, men vinstresida er ikkje i stand til å
profitera på det. Dei er ikkje i stand til å
tenkja prinsipielt og konseptuelt, av di
dei hev kutta bandi til sin eigen tradisjon,
og dei vantar difor dei verktyi som dei
treng for å kunna vinna fram politisk.
     Klar avsluttar kronikken sitt med eit
sitat av Sebastian Haffner: 
     «Es gibt eine Art, recht zu behalten,
die blamabel ist und nur dem Gegner zu
unverdienter Glorie verhilft.»

Det er dei «høgreekstreme» som folket uppfattar som rebellane av i dag, og ikkje vinstresida,
hevdar Klar.

40 år sidan den tyske hausten. Christian Klar samlar trådane
Av Olav Torheim
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I dag vert meiningsbrotsmannen Horst
Mahler deportert frå Ungarn, landet som nek-
tar honom politisk asyl. I Tyskland ventar
politi og fengselsstell på den diabetessjuke
81-åringen. No kjem Mahler trulegt til å døy i
fengsel.

Det var i 2009 at Horst Mahler vart dømd til i
alt 12 års fengsel, eine og åleine for å ha ytra
seg kontroversielt um den tyske soga. Mahler
ynskte å gjera rettssaki til symbolsak um
ytringsfridom. «Eg sit her av di eg vil sitja
her», slo Mahler fast frå tiltalebanken. Ikkje
so ulikt ein Martin Luther som 500 år tidle-
gare slo fast at «her stend eg og kann ikkje
anna».

12 års fengsel for tankebrotsverk
Rettssaki mot Mahler var ingenting anna enn
ein farse. Ikkje berre vart Mahler nekta å leg-
gja fram prov som skulde underbygde at
ytringane hans var lovlege. Jamvel hans eigen
forsvarsadvokat, Sylvia Stolz, vart dømd til
fengselsstraff for å ha forsvara sin eigen
klient.
      Mahler hev i årevis havt både hjartesjuk-
dom og nyresvikt, og i 2015 var Mahler nær
ved å døy i fengselet. Ein livstrugande infek-
sjon førde til at han vart nøydd til å amputera
foten, og det var berre mediemerksemd og
aktivisme frå Mahler-sympatisørar som førde
til at Mahler det same året var sleppt fri av
helse-årsaker.
      Mahler hev i tidi etter lauslatingi halde ei
rad talor og fyredrag, og dette meiner styres-
maktene er brot på fyresetnadene for laus-
latingi. Mahler vart i april i år kalla inn for å
sona resten av straffi si. Med den helsetil-
standen som Mahler er i, so er dette i praksis
å krevja dødsstraff for Mahler – og Mahler
svara med å gå under jordi. I ein video på
Youtube fortel Mahler at han kjem til å reisa
til eit anna land og søkja politisk asyl. Valet
fall på Ungarn.
      Jamvel um Viktor Orban hev havt ein tøff
retorikk, og endåtil uppmoda folk frå det

mangkul-
turelle Vest-Europa um å flykta til Ungarn, so
var det heile tidi klårt nok at NATO-landet
Ungarn ikkje kom til å gjeva politisk asyl til
ein mann som Mahler. Like lite som dei vilde
ha gjeve asyl til ein Snowden eller ein
Assange…

Eit liv i kamp mot systemet
Horst Mahler var i si tid forsvarsadvokat for
Andreas Baader og Gudrun Ensslin i samband
med varehus-brannen i 1968. Stutt tid etter var
det Mahler som yvertala Baader og Ensslin til
å reisa attende til Vest-Berlin frå eksilet i
Italia, og soleides reknar mange historikarar
Mahler for å vera den røynlege grunnlegg-
jaren av den vinstreekstreme terrorgruppa
Rote Armee Fraktion.
      Horst Mahler slapp ut frå fengsel i 1980,
og tidlegt på 2000-talet var han med på å
grunnleggja den nasjonalistiske tenkjetanken
«Deutsches Kolleg», nært knytt til NPD. Som
so mange andre gamle vinstreaktivistar so tok
han på sine gamle dagar til å forstå at nasjon-
alistane er dei einaste som kann by globalkap-
italismen motstand.
      Den aldrande Horst Mahler hev trakka
systemet på den tåi der det gjer som vondast:
      Dei «historiske sanningane» som det ikkje

e r
lov å stella spursmål ved, dei høyrer med til
sjølve det fundamentet som det rådande sys-
temet stend på.
      Eit fundament som dei seinaste 70 åri hev
rettferdiggjort det faktum at Europa vart
restrukturert med ein massiv valdsbruk som
soga aldri tidlegare hev sett, og der etterverk-
nadene er moralsk, kulturell og demografisk
uppløysing.

Når maska fell
Med deportasjonen og arrestasjonen av Horst
Mahler so kjem me atter til å få sjå korleis
maska fell hjå både Amnesty International,
PEN, Fritt Ord og alle andre slags pressgrup-
por for «det frie ordet». Helder ikkje denne
gongen kjem dei til å lyfta ein finger når ein
ærlegt sanningssøkjande europar skal kneblast
med drakonisk fengselsstraff.
      Kor som er so er det lov å vona at ein
mann som hev nytta heile livet i kamp mot
systemet ikkje let seg knekkja denne gongen
helder…

Stykkjet vart lagt ut på maalmannen.no den
13. juni 2017.

Eit liv i kamp mot systemet: Fridom for Horst Mahler!
Av Olav Torheim

Horst Mahler på 70-talet.



16 Soga og stadnamn

Stadnamn er gjerne dei mest forvitnelege
kjeldone me hev i dag for å granska den
eldre soga åt ein stad: Dei kann fortelja oss
mykje um sjølve staden - og um folk og
samfundet kring staden på det tidspunktet
namnet vart til. Til skilnad frå fysiske
leivningar frå oldtidi kann namni ikkje
tærast og øydast – med mindre dei gjeng
inn i gløymsla. Difor er dei serlegt eigna til
å dryfta den åndelege kulturarven etter eit
folkeslag, som elles er longe kvorve. 
     Innanfyre det norske namnegransk-

ingsmiljøet hev det alltid vore stor inter-
essa for den gamle trui som dei norder-
lendske tjodene nytta fyre kristendomen
vart statsreligion. Korleis var kultusen
organisert, kva for nokre stader var heilage,
og på kva slags vis var dei heilage?

Kva er no heilagdomsnamn for noko?
Den fyrrkristne gamalnorske trui veit me
litt um frå fyrr gjenom skriftlege kjeldor
som til dømes Edda-kvædi, men dette er
mytologi (sogor um gudane) - og det fortel
ikkje alltid so mykje um kva for ei rolla
gudsdyrkingi hadde i kvardagen åt ein-
skildmenneske. Det hev derimot namne-
gransking synt seg å kunna gjeva mange
svar um, til dømes er nok dei fleste som
hev hug for norrøn kultpraksis kjende med
Tysnes i Sunnhordland, som i det gamle
lokalmålet heitte Jarlo (ofte normert som
Jarlø/Jarløy). Denne talemålsformi kjem
frå det gamalnorske namnet Njardarlog,
som innheld namnet til guden Njord (Njar-
dar er genitivform). Utanum sjølve øynam-
net finst det ulike stader på Tysnes som ber
tydelege heilagdomsnamn: Helgestein,
Stora og Vetla Godøyo, dativnamnet Lunde
(mest sannsynleg ein fredlyst skog der dei
utførde offerhandlingar), Ve og Vevatnet
(‘blotstad’) og endå fleire. Desse namni, i
lag med arkeologiske funn – diverre
sparsame –  gjev eit mykje større og tryg-
gare tilfang for granskingi av den faktiske
norrøne religionen enn alle dei skriftlege
gudesogone.
     I Aurland kommune i Sogn finn me

mangt eit tydelegt heilagdomsnamn, endå
um slike namn ligg i ein breidare krins enn
stadnamni på Tysnesøyi - og difor sjeldnare
er vortne jamførde og analyserte frå eit
samanhangande synsleite. Me hev t.d.
Gudvangen og Nærøy: Den heilage dåmen
er klår i det fyrste namnet (‘gud’), medan
Nærøy trulegt er ei utvikling av Njar-

darheimr.
Gamle nærøydølar nytta formi Næreim-
dalen i staden for Nærøydalen i både skrift
og tale, der fyrstelekken ‘næreim’ nokso
sikkert er ei samansetjing med ‘heim’ som
andrelekk. Lengre ut, der Aurlandsfjorden
møter Sognafjorden, ligg bygdi Fresvik
(‘Frøys-vik’) - medan me i kommunesen-
trumet Vangen finn gardane Lunde, Ty og
Gjerlå, som minner yvervettes um nam-
nelandskapet på Tysnesøyi (serskilt Gjerlå,
uttala /''jerlao/, samanlikna med det eldre
namnet Jerlo for Tysnes). Korkje Gudvan-
gen, Fresvik eller Vangen er lell dei eldste
kulstadene i kommunen; den vesle bygdi
Flåm lyt vera det, der det finst både mange
namn og gamle minnesmerke som fortel
um heidensk kultus på staden i eldgamal
tid.

Heilagdomsnamn i Flåmsdalen
Flåm ligg inst i Aurlandsfjorden og Flåms-
dalen strekkjer seg heilt upp til snaufjellet
og bredane millom Sogn, Voss, Hardanger
og Hallingdal. Frå gamalt hev denne dalen
vore ein viktug ferdaveg og sjølve bygde-
namnet syner eldre drag enn dei fleste stad-
namni i umrådet: Flåm er ei gamal dativ-
form av norrønt flá = ‘flå, vid flata’ + fleir-
talsendingi -um, og at endingi hev stade
seg i staden for å falla av som i dei aller
fleste norske dativnamni (t.d. Holo, Haugo,

Bjørgo, osb.), tyder på høg alder og serleg
funksjon, nett som bygdenamnet Lom i
Gudbrandsdalen. Den fyrste garden og
grendi ein møter um ein fer frå fjorden
uppetter Flåmsdalen, er Fretheim (utt.
/''fretaim/); dette namnet hev same upphav
som gjerningsordet å fretta, og heng saman
med den gamalnorske vendingi að ganga til
frettar, nemlegt å rådspyrja gudane. Sletta
like bakanfor Fretheimshaugane heiter
Lunden og her er det rimelegt å tenkja seg
at dei dreiv gudsdyrkingi si. Her er det byg-
gjefelt i dag, men det er vorte funne bau-
tasteinar som peikar på at Lunden var eit
gravfelt i si tid. Diverre stend berre ein av
bautaene att.
     Kjem ein seg um lag ein kilometer
fremre, stend ein ved Flåm kyrkja. Denne
kyrkjestaden er sers gamal: Den eldste
umtala er frå fyre Svartedauden (kirkian a
Flaam i Bjørgvin Kalvskinn), so det er fullt
mogelegt at den fyrste kyrkja vart bygd på
ein tidlegare kultstad. Sovori ‘avløysing’
av den åndelege institusjonen var nokso
vanleg i millomalderen, og tidt og ofte
syner dette seg å vera eit høvelegt
haldepunkt i etterrøkjingi av den
fyrrkristne trui i Noreg. Likevel lyt denne
påstanden styrkjast med fysiske prov, helst
arkeologiske funn på staden. Kyrkja ligg
ved garden Flåm og midt på denne garden,
på vestsida av elvi, er det fortalt det stod
ein stor steinring, som var på lag fjortan
meter i tverrmål. I 1834 var biskop Jacob
Neumann på vitjing i Flåm og han merkte
seg at det stod heile syttan bautasteinar i
ring på ei liti sletta attmed elvi, medan
andre kjeldor frå hi helvti av 1800-talet
segjer at det framleides stod sju steinar i
ein halvring med ein større bauta i midten.
Dei siste steinane munde verta rivne i
1860-åri eller litt etter. I dag greider ein
ikkje finna nokon av desse steinane;
bygdeboki for Aurland kommune segjer at
sume ligg i elvekanten eller midt i elvi,
medan andre er vortne murte i brueladet,
men det er uråd å skimta nokon skilnad på
desse og hine steinane. Her er difor det
fysiske provet heller utenlegt, i alle høve
slik stoda er i dag. 
Me fær då venda oss endå ein gong til
granskingi av namnemiljøet og kulturland-
skapet på staden: Den vesle sletta der stein-
ringen ventelegt stod er i dag ei sletta og
heiter Øyre (uttala /''åy:re/). Dette er eit
sers forvitnelegt namn, sidan det ikkje

Flåm – heilagdomsnamn og norrøn kultpraksis på Vestlandet
Av Samuele Mascetti

Den siste bautaen som enno stend på det
gamle gravfeltet på Lunden i Flåmsdalen.
I bakgrunnen kann ein sjå hine bau-
tasteinane liggjande på bakken; i dag er
dei nytta som benker.
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svarar til nokor kjend bøygjingsform i sog-
namål. Den regelrette bundne eintalsformi
av hokjønnsordet øyr heiter nemlegt øyri
(utt. /'åy:ri/); ein kunde grunda yver at her
dreier det seg um påverknad frå
grannemålføret i vossestroki, der den same
formi heiter øyræ /'åy:re/, men det er nokso
usannsynlegt sidan det ikkje er samsvar
millom tonelagi åt dei tvo formene. Me veit
at tonelaget hev tydingsskiljande rolla i dei
målføri som enno hev levande kasus-
bøygjing og hev lik endingsvokal i både
nemneform og dativform, t.d. vossemålet:
Sokalla tonem 1 peikar på bundi nemne-
form (/'åy:re/), medan tonem 2 peikar på
bundi dativform (/''åy:re/). Øyre på Flåm
ser då ut til å vera ei gamal dativform. 
     Dativnamni er vortne granska nøgje
med umsyn til både form og rolla i kul-
turlanskapet: Tradisjonelt hev dei fleste
hevda at dei hev upphav i stød bruk av
styreord fyre stadnamn (jf. uppskrifti frå
Bjørgvin Kalvskinn ovanfyre: á Flám = ‘på
Flåm’). Nyare studiar hev derimot synt at
desse namni kann hava uppstade frå ein
trong for grannsamare mental ordning då
kasus kvarv som grammatisk serdrag i
norsk: Umlaging av tidlegare dativformer
til nemneformer tyder på meir framskoten
plass i kulturlandskapet og tilsvarande vik-
tugare funksjon som sernamn (sokalla pro-
priumsfunksjon). Denne hypotesen kann
etterprøvast med di ein leitar etter alle
stadene i distriktet som heiter /''åy:re/,
granska lægjet og funksjonen deira og sjå
korleides dei artar seg. Det finst nemlegt
berre tri sovorne namn i heile Sogn og
Fjordane fylke: teignamnet nedmed Flåm-
selvi, eit gardsnamn millom Fardal og
Sogndalsfjøra og eit umrådenamn nytta um
ei heil grend på Vassbygdi i Aurlandsdalen.
Dette siste namnet er umringa av andre
dativnamn (Øyo, Belle, Steine), medan
namnet i Sogndal er nytta um ein stor og
gamal gard. Slætta i Flåmsdalen lyt solei-
des ha havt ei sereigi rolla i kulturland-
skapet der, elles greider ein ikkje forklåra
den stivna kasusendingi i eit tilsynelatande
uvesentlegt teignamn.
     Stend me på sjølve Øyre i Flåmsdalen,
skynar me med ein gong at denne hypote-
sen er heilt sannsynleg. Det er lett å sjå at
staden er vald frå det gamle gardstunet på
Flåm: Herifrå lyt den velduge steinringen
hava teke seg godt ut der han låg høgt og
fritt, med det storslege fjellet Vidmenosi i
bakgrunnen og Rjoandefossen som vell
derifrå. Denne naturlege djupneverknaden
hev sjølve fjelltoppen som kvervingspunkt
og dei skråttgangande fjellsidone tek
blinken dit fyrst, so glid han nedetter 

fossen frå nuten til slætta, som stend heilt
vinkelrett på siktlina fossefallet lagar. Dette
landskapet lyt den fyrrhistoriske flåms-
dølen hava skoda utyver med stor age, og
den feilfrie regulariteten åt dette synet lyt
hava mana honom til å visa vyrdnad for
kreftene han trudde skapte slik ovleg
lyteløysa – gudane. Denne vesle sletta var
trulegt ein fredheilag stad der larm og bråk
frå gardsstellet ikkje nådde fram, av di elvi
låg i millom; her rann soli fyrst um mor-
gonen au, so anten ein vilde dyrka sine
gudar eller gravleggja sine daude, so laut
denne staden verka som laga nett til dette.
     Andre namn i miljøet kring heilag-
domen kann stadfesta den høge alderen til
kultstaden og den vyrdsame haldningi
lokalfolket må hava havt til honom. Som
oftast er det ikkje so vandt å finna fleire og
mindre namneformer knytte til ei viktug èi
som råder i kulturlandskapet (sokalla pro-
totypeprinsipp: Ei grunnform ligg midt i ei
klyngja med mindre prototypiske former
med sams eigenskapar), men i dette høvet
ser det ikkje ut som Øyre hev nokon
innverknad på namnemiljøet kring um
plassen i det heile. Dette kann skriva seg
frå den høge alderen til kultstaden, etter alt
å døma den eldste i Aurland kommune,
som ventelegt vart gløymd fyrst òg.
Likevel finn me ei forvitneleg form i
umrådet: Rjoande (utt. /''ro:ande/). I dag er
dette namnet nytta um den urdute marki
attunder fossefallet og um vadet yver grovi
som renn der, medan sjølve fallet heiter
Rjoandefossen. Dette er eit typiskt døme på
tydingfordubling, nemlegt at eit gamalt
namn gjeng i gløymsla og dinæst fær 

namneemnet eit dubbelt namn der
fyrstelekken er det gamle, uskynelege nam-
net, medan andrelekken berre gjentek det
same med eit livande ord. Denne ovringi er
svært vanleg yver heile Noreg, difor
meiner eg at Rjoande er det upphavelege
fossenamnet, som trulegt vart til då flåms-
dølane dyrka gudane på Øyre. Dette pås-
tandet grunnlegg eg på formi åt sjølve nam-
net, som er ei notidstilleggsform (presens
partisipp) or det gamalnorske gjerningsor-
det hrjóða (‘hiva, kasta, slengja’). Slike
partisippformer nytta um ulike vassdrag
var serlegt nytta under den fyrrhistoriske
tidi, då det germanske målet i Skandinavia
framleides var einsarta, og heldt fram å
vera livskraftige heilt til vikingtidi. I denne
fyrste tidsbolken i soga til Norderlandi
knytte dei yvernaturlege eigenskapar til
rennande vatn, sidan dét er blant dei fær-
raste einskildpartane i naturen som stødt er
i rørsla. Soleides trudde dei at elvar og fos-
sar var livande skapningar, og umtala dei
med eit ord som uttrykkjer ei handling som
er åt og gjeng fyre seg – altso er i live.
Alt dette talar for at Flåm var den fyrste
kultstaden i Aurland-umrådet, som kanskje
vart skipa då folket hordane (Hǫrðar) byrja
setja bu i tilgrensande strok etter å hava
slege seg ned i Hordaland. Det er derimot
ikkje lett å segja kva for gudar dei dyrka
der. Kor som er, dersom me reknar med at
hordane mest sannsynlegt dyrka Ty og
Njord fyrr dei kom til Noreg, då kann me
godt tenkja oss at dei fyrrhistoriske flåms-
dølane ofra til liknande yvernaturlege
krefter, um ikkje nett dei same. Njord mun
vera ein av urgudane hjå dei germanske tjo-

I framgrunnen: Flåmsdalselvi og slætta Øyre, der heilagdomen stod. I bakgrunnen:
Rjoandefossen som renn frå Stokkadalen og den ruvande toppen av Vidmenosi (1263
moh.)
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dene og vart fyrst skildra med namnet
Nerthus av den romerske historikaren Tac-
itus, som i året 98 e.Kr. skreiv ei stutt bok
um germanarane på kontinentet. Fyrrstun-
des var Njord gud for jorddyrking og
grøderikdom, medan Ty var ein sol- og
himmelgud. Etter kvart som hundreåri
gjekk bleikna dyrkingi av desse gudane
burt og nye figurar steig fram, slike som
Odin og Tor. Njord og Ty enda då høvesvis
upp som havgud og krigsgud; dette må
hava hendt helder tidlegt under folkevan-
dringstidi, då dei europeiske urkulturane
byrja koma burti kvarandre og vart heilt
endra i yvergangen frå antikken til mil-

lomalderen.
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Høgnorsk er meir enn målsak!
Av Olav Torheim

Vårt Land sitt uppslag um Målmannen er
ingen reportasje, men snarare ei samling
med negative meiningsytringar. Same kva
Øyvind Strømmen skulde kalla oss, so kjem
Målmannen til å halda fram arbeidet for
norsk språk, kultur og identitet.
     John Færseth og Øyvind Strømmen hev

i mange år freista å setja Målmannen i eit
negativt ljos. Dei hev kome med utspel i
Næravisa i Volda, i Dag og Tid og i Dag-
bladet. Færseth og Strømmen er ikkje inter-
esserte i debatt, dei ynskjer berre å få dei
lause påstandane sine inn i flest mogleg
ulike medium og soleis skapa ein myte um
Målmannen som høgreekstrem.
     Færseth og Strømmen høyrer til den

same venekrinsen, og dei nyttar kvarandre
som kjeldor i eigne tekster. Slik dreg dei
kvarandre upp etter håret. Men kvar gong
Strømmen og Færseth hev kome med åtak
so hev dei fenge svar med heilt konkret
attendevising. Desse svarinnleggi hev
Strømmen og Færseth aldri fylgt upp. Når
Strømmen vart konfrontert på sin eigen
Facebook-vegg um kvifor han ikkje vil ta
debatten med meg, so svara han at “eg
[har] betre ting å gjere enn å diskutera med
tusseladdar på ytterste høgrekant”. Det byr-
jar altso med sirkelargumentasjon og endar
i rein personsjikane.
     Di færre “ekstremistar” det er i Noreg,

di mindre skal det til for å verta ekstrem.
For eit høgreekstremt skræmebilæte trengst
um millionane framleis skal renna inn på
kontoen åt Øyvind Strømmen sitt Hate
Speech International. Strømmen hev elles
forklåra seg usant for 22. juli-kommisjo-
nen, med di han underslo at dei største og
blodigaste terroraksjonane i Europa på 80-
talet var lekk i NATO sin “Operation

Gladio”.
     Skuldingane frå Færseth og Strømmen
hev me høyrt fyrr, men Markus Slettholm
sitt ess i ermet er den fallerte språkprofes-
soren Finn-Erik Vinje. Vinje er kjend for
hatefulle utspel mot nynorsken og
sidemålet, og ingen i målrørsla tek Vinje
seriøst. Pamfletten hans um “NS, høg-
norsken og riksmålet” vart meldt i Mål-
mannen og plukka frå kvarandre av his-
torikar Lars Bjarne Marøy i 2006, og Vinje
avslo tilbod um å svara på kritikken.
     Når det er sagt, so er det klårt at mål-
saki hev ein politisk dimensjon. Slik hev
det vore heilt sidan Ivar Aasen skreiv “Om
vort skriftsprog”. Arbeidarpartiet sin sam-
norsk- og språkfredspolitikk avpolitiserte
målsaki, og sidan krigens dagar hev

nynorsken
tapt seg i uppslutnad.
     Skal målsaki vinn fram att, so treng
målrørsla å verta ei politisk kraft, og då må
me verta relevante både språkleg og poli-
tisk. Målmannen røktar og dyrkar det beste
norske målet, me segjer nei til massein-
nvandring og globalisme, me vil ha eit
desentralisert og sjølvstendig Noreg i eit
Europa som er sterkt nok til å hevda seg
andsynes både USA, Israel, Russland og
Kina. Høgnorsk er meir enn målsak!
     Innlegget vart refusert av Vårt Land,
som til slutt tok inn ein “sensurert” variant
av stykkjet etter at Torheim hadde gjort det
klårt at han kom til å taka saki vidare til
PFU.

Faksimilie frå Vårt Land den 17. juli 2017.
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Kvar hen er det at folk søkjer samband til
det heilage? 
     Sidan Europa vart kristna, so er det i
heilage skrifter og i kyrkjeromet at folk
hev leita etter lyklane til det heilage.
Bibelen hev tent til eit slags vegkart til å
føra dei truande på rett veg, gjenom får-
lege farvatn i ei verd full av freistingar.
Besteforeldri og oldeforeldri våre gjekk i
kyrkja og heldt seg til gudsordi slik at dei
kunde ha von um eit liv etter det jordiske.
Materielt hadde dei lite å rutta, og det var
difor i det åndelege dei fann trøyst. Dei
gruvla yver meiningi i tekstene og freista
finna det rette tilhøvet millom liv og læra.
Kyrkja gav deim både ein stad å høyra til
og ein større åndeleg dimensjon yver det
heile.
     I dag er det slik at folk søkjer mindre
av det åndelege, og dei finn seg sjølve
dimeir i det materielle. Dei konsentrerar
seg um yrkesveg og pengar. Dei vil verta
vidkjende og få eit godt namn i ålmenta.
Dei vil ha romantiske relasjonar, i minsto
ynskjer dei å “ha det bra” med seg sjølve.
Kvar hen kjem det åndelege inn i alt
dette?

Sume flyktar inn i framand spiritu-
alitet...
I den austlege tankeverdi kann me finna
nokre leidetrådar. Yoga og meditasjon
hjelper til å styrkja både kroppen, hugen
og åndi. Når hugen vert friska upp att,
gjerne med ein glytt inn i den indre verdi,
so vert ein i stand til å møta kvardagen på
ein meir jordnær måte. Yoga høyrer med
til hinduismen, og sume som gjer yoga-
øvingar i treningssenteret gjeng jamvel
eit steg vidare og byrjar mana fram dei
hinduistiske gudane. Dei segjer fram
mantra, dei bed og dei lærer.
     Sume vender seg jamvel mot bud-
dhismen. Buddhismen trur på reinkar-
nasjon og han lærer burt ikkje-vald og
einfeld livsførsel. Alt dette kjem til nytte
i den stressa, moderne verdi der tidi aldri
stend still.
     So er det dei som konverterar til
islam, til jødedomen eller som vert
strengttruande katolikkar. Den smålåtne
livsførsla som desse religionane fremjar
kjenner seg høveleg for dei som søkjer
etter eit avbrekk frå materialismen.
     Finst det einkvan staden noko meir
enn dette?

...Men krafti frå forfedrane er her
enno
I dei djupe barskogane, i dei storslegne
fjelli, ute på havet, i dei brusande elvane
og dei steinute strendene. Eller ved
innsjøane eller i lauvskogane der staute,
gamle eiketre kviskrar frå ei gøymd for-
tid. Forfedrane våre livde i pakt med
naturi lenge fyre ordet um Kvite-Krist
hadde vorte høyrt i Europa. Forfedrane
våre arbeidde med naturi for å skapa seg
eit liv. Dei sette merke etter seg i holor og
grottor for tusundtals år sidan. Dei tok
seg tid til å æra naturi med målarstykkje
av elg og hjort. Dei eldgamle europearane
kjende seg ut med stjernone og dei visste
kva havstraumane kunde fortelja deim.
Dei hausta frukter og bær - som dei tok til
å kultivera - og dei dreiv med jakt. Til det
siste fekk dei jamvel ulven med på laget,
han vart snart til mennesket sin beste ven.
     Soleides livde dei tett på
naturkreftene, og desse vart personifis-
erte til gudar som dei vekselverka med på
ein naturleg måte. Dei hadde ikkje nokor
“tru” slik ein kjenner det i dag, snarare
hadde dei ei yvertyding som kom frå det
dei sjølve hadde røynt.
     Energien som forfedrane våre henta
frå naturen, den gav dei ogso attende. Til
liks med celleanding og fotosyntese so
var det ein balanse millom det å gjeva og
det å taka. Det sveiv seg um å yverliva,
men ikkje berre det. Forfedrane våre
treivst i landskap som for oss hadde vore

altfor barske. Dei feira korleis årstidene
endra seg og dei arbeidde med
naturkreftene. Rituali deira tente til å for-
fina energien frå serskilde stader, og nytta
denne til å skapa stader som kjenslevare
menneske enno i dag kann kjenna på.
“Kraftorte” vert det kalla på tysk, og det
kann umsetjast til “kraftstader”. Dette er
heilage stader der psykologiske sensi-
bilitetar kann verta forsterka. Ein
uppliver eit auka medvit eller ei forsterka
kjensla av velvære. Der desse stadene hev
vorte vanæra kann ein derimot kjenna seg
serskilt nedstemt, kann henda vert ein
jamvel rettelegt skræmd...

Externsteine

Heidenske kraftstader
Av Megan Leo

Spreid høgnorsk lesnad!
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Den angloamerikanske kulturimperialismen
hev tvo hovudmålsetnader, den eine er
økonomisk og hin er politisk: Å vinna mark-
nader for kulturprodukti sine og å etablera eit
hegemoni med di dei formar medvitet åt folk
flest.
      Underhaldningseksporten er ei av dei vik-
tugaste kjeldone for kapitalakkumulasjon, han
er vel so viktug som vareeksporten. I den poli-
tiske sfæra spelar kulturimperialismen ei avg-
jerande rolla med di han rykkjer folk upp frå
dei kulturelle røtene og dei solidariske tradis-
jonane deira. Han skifter dei ut med
medieskapte dragnader som endrar seg frå den
eine marknadsføringskampanjen til den neste.
Den politiske verknaden er at folk vert fra-
mandgjorde frå tradisjonelle klasse- og hope-
havsband, individi vert atomiserte og skilde
frå einannan.
      Kulturimperialismen framhevjar upp-
kløyvingi åt arbeidarklassen: Fast tilsette
arbeidarar er uppmoda til å rekna seg som
betre enn millombels tilsette – som i neste
umgang ser ned på dei arbeidslause. Dei sist-
nemnde er sjølve uppkløyvde i ymse slags
segment i «undergrunnsøkonomien». Kul-
turimperialismen uppmodar arbeidsfolk til å
rekna seg sjølve som part i eit hierarki der ein
legg vinn på knøttsmåe skilnader i livsstil –
eller i rase og kyn. Ein skal distansera seg frå
dei som ligg under i hierarkiet – i staden for å
reisa bust mot dei langt rikare og mektigare
som stend yver dei alle.
      Hovudmålsetnaden åt kulturimperialis-
men er å utnytta ungdomen politisk og
økonomisk. Imperialistisk underhaldning og
reklame retter seg inn mot unge menneske
som er dei mest sårbare for angloamerikansk
kommersiell propaganda. Meldingi er greid:
Skal ein vera «moderne», må ein konsumera
angloamerikanske medieprodukt.
      Ungdomen er hovudmålgruppa for den
angloamerikanske kultureksporten, og det er
dei som lettast tek til seg den forbrukar-indi-
vidualistiske propagandaen. Massemedia
manipulerar ungdomeleg upprørstrong med di
dei nyttar seg av språkbruken åt vinstresida –
og kanaliserar misnøgja inn i yverdrive for-
bruk. Kulturimperialismen fokuserar på ung-
domen, ikkje berre som ein marknad, men
jamvel av politiske grunnar: Dei spenner bein
under eit politisk trugsmål der personlegt
upprør kunde verta til ein politisk uppreist
mot både økonomiske og kulturelle kon-
trolltiltak.
      I det seinaste tiåret hev progressive rørslor
stade andsynes eit paradoks: Det store fleir-

talet av menneske i den tridje verdi hev gjenge
ned i levestandard, dei hev upplevd aukande
sosial og personleg uvisse og eit forfall i dei
offentlege tenestone – medan velståande
minoritetar hev fenge det betre enn nokosinne.
Det subjektive svaret på desse tilhøvi hev vore
sporadiske uppreistar. Protestar i stor skala
hev som regel ikkje vara lenge, dei einaste
vedvarande aktivitetane hev vore småe og
lokale.
      Med andre ord er det eit ovstort gap mil-
lom den aukande sosiale og økonomiske ulik-
skapen og  dei veike revolusjonære eller
radikale subjektive responsane som denne
tilskeivingi vert møtt med. Dei mognande
«objektive vilkåri» i den tridje verdi hev ikkje
vorte fylgde av nokon vokster i subjektive
krefter som er i stand til å endra staten eller
samfundet.
      Det er soleides klårt at det ikkje er noko
automatisk samsvar millom sosio-økonomisk
regresjon og sosio-politisk transformasjon.
Kulturelle inngrep er den avgjerande
bindelekken som umdanar objektive vilkår til
medvitne politiske inngrep. Kulturelle
inngrep er her meint i den breidaste tydingi,
inkludert ideologi, medvit og sosial handling.
Paradoksalt nok er det likt til at dei imperial-
istiske avgjerdstakarane ser ut til å ha skyna
mykje betre enn motstandarane sine kor vik-

tuge dei kulturelle dimensjonane er for den
politiske praksisen.

Kulturell dominans og global utbyting
Imperialismen kann ikkje berre verta forstått
som eit økonomisk-militært system for kon-
troll og utbyting. Kulturell dominans er ein
innebygd dimensjon i kvart eit vedvarande
system for global utbyting.
      Når det kjem til den tridje verdi, so kann
kulturimperialismen verta definert som den
vestlege herskarklassen si systematiske
inntrengjing og dominans i det kulturelle livet
åt dei folkelege klassane. Fyremålet er å
skipla um på og nyordna verdiane, åtferdi,
institusjonane og identiteten åt dei undertrykte
folki – slik at dei samsvarar med interessone
åt dei imperialistiske klassane. Kulturell
imperialisme hev teke både «tradisjonelle» og
moderne former. I tidlegare tider so var det
kyrkja, utdaningssystemet og offentlege
autoritetar som spela hovudrolla i arbeidet
med å prenta fyrestellingar um underkasting
og lojalitet inn i dei innfødde folki. Det gjorde
dei i namnet åt guddomlege eller absolutis-
tiske prinsipp. Medan desse «tradisjonelle»
mekanismane for kulturell imperialisme fram-
leis er i sving, so hev nye moderne instrumen-
talitetar, røtte i samtidsinstitusjonane, vorte
meir og meir sentrale i den imperialistiske

Kulturimperialisme på slutten av det 20. hundradåret
Av James Petras
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dominansen.
      Massemedia, nyhendetenestor, reklame
og verdslege underhaldarar og intellektuelle
spelar ei avgjerande rolla i dag. I våre dagar er
Hollywood, CNN og Disneyland meir innfly-
tnadsrike enn Vatikanet, Bibelen eller PR-
retorikken åt politiske figurar. Kulturell
inntrengjing er nært knytt til den politisk-mil-
itære dominansen og den økonomiske utnyt-
tingi. Dei angloamerikanske militærinterven-
sjonane til studnad for folkemordregimi i
Latin-Amerika hev havt til fyremål å verna
dei amerikanske økonomiske interessone.
Desse intervensjonane gjeng hand i hand med
ei intens kulturell inntrengjing. Amerikanskfi-
nansierte evangelikale invaderar india-
narlandsbyar for å innprenta dei tynte india-
narbøndene med ein underkastingsbodskap.
Det vert gjeve massiv pengestudnad til inter-
nasjonale konferansar der domestiserte
intellektuelle kann diskutera «demokrati og
marknad». Fjernsynsprogram tilbyd røyn-
domsflukt og sår illusjonar frå «ei onnor
verd». Når ein skal slå ned upprør med makt,
so er den kulturelle inntrengjingi eit framhald
med ikkje-militære midlar.

Nye serdrag ved den kulturelle kolonialis-
men

Vår tids kulturelle kolonialisme («Contempo-
rary cultural colonialism», [CCC]) skil seg frå
tidlegare praksis på etter måten mange måtar:
      (1) Han retter seg inn mot å fanga eit
massepublikum, ikkje berre å konvertera ein
elite.
      (2) Massemedia, serskilt fjernsynet,
invaderar hushaldet og fungerar frå «innsida»
og «nedanfrå» – på same måten som frå
«utsida» og ovanfrå.
      (3) CCC hev eit globalt umfang og ein
einsrettande verknad: Han ynskjer å framstå
som universell, og dette tener til å mystifisera
symboli, målsetnadene og interessone åt den
imperialistiske makti.
      (4) Massemedia, instrument for kul-
turimperialismen, er i våre dagar einast «pri-
vate» i reint formell meining: fråveret av
formelle statlege bindingar gjev private media
høve til å fremja imperialistiske statsinteres-
sor under dekkje av «nyhende» eller «under-
haldning»..
      (5) Under vårt tids imperialisme vert poli-
tiske interessor flutte fram av ikkje-imperial-
istiske aktørar. Nyhenderapportar fokuserar til
dømes på dei personlege historiene åt
leigesoldatar i Latin-Amerika og på smilande
afroamerikanske underklassesoldatar i
gulfkrigen.
      (6) Det er eit veksande gap millom dei
fagre lovnadene um fred og framgang under

den uregulerte kapitalen og den brutale røyn-
domen med aukande armod og valdsbruk.
Difor hev massemedia smalna inn høvet til å
koma med alternative perspektiv i programmi
deira. Brutaliteten åt den røynlege kapitalis-
men er so stor – og lovnadene åt den frie
marknaden er so illusoriske – at fullstendig
kulturell kontroll må verta svaret.
      (7) For å handlingslamma kollektive
responsar, so freistar den kulturelle kolonialis-
men å øydeleggja nasjonale identitetar eller
tøma dei for substansielt sosio-økonomisk
innhald. For å bryta ned solidariteten åt hope-
havi, so fremjar kulturimperialismen ein kult
av «modernitet» – der det sviv seg um å vera
konform med ytre symbol. I namnet åt «indi-
vidualiteten» so kjem sosiale band under åtak
og personlegdomar vert umforma i samsvar
med diktatet frå media. Medan imperialistiske
våpen plukkar sivile samfund frå einannan, og
bankar plyndrar økonomien, so kjem imperi-
alistmedia til einskildmenneski og tilbyd dei
røyndomsflukt-identitetar.
      Kulturimperialismen kjem med øydelegg-
jande og demoniserande karikaturar av revo-
lusjonære motstandarar, og det medan dei
legg til rettes for kollektivt minnetap kring
den massive valdsbruken åt dei pro-vestlege
landi. Vestlege massemedia minnar aldri pub-
likumet sitt um massemordi åt dei antikom-
munistiske proamerikanske regimi i Latin-
Amerika – som med 100.000 drepne india-
narar i Guatemala, 75.000 arbeidsfolk i El
Salvador og 50.000 dødsoffer i Nicaragua.
Massemedia dekkjer yver dei store katastro-
fane som fylgde då fri marknadsøkonomi vart
innførd i Aust-Europa og det tidlegare Sovje-
tunionen, der hundradtals millionar menneske
enda i fatigdom.

Massemedia: Propaganda og kapitalakku-
mulasjon
Massemedia er ei av hovudkjeldone til rikdom
og makt for den angloamerikanske kapitalen
som stødt breider kommunikasjonsnettverki
sine ut yver heile verdi. Ein aukande prosent
av dei rikaste nordamerikanarane hentar rik-
domen sin frå massemedia. Millom dei 400
rikaste amerikanarane so er prosenten som
hentar rikdomen frå massemedia auka frå 9,5
prosent i 1982 til 18 prosent i 1989. I dag hen-
tar nesten kvar femte av dei rikaste nor-
damerikanane rikdomen sin frå massemedia.
Kulturell kapitalisme hev vorte ei vel so vik-
tug kjelda for rikdom og påverknad i USA
som vareproduksjon var det.
      Massemedia hev vorte ein innebygd part
av det angloamerikanske systemet for politisk
og sosial kontroll, og dessutan ei hovudkjelda
for superprofittar. Samstundes med at nivået
av utbyting, ulikskap og fatigdom aukar i den

Det trengst eit systemskifte
Målmannen-redaktør Torheim hev fenge
epost frå ein presteson som kjenner seg
uroleg etter å ha lese det vestlandsregional-
istiske programmet vår. Han hermar:
      "Samstundes er det ein visjon som er so
radikal at han kjem til å skapa eit nytt skilje
millom mange som kanskje berre trudde at
dei stod på same sida: Vil me føra reak-
sjonær forsvarskamp mot sentraliser-
ingskreftene eller vil me koma på framve-
gen og sjølve skapa noko nytt? Terningen
er kasta." 
      Og skriv vidare:
      Dette er så radikalt at det er vanskeleg
å sjå føre seg at endringa dit vil gå fredeleg
for seg. Då er spørsmålet: Korleis skal ein
møte dissens? Utopiar er ikkje særleg
interessant for min del. Det eg vil vite er
om du er villig til å skyte om det kjem til
det. I såfall kven? Og ikkje minst kvifor?
Kva med anna maktbruk? Kven skal bort
og kvifor? Dette bør ein vere ærleg med.
Om ikkje er det berre draumar og luftslott.
Som du kan hende skjøner mistenker eg at
ei identitær rørsle fort ville blitt valdeleg
og kvitta seg med dei som ikkje vel å iden-
tifisere seg med gruppa. Evt. vil der kome
krav om at dei pakkar og dreg, noko eg har
særs vanskeleg for å sjå nokre rasjonelle
argument for at ein skal kunne krevje av
folk. Anten vert det du skisserer ein utopi
som kun vil eksistere i draumeland, eller
det som i bunn og grunn er ei totalitær
maktovertaking. Eg likar ingen av
delene...”
      Det er interessant at sume ser på det
politiske systemet i Noreg som so fastlæst
og forstokka at meir lokaldemokrati berre
er noko ein få attende med valdsbruk. Då er
me kanskje samde um problemet, um enn
ikkje i løysingi.
Um ein vil ha samfundsendring, so må
folket få nye verdiar. Makt er ikkje noko
som ein kann ta i våre dagar. For kvar er
makti? På Stortinget? I media? På
styrerommi åt dei multinasjonale selskapi?
Makt må skapast, ein treng strukturar å stø
seg på. Dei identitære driv meta-politisk og
kulturell kamp - dei vil vinna det rommet
som umsluttar den "vanlege" politikken. 
Dessutan so lyder det litt holt å mistenkja
oss for valdstendensar, utan å taka det
rådande systemet sin strukturelle vald med
i reknestykkjet. Meir enn 500 sjølvmord i
året i "verdsens beste land", korleis er det
mogleg? Treng me ikkje ein visjon um eit
samfund som alle hev lyst til å liva i - eller
skal det berre få halda fram slik? Det siste
hev sin pris, det med...
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tridje verdi, so opererar vestlegkontrollerte
massemedia for å umdana ei kritisk ålmenta
til ein passiv masse. Vestlege medie-kjendisar
og masseunderhaldning er vorte viktuge
ingrediensar til å avbøygja potensiell politisk
uro. Reagan-presidentperioden synte oss kor
sentralt det er vorte å driva mediemanipu-
lasjon med hjelp frå underhaldarar som er
godt synlege, men politisk reaksjonære. Dette
er ei ovring som hev spreidd seg til Latin-
Amerika og Asia med.
      Det er ein direkte samanheng millom
auken i fjernsynsapparat i Latin-Amerika og
nedgangen i inntekt og minkande folkeleg
massekamp. I Latin-Amerika, millom 1980 og
1990, so auka talet på fjernsynsapparat per
innbyggjar med 40 prosent, og det medan den
gjenomsnittlege realinntekti minka med 40
prosent – og det var ein haug med nyliberale
politiske kandidatar, heilt avhengige av fjern-
synsumtala, som vann presidentvali.
      Massemedia trengjer seg meir og meir på
millom dei fattige, og amerikanske storsel-
skap investerar stødt meir og tener stødt meir
pengar på å selja kulturprodukti sine. Slik vert
dei store massane metta med  avleidande bod-
skapar der individuelt forbruk og individuelle
upplevingar stend i sentrum. Det er nett dette
som kulturimperialisme handlar um.
      Dei angloamerikanske mediebodskapane
framandgjer folk i den tridje verdi på dubbel
vis. Dei skapar illusjonar um «internasjonale»
og «klasseyverskridande» bindingar. Gjenom
fjernsynet vert det skapt ein falsk intimitet og
eit fyrestelt samband millom dei vellukka
mediepersonlegdomane og dei arme fjern-
synssjåarane som sit i sine «barrios». Takk
vere dette fyrestelte sambandet, so vert det
skapt ein kanal der bodskapen um reint indi-
viduelle løysingar på private problem vert
førd fram. Meldingi er klår. Offeri fær skuldi
for sin eigen fatigdom, um ein skal lukkast so
er det eine og åleine upp til ein sjølv. Dei
største satellittkanalane og dei amerikanske
og europeiske medieverksemdene i Lat-
Amerika styrer undan all kritikk av dei poli-
tisk-økonomiske årsakene og konsekvensane
åt den nye kulturimperialismen som enn so
lenge hev desorientert og demobilisert mil-
lionar av fatige latinamerikanarar.
      Imperialismen og politikken åt den språk-
lege kulturimperialismen hev dyrka fram ein
dubbel strategi for å motverka vinstresida og
skapa hegemoni. På den eine sida so freistar
ein å korrumpera den politiske språkbruken åt
vinstresida; på den andre sida so vil ein desen-
sitivisera ålmenta for brotsverki åt dei
vestlege maktene.
      På 1980-talet heldt vestlege massemedia
systematisk på med å taka yver grunnlegg-

jande idear som høyrde vinstresida til, dei
tømde dei for det upphavlege innhaldet sitt og
fylde dei upp att med ein reaksjonær bodskap.
Til dømes so var politikarar som vilde føra inn
att kapitalismen og stimulera til sosial ulik-
skap skildra som «reformatorar» og «revo-
lusjonære», medan motstandarane deira vart
umtala som «konservative». Kulturimperialis-
men freista å skapa ideologisk forvirring og
politisk desorientering med di dei reverserte
meiningi åt det politiske språket. Mange pro-
gressive einskildmenneske vart desorienterte,
takk vere denne ideologiske manipulasjonen.
Resultatet var at dei var lett mottakelege for
kravi frå imperialistiske ideologar. Desse ide-
ologane hevda at «høgre» og «vinstre» ikkje
hadde nokor meining, at det ikkje lenger var
noko politisk skilje å snakka um og at ideolo-
giane var meiningslause. Med di dei kor-
rumperar språket åt vinstresida, so vonar kul-
turimperialistane at dei kann underminera den
politiske tiltrekkjingskrafti og den politiske
praksisen åt dei anti-imperialistiske rørslone.
      Den andre strategien åt kulturimperialis-
men var å desensitivisera ålmenta: å gjera
massemord på uppdrag frå dei vestlege
statane til rutinefylde, aksepterte gjeremål.
Massebombingi av Irak vart presentert som eit
slags videospel. Med di dei gjer brotsverk mot
manneætti til noko kvardagslegt, so desensi-
tiviserar dei ålmenta frå den tradisjonelle
fyrestellingi um at menneskeleg liding er
urett. Med di dei legg vinn på dei nye og mod-
erne krigføringsteknikkane, so glorifiserar
massemedia makti åt eliten – den teknolo-
giske krigføringi åt Vesten. Kulturimperial-
isme av i dag inkluderar «nyhenderapportar»
der masseøydeleggjingsvåpen vert lagde fram
for ålmenta som noko menneskeleg, og det
medan offeri i den tridje verdi er andletslause
«aggressorar» og «terroristar».
      Den globale kulturelle manipulasjonen
vert halden uppe med di det politiske språket
vert korrumpert. I Aust-Europa tek spekulan-
tar og mafia yver både landområde,
økonomiske verksemder og pengar. Desse
bandittane vert umtala som «reformatorar».
Økonomiske kjeltringar og smuglarar vert
kalla for «nyskapande entreprenørar» og
«gründarar». I Vesten vert konsentrasjonen av
absolutt makt til å tilsetja og sparka arbeids-
folk som det passar konsernleidingi – og den
aukande sosiale uvissa millom arbeidsfolk –
kalla for «fleksibilitet på arbeidsmarknaden».
I den tridje verdi vert utsalet av nasjonale
verksemder til multinasjonale selskap skildra
som «uppløysing av monopol». «Rekonver-
sasjon» er eufemismen for ein reversering
attende til 1800-talet der arbeidskrafti stod
utan sosiale rettar. «Restrukturering» er

returen attende til spesialiseringi i råvaror
eller yverføringi av inntekter frå produksjon
til spekulasjon. «Deregulering» er maktskiftet
der det ikkje lenger er den nasjonale
velferdsstaten, men internasjonale bankverk-
semder og multinasjonale elitar, som hev
makti til å regulera økonomien. «Strukturelle
justeringar» i Latin-Amerika heiter å flytja
ressursar til investorar og å setja ned
løningane åt arbeidsfolk.
      Konsepti åt vinstresida – reform, jor-
dreform, strukturendringar – var upphavleg
meinte til å omfordela inntekter. Desse kon-
septi er vortne yvertekne og gjorde um til
symbol for å atter ein gong kunna konsentrera
rikdom, inntekter og makt i hendene til
vestlege elitar. Og då er det visselegt slik at
flestalle dei private kulturinstitusjonane åt
imperialismen forsterkar og framfører denne
orwellske desinformasjonen. Vår tids kul-
turimperialisme hev rykkt det frigjerande
språket upp frå røtene sine, og umdana det til
symbol for reaksjonen.

Kulturell terrorisme: Liberalismens
tyranni
Nett som vestleg statsterrorisme freistar å
øydeleggja sosiale rørslor og revolusjonære
riksstyre og spenna bein under det sivile sam-
fundet, so driv det internasjonale pengefondet
og dei private bankane med ein økonomisk
terrorisme. Dei øydelegg lokal industri, løyser
upp offentleg eigarskap og øydelegg inntek-
tene åt lønstakarar og familiar. På same måten
hev me ein kulturell terrorisme som er
andsvarleg for den fysiske øydeleggjingi av
lokale kulturelle aktivitetar og kunstnarar.
Den kulturelle terrorismen utnyttar den
psykologiske veikskapen og den djupe uroi
millom folk i den tridje verdi – og då serskilt
den kjensla dei hev av å vera «gamaldagse»,
«tradisjonelle» og undertrykte. Den kulturelle
terrorismen kastar fram nye fyrestellingar um
«mobilitet» og «frie ytringar», han øydelegg
gamle bindingar til familie og lokalt hopehav,
samstundes som han legg folk i nye lekkjor
som knyter dei til makti åt multinasjonale
verksemder og kommersielle marknader.
      Åtaki på tradisjonelle bindingar og plikter
er ein mekanisme som gjer den kapitalistiske
marknaden og staten til eit senter for
uinnskrenka makt. Kulturimperialisme i nam-
net åt «sjølvrealisering» tyranniserar folket i
den tridje verdi, redde som dei er for å verta
kalla for «gamaldagse». Ein manipulerar og
forførar dei med falske bilæte av «moder-
nitet». Kulturimperialismen steller spursmål
ved alle etablerte relasjonar som stend i vegen
for det einaste som den moderne verdi held
heilagt: Marknaden. Folki i den tridje verdi



Globalisering 23
skal underhaldast, tvingast og stimulerast til å
verta «moderne». Ein skal få dei til å gje seg
inn under kravi som den kapitalistiske mark-
naden set. Som til dømes når ein skal få dei til
å kvitta seg med komfortable, tradisjonelle og
laustsitjande klede – for at dei staden skal kle
seg i tronge og ufjelge blåe jeans.
      Den kulturelle imperialismen verkar best
gjenom kulturelt koloniserte millommenner.
Prototypen på ein imperialistisk kollaboratør i
den tridje verdi er mobile, kvalifiserte arbeid-
stakarar som er på veg upp i hierarkiet og som
imiterar stilen åt sjefane sine. Desse kollabo-
ratørane høyrer til eit intellektuelt millomlag
som ser upp til Vesten og som svivyrder deira
eigne folk. Dei er prototypen på autoritære
personlegdomar. Med ryggdekning frå bankar
og multinasjonale verksemder, so utøver dei
ei stor makt gjenom staten og massemedia. På
same måten som i den vestverdi dei hermar
etter, so er dei heilt rigide i sin konformitet til
kravi um fri konkurranse. Soleides opnar dei
landet sitt for rovdriftsutnytting i namnet åt fri
handel. Millom dei framståande kulturelle
kollaboratørane so finn ein dei institusjonelle
intellektuelle som ikkje vil høyra snakk um
klassedominasjon eller imperialistisk
klassekrigføring. I staden gøymer dei seg
attum sjargongen åt den objektive sosialvit-
skapen. Dei gjer marknaden til den ein-
eveldige domaren yver godt og vondt. Attum
retorikken um «regionalt samarbeid», so
gjeng dei konformistiske intellektuelle til åtak
på arbeidarklassen og på nasjonale insti-
tusjonar som legg band på kapitalrørslor. Sty-
djespelarane åt dei sistnemnde skal isolerast
og marginaliserast.
      Yveralt i den tridje verdi i dag, so hev
vestlegfinansierte tridjeverdsintellektuelle
umfamna klassesamarbeidsideologien. I
staden for å snakka um imperialisme, so vert
det sagt at me er «gjensidig avhengige». Og
den uregulerte verdsmarknaden vert lagd fram
som det einaste alternativet for utvikling.
Ironien i det heile er at «marknaden» hev aldri
vore so lite fyremunleg for den tridje verdi
som han er i dag. Aldri fyrr hev USA, Europa
og Japan vore so aggressive med å utnytta den
tridje verdi. Dei institusjonelle intellektuelle
er kulturelt framandgjorde frå dei globale
realitetane, og denne framandgjeringi er eit
biprodukt av den framveksande vestlege kul-
turimperialismen. For dei kritiske intellek-
tuelle som nektar å vera med på dansen kring
marknads-gullkalven, og som er på utsida av
dei offisielle konferansane, so er utbjodingi å
atter koma i gang med klassekamp og anti-
imperialistisk kamp.

Nordamerikanisering og myten um ein
internasjonal kultur

Ei av dei største synkvervingane i vår tid tid er
fyrestellingi um «internasjonaliserte» idear,
marknader og rørslor. Det hev kome på moten
å nytta umgrip som «globalisering» og «inter-
nasjonalisering». Slik vil ein rettferdiggjera
åtak på alle slags former for solidaritet, hope-
hav og sosiale verdiar. Under dekkje av
«internasjonalisme» so hev Europa og USA
vorte rådrike eksportørar av kulturformer som
tener til avpolitisera og trivialisera
kvardagseksistensen. Fyrestellingane um indi-
viduell mobilitet, «the selfmade person» – og
vektleggjingi på «sjølvsentrert eksistens»
(masseprodusert og distribuert av
angloamerikansk massemedia-industri) – hev
vorte sentrale instrument for å kunna domin-
era den tridje verdi.
      Nyliberalismen held fram med veksa.
Ikkje av di han løyser problem, men av di han
tener interessone åt dei rike og mektige – og
dessutan av di han finn atterklang millom
sume gruppor med arme og nedrykkstruga
sjølvstendige næringsdrivande som fyller
gatone i den tridje verdi.  Nordamerikanis-
eringi av kulturane i den tridje verdi hender
med velsigning og studnad frå dei nasjonale
herskarklassane – av di det tener til å stabilis-
era styresettet deira. Dei nye kulturelle nor-
mane – det private framfor det politiske, det
individuelle framfor det sosiale, det valdelege
og sensasjonelle framfor kvardagsstrev og
sosial røyndom – alt dette er med på å
innprenta i folk dei egosentriske verdiane som
undergrev kollektiv handling. Ein kultur av
bilæte, av forbigåande upplevingar, av sek-
suelle erobringar, ein kultur av dette slaget
motverkar refleksjon, forpliktande engasje-
ment og delte kjenslor av kjærleik og soli-
daritet. Nordamerikaniseringi av kulturen
heiter at ein fokuserar merksemdi åt folk flest
inn på kjendisar, personlegdomar og privat
sladder – ikkje på sosial djupn, økonomisk
substans og dei menneskelege livekåri. Kul-
turimperialismen tek merksemdi burt frå mak-
trelasjonar og viskar ut kollektive former for
sosial handling.
      Mediekulturen som glorifiserar det «pro-
visoriske», livet her og no, han speglar
rotløysa i den amerikanske kapitalismen –
makti til å tilsetja og sparka folk slik som det
høver eigarane, makti til å flytja på kapital
utan umsyn til hopehavi. Myten um «fridom
til å flytja på seg», han speglar av den van-
tande evna som folk hev til å skipa og kon-
solidera hopehavsband i møtet kapitalen sine
skiftande krav. Den nordamerikanske kulturen
glorifiserar flyktige, upersonlege relasjonar
som «fridom» – medan desse vilkåri i
realiteten speglar av den anomiske og
byråkratiske underordningi av massor med
menneske under storkapitalen. Nor-

damerikaniseringi inneber eit frontalåtak på
tradisjonar tufta på solidaritet, eit åtak utført i
namnet åt moderniteten. På same måten kjem
klassemedvitet under åtak i namnet åt individ-
ualismen, og demokratiet vert lausrive frå
underlaget sitt gjenom massive kampanjar
som set ljoskastarane på personlegdomar.
      Det nye kulturelle tyranniet er røtt i den
allestadsnærverande, repetitive og singulære
diskursen åt marknaden, åt ein homogenisert
forbrukarkultur, i eit valsystem lausrive frå
grunnlaget sitt. Det nye medietyranniet stend
jamsides med dei hierarkiske statlege og
økonomiske institusjonane – der avgjerdene
på styringsromi åt dei internasjonale bankane
når heilt inn til landsbyane i Andes.
      Løyndomen attum suksessen åt den nor-
damerikanske kulturelle inntrengjingi i den
tridje verdi er evna til å få fantasiar på moten.
Fantasiar der ein flyktar frå det elendet som
heile systemet av økonomisk og militær dom-
inans hev skapt. Dei grunnleggjande ingredi-
ensane åt den nye kulturimperialismen er
samansmeltingi av kommersialisme, seksu-
alitet og konservatisme – kvar og ein lagde
fram som idealiserte uttrykk for private tron-
gar, av individuell sjølvrealisering. For sume
menneske i den tridje verdi, fanga i
kvardagslege dritjobbar, med eit liv frå hand
til munn under nedverdigande tilhøve, so gjev
fantasiane frå nordamerikanske media eit
bilæte av «noko betre». På same måten som
evangelistane gjer det, so gjev desse fan-
tasiane von um eit betre liv i framtidi – eller i
minsto den avleidande gledja yver å sjå nokon
andre få ha det slik.

Verknader av kulturimperialismen
Um me ynskjer å forstå fråværet av revo-
lusjonær umdaning, trass i framvoksteren av
revolusjonære vilkår, so må me sjå nærare på
den djupe psykologiske verknaden av statleg
valdsbruk, politisk terror og den djupe
inntrengjingi åt kulturelle og ideologiske ver-
diar fremja av dei imperialistiske maktene og
internaliserte hjå dei undertrykte folki.
      Den statlege valdsbruken på 70- og 80-
talet skapte ein langvarande, djuptpløgjande
psykologisk skade – redsle for radikale initia-
tiv, mistillit til kollektiv av alle slag, ei kjensla
av maktesløysa andsynes autoritetar – endå so
mykje ein hata dei same autoritetane. Terroren
førde folk «inn i seg sjølve», til det reint pri-
vate.
      Seinare kom den nyliberale politikken, ei
form for «økonomisk terrorisme», og resul-
terte i stengde fabrikkar, avskiping av faglege
rettar, auke i millombels tilsette og ein
eksplosjon i lågt betalte individuelle einskild-
mannsverksemder. Denne politikken heldt
fram med å fragmentera arbeidarklassen og
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hopehavi bymiljøi. I denne konteksten av
fragmentering, mistillit og privatisering, so
fann den kulturimperialistiske bodskapen
grorbotn til å utnytta sensibiliteten åt sårbare
menneske. Han stimulerte og fordjupa den
personlege framandgjeringi, den sjølvsentr-
erte jakti på lukka – og den individuelle
konkurrensen um stødt knappare ressursar.
      Kulturimperialismen og dei verdiane som
han fremjar hev spela ei avgjerande rolla i å
hindra utbytte individ frå å svara kollektivt på
stødt dårlegare levevilkår. Symboli, bilæti og
ideologiane som hev spreidd seg til den tridje
verdi er meinbægje for å kunna gjera klasseut-
nytting og aukande fatigdom um til
klassemedvitne basar for kollektiv handling.
Den store sigeren åt imperialismen er ikkje
berre dei materielle profittane, men det at han
hev teke kontroll yver undertrykte menneski
sine indre medvitsrom. Dette hev han gjort
beinveges gjenom massemedia og umveges
gjenom hertakingi (eller yvergjevingi) av den
intellektuelle og politiske klassen. I den grad
det er mogleg å vekkja ein revolusjonær
massepolitikk til live att, so må det byrja med
ei opi krigføring som ikkje berre retter seg
mot måten folk vert utnytta på, men like
mykje mot den kulturen som ein hev pressa på
offeri for utnyttingi.

Grensor for kulturimperialismen
Imot presset frå den kulturelle kolonialismen
so finn ein realitetsprinsippet: Den personlege
upplevingi av elende og utbyting, påførd av
vestlege multinasjonale bankar, og under-
trykkjingi frå politi og militære som er
utstyrde med amerikanskforsynte våpen.
Kvardagsrealitetar som eskapistmedia aldri
kann endra på. Innanfor medvitet åt folket i
den tridje verdi so er det heile tidi ein kamp
millom demonen åt den individuelle flukti,
kultivert i massemedia, og den intuitive vissa
um at kollektiv handling og andsvarskjensla
er det einaste praktiske svaret. I tider med
aukande sosial mobilisering so er det soli-
daritetsdygdi som vinn. I tider med nederlag
og nedgang er det derimot demonane åt den
individuelle hækna som fær fritt spelerom.
      Det finst absolutte grensor for kor mykje
den kulturelle imperialismen kann klara å dis-
trahera og mystifisera for folk. Ved eit visst
punkt er grensa nådd. Fjernsynet sitt yverfylde
frukostbord kontrasterar med røynslone frå
det tome kjøkenet. Dei amorøse eskapadane åt
mediapersonlegdomane krasjar mot eit hus
fullt med krabbande, grinande og svoltne
ungar. I gatekonfrontasjonar vert den tome
colaflaska til ein molotovcoctail. Lovnadene
um velstand vert ei fornærming mot dei som
aldri fær nokon ting. Armod utan ende og
nedgang på alle slags umkverve viskar ut

glamoren og appellen åt massemedia sine fan-
tasiar. Dei falske lovnadene åt kulturimperial-
ismen vert gjenstandar for svart humor rykkt
ned til onnor tid og stad.
      Appellen åt kulturimperialismen er
avgrensa av dei vedvarande kollektive bandi –
lokalt og regionalt – som hev sine eigne ver-
diar og praksisar. Der klasseband, raseband,
kynsband og etniske band held seg sterke og
der det er ein sterk praksis for kollektiv han-
dling, der er påverknadskrafti åt massemedia
avgrensa eller beint fram avvist.
      I den grad at tidlegare eksisterande kul-
turar og tradisjonar framleis finst, so danar dei
ein «slutta sirkel» som integrerar sosiale og
kulturelle praksisar der ein ser innetter og
nedetter, ikkje uppetter og utetter. I mange
hopehav er det ei klår avvising av den «mod-
ernistiske» utviklings- og individualist-
diskursen som vert assosiert med marknads-
makti. Dei historiske røtene for vedvarande
solidaritets- og antiimperialist-rørslor vert
funne i einsarta etniske samfund og saman-
vovne yrkesgruppor; gruvebyar, fiskarlandsb-
yar, skogbrukslandsbyar, konsentrerte indus-
trisamfund i urbane senter. Der arbeid, hope-
hav og klasse konvergerar med kollektive kul-
turelle tradisjonar og praksisar, der kjem kul-
turimperialismen til kort. Effektiviteten åt kul-
turimperialismen skil seg ikkje berre på det
tekniske manipulasjonsnivået, men på staten
si evna til å brutalisera og atomisera folkeset-
naden, til å frårøva dei von og kollektiv tiltru
til egalitære samfund.
      Kulturell frigjering handlar ikkje berre um
å gjeva makt til individ og klassar, det må
samstundes veksa fram ei sosio-politisk kraft
som er i stand til å konfrontera den statster-
roren som gjeng fyre den kulturelle her-
takingi. Kulturell autonomi treng sosial makt,
og sosial makt er noko som herskarklassen ser
som eit trugsmål til deira eigi økonomiske
makt og statsmakt. Nett som kulturell kamp er
røtt i autonomi-verdiar, hopehavsverdiar og

solidaritetsverdiar – naudsynte for å skapa eit
medvit for sosial endring – so er politisk og
militær makt naudsynt for å halda uppe den
kulturelle basisen for klasseidentitetar og
nasjonale identitetar.
      Og viktugast av alt, vinstresida må atter-
skapa ei tiltru og ein visjon um eit nytt sam-
fund bygt ikring både spirituelle og materielle
verdiar: Verdiar um venleik og ikkje berre
arbeid. Solidaritet knytt til det rause og
verdige. Der måtar å produsera på er under-
lagde tiltak for å styrkja og fordjupa lang-
varande personlege band og venskap.
      Sosialismen må verdsetja både den
lengselen som folk hev etter å vera åleine og
intime og den lengselen som folk hev etter å
vera sosiale og kollektive. Framfor alt so må
den nye visjonen kveikja folk med di han
resonerar med lysti deira til å ikkje berre vera
frie frå dominering – men frie til å skapa eit
meiningsfullt personleg liv. Dei må få henta
kraft frå kjenslefylde ikkje-instrumentale
relasjonar som yverskrider kvardagsarbeidet
samstundes som det kveikjer folk til å halda
fram kampen. Kulturimperialismen livnærer
seg frå trendar, forbigåande relasjonar og per-
sonleg manipulasjon, men aldri frå ein visjon
um autentiske, intime band tufta på personleg
ærlegdom, likestilling millom kyni og sosial
solidaritet.
      Personlege bilæte maskerar statlege
massemord, nett som teknokratisk retorikk
rasjonaliserar masseøydeleggjingsvåpen
(«intelligente bombor»). Kulturimperialismen
i æraen åt «demokratiet» må falsifisera røyn-
domen i dei imperialistiske landi for å rettfer-
diggjera aggresjon – med di dei konverterar
offeri til yvergriparar og yvergriparane til
offer.

(Artikkelen vart publisert fyrste gongen i 1994
under titelen «Cultural imperialism in the late
20th Century»)
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I offentlegt ordskifte fær me stødt høyra at
innvandring er noko som Noreg “treng”. Her
er det 2 argument som gjeng att:
      1. Folkesetnaden i Noreg vert eldre, me er
under reproduksjonsnivå og det trengst ny
arbeidskraft når dagsens yrkesaktive gjeng av
med pensjon.
      2. Innvandrarar tek jobbar som nordmen-
ner ikkje vil ha, til dømes vaskejobbar.
      Eg vil ta fyre meg kvart av desse tvo
punkti og syna at det ikkje er hald i eit einaste
av dei.

Til punkt nummer 1:
Produktiviteten i industrien aukar heile tidi på.
Stødt fleire arbeidsuppgåvor vert tekne yver
av maskiner og robotar. Det er færre og færre
timar som me treng å arbeida for å kunna pro-
dusera dei varone som me treng.
      Det er ikkje til å koma i frå at svært mykje
industriarbeidsplassar kjem til å verta automa-
tiserte eller flutte til lågkostland. Dei arbeid-
splassane som derimot ikkje kann flytjast til
utlandet, det er arbeidsuppgåvor som
eldreomsorg og arbeid med menneske. Det er
visselegt ingen god ide å leggja upp til at dei
nett dei jobbane som me sikkert veit at folk
fær tilgang til i framtidi med, dei skal
reserverast utlendingar.
      Det røynlege problemet um 15-20 år er
ikkje at det vert for lite arbeidskraft, men
snarare at det kann verta for fåe meiningsfulle
jobbar att til alle. Dette er spursmål som alt er
vortne diskuterte på internasjonale konfer-
ansar for eit tjuetals år sidan – og politikarane
hadde ikkje betre svar enn at folk skulde hal-
dast hefta med billeg underhaldning – “titty-
tainment”.
      I staden for å driva igjenom pensjonsre-
former der folk skal arbeida til dess at dei vert
70, so burde me i staden byrja å tala um sek-
stimarsdagen. Underlegt nok er nett dette
noko som vinstresida hev slutta å gjera for
lenge sidan…

Til punkt nummer 2:
Her gjeng ein ut frå at all norsk ungdom skal
ta vidaregåande utdaning og få jobbar som dei
er godt kvalifiserte for, og so skal utlendingar
koma og ta “dritjobbane”. Sidan andregen-
erasjons innvandrarar – i alle fall offisielt –
skal verta “integrerte” og få den same val-
fridomen som vanleg norsk ungdom, so heiter
dette at det trengst ein jamn straum av innvan-
drarar til Noreg heile tidi for å ta yver jobbar
med kvart som folk gjeng av med pensjon.
      Realiteten er at svært mange ungdomar
ikkje er eigna til å taka utdaning. Stødt fleire

norske ungdomar droppar ut or vidaregåande
skule og vert “navarar”. Gudmund Hernes si
“Reform 94” og “retten” til å taka
vidaregåande utdaning hev vore ei bjørneten-
este til titusundtals ungdomar som endar som
klientar i staden for å få seg eit arbeid som dei
meistrar på det nivået dei er.
      Dei seinaste åri hev me havt den paradok-
sale situasjonen at det er vorte skapt stødt
fleire arbeidsplassar i Noreg – men desse
arbeidsplassane hev gjenge til utlendingar, og
det samstundes med at stødt fleire nordmen-
ner lever på NAV.
      Dei som hevdar at innvandrarar tek jobbar
som nordmenner ikkje vil ha, dei hev naturleg
nok aldri spurt norske reinhaldarar og hand-
verkarar um kva dei sjølve tykkjer um dette.
Billeg og svart arbeidskraft frå Aust-Europa
hev ført til at heile bransjar er vortne so user-
iøse at lovlydige norske arbeidarar ikkje ser
nokor framtid i verksemdi lenger.
      Attåt dette so hev verksemder som til
dømes reinhald vore igjenom store strukturen-
dringar. Offentlege verksemder hev kvitta seg
med “vaskekonene” sine og skilt vasking ut til
private firma der underbetalte utlendingar må
springa frå det eine bygget til det neste for å
vaska. Hadde det vore uppegåande og fagor-
ganiserte norske ungdomar som framleis
hadde havt desse jobbane, so hadde det ikkje
vore mogleg å pressa desse umenneskelege
strukturendringane igjenom.
      Kor som er: Alt dette er problem som lib-
erale millomklasse-akademikarar naturlegt
nok aldri fær kjenna på kroppen. Det kjenner
seg so godt å ynskja dei alle velkomen, og
endå betre kjenner det seg å visa det til alle
andre på sosiale media. Dessutan er det fint å
kunna få seg ein tur ut på fredagskvelden når
ein hev au-pair frå Filippinane – og i fjor var
det forresten ein polsk snikkar som fiksa nytt
og flott kjøken til ein heilt annan pris enn det
som ein kvit (!) norsk handverkar vilde ha
teke…

Kompetanse må byggjast upp og haldast
ved lag, det kann ikkje importerast
Um byggje- og anleggsverksemd skal verta
yverteke av austeuropearar, so kjem ein på eit
visst tidspunkt til å missa heile fagmiljø i
Noreg. Kva gjer me den dagen ei økonomisk
krisa fører til at dei fleste utanlandske hand-
verkarane reiser heim att?
      Det same problemet hev ein i dag til sjøs,
der det snart kann verta ålvorleg skort på kval-
ifiserte norske sjøfolk. Billegt mannskap frå
Filippinane kommanderte av norske skipsoff-
iserar skulde vera den gyldne resepten for at

norsk skipsfart vart verande tevlefør. Men
naturlegvis er det på eit visst tidspunkt helder
ingen norske skipsoffiserar att – siden det på
den måten er vorte slutt på at ein kann mynstra
på ein båt og arbeida seg upp frå dekket…

Norsk ungdom må få verta arbeidsfolk, dei
med
Dersom ein fekk norsk ungdom til å ta seg fast
arbeid i heilt vanlege ufaglærde jobbar, so
hadde desse ungdomane dessutan havt den
fyremunen at dei alt i ein alder av 20 år kunde
ha skipa familie og fenge born – og dimed
produsert den arbeidskrafti som det vert sagt
at me kjem til å vanta i framtidi.
      Det segjer seg sjølv at dersom ein fyrst
skal taka seg ei lang utdaning og gjera kar-
riere, so er det ikkje so mykje tid att til å få
meir enn 1,8 born i det ein hev runda 35 år.
      Takk vere den frie flyten av arbeidskraft
so er den internasjonale og europeiske trenden
derimot at me fær eit stødt veksande
«prekariat» millom dei som må taka seg
lågstatus- og låglønsyrke. Ein fær aldri den
stabiliteten som ein treng for å kunna skipa ein
familie. Det same gjeld naturlegvis dei som
aldri kjem seg i arbeid i det heile.
      Ein politikk som fekk norsk ungdom ut
frå NAV og inn i handfast arbeid – same kor
«bedrite» det ut frå rådande haldningar skulde
vera – hadde gjort både norske ungdomar og
nasjonen Noreg ei stor tenest. Det hadde vore
med på å skapa ei løysing på både punkt 1 og
2.

Asylinnvandring ikkje arbeidsinnvandring
Til slutt bør det poengterast at asylinnvan-
dringi av i dag er ikkje arbeidsinnvandring.
«Arbeidsinnvandring» heiter at ein hev arbei-
dskontrakt i det ein kjem til Noreg. Dei fleste
som kjem frå ikkje-vestlege land som Somalia
kjem aldri i arbeid. Andregenerasjons innvan-
drarar gjeng det som regel betre med, men for
desse er målsetnaden at dei skal verta integr-
erte og verta ein part av samfundet på like
vilkår som alle andre  – og ikkje vera nokon
slags «dritjobb-reserve». Eller er det snarare
slik at desse skal verta til eit permanent under-
sjikt i det norske samfundet?

Systemet treng arbeidsinnvandring, sam-
fundet treng det ikkje
Konklusjonen må vera at arbeidsinnvandring
er noko som det internasjonale kapitalistiske
systemet “treng” for å kunna driva igjenom
strukturendringar og sleppa å leggja til rettes
for eit meir menneskelegt arbeidsliv. Det
norske samfundet treng det derimot ikkje.

Treng me arbeidsinnvandring?
Av Olav Torheim
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Tyskland er eit vent land, so lenge ein stend på
den rette sida. Dei fleste landsmennene våre
segjer at det er fint at “det nye Tyskland”
stødt er reidug til å strekkja ut handi til andre.
Det nye Tyskland er tolerant og ope for all
verdi, og det minnar oss ingileis meir um den
nasjonen som skal ha kasta verdi inn i tvo
verdskrigar. Det nye Tyskland er fargerikt og
fagert, og alle er lukkelege. Me er verdsmeis-
trar i eksport, verdsmeistrar i fotball og
verdsmeistrar i nestekjærleik og toleranse.

So grandiost er sjølvbilætet åt tyskarane. For
ser ein til utlandet, hev folk eit heilt anna tysk-
landsbilæte. For tridje gongen på rad, berre
det siste hundradåret, so hev me lagt Europa i
ruinar. Tyskland hev åleine opna grensone og
lagt til rettes for at alle som vil kann koma til
Europa. Opne grensor og velstand for alle.
Det er ein humanistisk motivasjon som løner
seg.
      No undrast likevel eg, “biotyskaren”, som
ein kallar oss innfødde no um dagen, kvar alt
dette skal føra oss hen. Attåt det faktum at den
fatigaste helvten av Europa er heilt avhengige
av Tyskland og at Tyskland sjølv er på god
veg til å verta ein yvervakingsstat. Berre i året
som gjekk vart lover stilt og rolegt endra på,
slik at folk kann yvervakast endå lettare og
meir fullstendig enn fyrr. Sensur på Internett
er atter vorte ein realitet, men denne gongen
heilt openlyst og lovregulert. Han som segjer
meiningi si lyt rekna med å missa arbeidet sitt
eller ikkje lenger få nokon stad å bu.
      Ein “biotyskar” som ikkje hev arbeid, han
må rekna med at han helder ikkje fær nokon
stad å bu. Sosiale bustader finst det snaudt
meir, sidan dei for det meste er reserverte for
“flyktningar”. For desse treng å bu ein stad,
dei med. Samstundes vert det leigt ut til flyk-
tningar for 300 euro per person. Husvære med
mange personar i småe rom vert soleides
umåtelegt lukrative. Skulde Tyskland,
verdsmeister i nestekjærleik, helte-nasjonen
hennar Angela Merkel - som etter valsigeren
til Trump er vorti førarinna for den frie verdi,
kanskje ha nokre eigeninteressor midt uppe i
alt dette likevel?
      Karl Marx skreiv alt for 150 år sidan at ein
kapitalist alltid kjem til å freista å ha flest
mogleg arbeidarar å kunna velja millom. Di
fleire arbeidarar det er um arbeidsplassane, di
billegare vert arbeidskrafti. No er eg ingen
marxist, men eg tenkjer likevel at Marx alt
den gongen hadde sett kva slags mekanismar
det er som er i sving den dag i dag. Som
Marine Le Pen so råkande hadde sagt det i

2015, so hadde Merkel faktisk havt bruk for
slavar til sitt “Wirtschaftswunder”.
      Dei som kjem er fyrst og fremst unge
menner, som ikkje talar nokon tysk og ikkje
hev nokor utdaning. Det treng dei helder
ikkje, for endå dei ikkje hev noko å koma med
so kann ein likevel tena pengar på det at dei er
her. “Flyktningkrisa” fører pengar ned i kassa
åt nokre fåe menneske som veit sers godt kva
det er som skjer. 
      Etter at Gadaffi vart rudd av vegen i
Libya, so kunde slusone opnast. Flyktningane
tok til å strøyma inn. Vegen yver Millomhavet
er fårleg, men um ein berre kjem seg
turrskodd yver so kann ein i neste umgang få
heile familien med seg. Gatebilætet hjå meg er
vorte sers “fargerikt” i det siste. Eg ser mødrar
med 3 eller 4 born, kulerund mage og ekte-
menner med store skjegg.  Alt no er me “bio-
tyske” komne i mindretal i vårt eige
grannelag. Og eg veit at um maksimalt eit tiår
det desse menneski som kjem til å dominera
gatebilætet fullstendig. 
      Sumtid kjenner det seg som eg er vorten
framand på min eigen heimstad. Det kjenner
seg som um det ikkje lenger er nokon plass
meir til meg. Og likevel er det likt til at alle
finn seg til rettes med stoda. Det er framleis
dei etablerte partii som folk gjeng og røystar
på, og ingen klagar openlyst. Av di mange er
redde for å segja kva dei tenkjer, kann ein vel
slå fast, men det finst nøgdi med folk som
verkelegt er yvertydde med. 
      Når ein segjer til dei at me på eigi hand
hev tvinga store demografiske og sosiale
strukturendringar på resten av Europa, då fær
ein til svar at “me kann ikkje lata folk få
drukna på sjøen”. Men dei var aldri druknefer-
dige. Den gongen stod dei i Ungarn, og
Ungarn er ein rettsstat. Og det var ingen som
trong å gå til grunne der. Tvert imot. Ungarn
hadde freista halda uppe lov og rett. Det var
me som hadde valt å bryta med dette.
      Men no må me ikkje gløyma at me er alle
menneske. Og kultur kjem upphavlegt frå
Midtausten. Det er berre underlegt at det i
desse landi er so lite att av den kulturen som
ein gong skal ha vorte skapt der og førd vidare
til oss.
      Seinaste gongen eg var på museum, so
undra eg meg yver nett dette: 
      Åkerdyrking og dyrehald kjem frå Mid-
tausten, men menneski kjem ikkje derifrå. I
steinalderen var det helder ikkje slik at alle
menneske var like. Visst levde ein side um
side, men jamvel på steinaldermuseet vart det
slege fast at menneski levde attmed einannan

og ikkje saman med einannan. Dessutan so
syner arkeologiske utgravingar at det berre
var ei avgrensa stund at menneski livde
attmed einannan, til slutt enda det med at dei
tok livet av einannan. Dei innfødde veide-
mennene og samlarane miste livsromet sitt når
jorddyrkarane vart dominerande. 
      Soleides spyrr eg meg sjølv korleis ein i
det heile kann koma på ideen um at det skal
kunna finnast noko slikt som mangkultur. For
eg meiner heilt klårt at mangkultur finst det
ikkje. Kann henda kann me helder tala um ein
monokultur: Det er ingen som hev nokon kul-
tur lenger. Alle er isolerte og ingen hev per-
spektiv - for ingen ser nokor framtid. Der det
er mange kulturar, der er det den sterkaste kul-
turen som vinn til slutt. 
      Eg undrast på kvifor me europearar ikkje
hev nokon rett til å få liva for oss sjølve. Kvi-
for me ikkje lenger hev nokon rett til å få avg-
jera kven som skal få liva her hjå oss? Litt
etter litt stramar dei skruen ikring oss. Me
kjenner på trykket frå innvandrargruppor,
innvandrargruppor som er vande med å møta
motstand i sine eigne land. Dei er vande med
å ta seg til rettes heilt til det punktet at dei
møter på motstand. Men her hjå oss møter dei
ingen motstand i det heile - korkje menneski,
staten eller aller minst rettsstellet. Bodskapen
me strålar ut er at her kann kvar og ein få gjera
som han vil, ingenting fær konsekvensar.
Valdtekt vert orsaka med kulturbakgrunn,
brotsverk vert burtforklåra som sosiale prob-
lem som må løysast med betre integrering og
fleire fritidsklubbar. “Det store fleirtalet av
flyktningar er lovlydige”, vert det stødt sagt.
Det endrar ikkje på det faktum at dei er yver-
representerte i kriminalstatistikken.
      Når jamvel den ultrakapitalistiske superst-
jerna Emmanuel Macron hev sagt at Europa
må skuva folkesetnadsyverskotet sitt yver på
Europa, so er det likevel ingen som vil høyra.
Det vert ikkje tematisert i massemedia, for
temaet er tabu. Og det veit me alle, men ingen
segjer noko.
      Me er alle like, vert det sagt. Det er ikkje
sant, og det veit me alle. Men det er tryggare
å vifta med eit homseflagg enn å segja san-
ningi um folkegruppor frå land der homsar
vert hengde frå heisekraner eller kasta frå
høghus. Medan me kryp, so tek dei det dei vil
ha.
      Dei fatigaste av oss hev ikkje noko val.
Me må bu midt millom desse menneski.
Ungane våre vert kalla for “Kartoffel” og
“Scheiss-Deutschen” i skulegarden, og dei må
alliera seg med russarar og polakkar um dei

Det tyske sjølvbilætet
Av Peter Schreiner
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ikkje vil verta rundjulte av tyrkarar og
arabarar. Det er den brutale røyndomen for
mange av desse som vert kalla fårlege “rasis-
tar” og valdelege “nazistar” når dei endeleg

syng ut med det nebbet som dei hev. Andre
hev framleis fridomen til å parkera audien
eller BMW’en i sitt eige blendakvite bustad-
kvartal der andre ikkje hev råd til å bu. Slik

kann dei halda draumebilæti og dei tome
frasane sine i live. Refugees welome! Bis in
den Tod...

Um tjodleg sosialisme
Av Johanne Bøen

Kann ein vera både nasjonalist og sosialist
samstundes? Ordi “nasjonal” og “sosial”
kann samanstelt vekkja uhyggjelege assosi-
asjonar til ein myrk bolk i den europeiske
soga. For å sleppa mistydingar hev
artikkelforfattaren i staden valt å nytta
umgripet “tjodlynd sosialisme”.
      Um me kastar eit objektivt blikk på verdi
i dag - på politikken, på naturi og på vitskapen
- so ser me at det finst mistilhøve som ikkje let
seg burtforklåra. Medan politikarar og media
held folk hefta med uviktige emne, so
uppliver me ei historisk krisa i den vestlege
verdi.
      Arbeidsløysa og sosial dumping, krimi-
nalitet og armod - og eit forfall i grunnlegg-
jande verdiar som kultur og intelligens. Desse
flokane skriv seg frå den politikken som dei
rådande maktene hev ført i heile etterkrigstidi.
Stødt fleire skynar at eitkvart er gale, men dei
ser ikkje kva som er alternativet. Sjølve reknar
me ein tjodlynd sosialisme som eit handfast
alternativ. 
      Same kor mykje system-media,
“antifascistar” og sokalla “demokratar”
skulde hetsa oss, so vil me sjå nærare på verd-
såskodingi som den tjodlynde sosialismen
målber.
      “Nationaler Sozialismus” hev vore eit
politisk umgrip heilt sidan 1890-talet. Sidan
den gongen hev umgripet vorte nytta av eit
stort spekter av politiske gruppor som søkjer
ein tridje veg millom kapitalisme og kommu-
nisme. Det er altso ikkje slik at “nasjonal
sosialisme” er identisk med det regimet som
rådde grunnen i Tyskland frå 1933 til 1945.
Den sosialistiske fløyen i NSDAP vart tvert
imot brutalt utreinska under “dei lange kni-
vars natt”. På same måten som kommunisme
ikkje er det same som stalinisme, so er det
helder ikkje slik at nasjonal sosialisme er det
same som nazisme. For å gjera dette skiljet
endå tydelegare, so hev eg valt å tala um
“tjodlynd sosialisme”. 
      Den tjodlynde sosialismen er tufta på
kjærleiken til eige folk og vyrdnaden for
andre folk. Kvart folk hev sin sjølvstendige
tilværerett. Andsvar for seg og sine gjeng
hand i hand med respekt for andre. Det er
soleides klårt at ingen rasist kann vera tjod-
lynd sosialist. 

      Det viktugaste for ein nasjonalist er å
verna um sitt eige folk og halda uppe ein
nasjonal einskap. Sosialismen er den beste
måten å organisera dette på - med di han sikrar
sosial rettferd og likeverd for alle. Vil me ha
ein nasjonal einskap, so må me samstundes
krevja sosial rettferd. For ingen menneske er
viktugare eller meir verde enn andre, me hev
alle vår uppgåva å fylla. 
      Stutt sagt so må den tjodlynde sosialismen
syta for jamvekt millom dei ulike gruppone i
samfundet. Det må ikkje verta eit stort gap
millom fatig og rik, slik det diverre er i
dagsens samfund. Det trengst eit folkehope-
hav der kvar og ein - alt etter kva ein duger til
- kann gjera sitt for at samfundet kann verta
betre for alle.
      Tjodlynd sosialisme er altso ikkje eit
totalitært slaveri, men snarare at kvart ein-
skildmenneske fær veksa og utfalda seg, både
til sitt eige beste og til det beste for samfundet.
Dette er ein tankegang som stend i motsetnad
til både den reint egoistiske liberalismen og
den personlegdomsutslettande kommunis-
men. 
      For attum både liberalisme og kommu-
nisme finn ein djupast sett den same utilitaris-
men - der det einast handlar um flest mogleg

materielle gode til flest mogleg einskildmen-
neske. Liberalismen trur at ein skal uppnå
dette heilt av seg sjølv - berre kvar og ein
tenkjer på og prioriterar seg sjølv. Kommunis-
men tenkjer derimot at statlege inngrep og
reguleringar er det som må til for at flest mog-
leg skal “ha det bra”. Den tjodlynde sosialis-
men er soleides åleine um å tena eit fyremål
som stend høgare enn einskildmenneski.
Andre ideologiar kjem til kort av di dei vantar
denne åndelege dimensjonen.
      I eit tjodlynt likeverdssamfund må kvar
og ein verta lønt ut frå det ein hev gjort til
nytte for samfundet. Soleides bør det løna seg
å studera og arbeida hardt, og friviljugt arbeid
for medmenneski sine må verdsetjast høgt.
Folk som hev livd av å spekulera i aksjar eller
produsera samfundsnedbrytande kulturpro-
dukt - til dømes pornografi - bør derimot ikkje
få tena ei kruna meir. Menneske som einast
tenkjer på seg sjølve og ikkje på med-
menneski sine, dei kann ikkje kalla seg for
tjodlynde sosialistar. 
      Me vil ha tjodlynd sosialisme av di me
trur det finst noko som er større enn summen
av oss alle. Noko som berre kann verta røyn-
dom dersom me stend saman og ikkje gjev
upp.
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I dette stykkjet skal eg analysera og tolka dik-
tet "Fra en annen virkelighet ..." som er skrive
av Gunvor Hofmo. Eg skal dessutan syna i kor
stor mun diktet kann segjast å vera mod-
ernistisk.
      Fyrst i oppgåva lyt eg stutt gjera greida for
diktarinna sin personlege kontekst. Dette gjer
eg av di den biografiske konteksten hennar
kjem til å ha sitt å segja for tolkingi mi.
Dinæst tek eg fyre meg kvar strofa for seg der
eg både vil analysera og tolka på strak arm. Eg
vil dessutan draga dette med modernismen inn
i desse avsnitti. Eg hev valt å ikkje gjera desse
tri tingi på ein gong i von um å spara plass.
Mot slutten vil eg knyta trådane saman, og
oppsummera. Det nest siste avsnittet uppsum-
merer tolkingi mi, og det aller siste avsnittet
oppsummerar kva som som er modernistisk
med dette diktet.
     Diktet er henta frå ei diktsamling som ber

det same namnet, og vart gjevi ut i 1948 –
altso berre fåe år etter andre heimskrigen.
Både personen Hofmo og diktingi hennar var
sterkt merkte av krigen. Ho røynde sjølv eit
stort tap under krigen då veninda hennar vart
deportert frå landet, og døydde i eit konsen-
trasjonslæger. Ti år etter at krigen var yver
fekk Hofmo eit psykisk samanbrot. Ho vart so
lagd inn på Gaustad sjukehus der ho skulde
koma til å tilbringa store delar av dei neste
seksten åri sine. Seinare flutte ho i lag med
bror sin, men etter at han døydde skjerma ho
seg fullstendig frå umverdi. (Andersen, P.T
2001 s. 440-442)
     Tittelen "Fra en annen virkelighet ..." gjev

oss tokken av at dette er subjektive ytringar
frå eit synsleite heilt ulikt vårt eige. Kva desse
tri prikkane skal tyda er heller uvisst. Kanskje
er dei der for å få det heile til å verka mest
som ein draum? Prikkane er dessutan med på
å gjera det heile mindre formelt. Det er nett
som at diktet framstår meir som nedteikningar
av eit individ sin tankestraum enn som eit
tradisjonelt dikt med sine strenge sjanger- og
formkrav. Dette er drag som er med på å gjera
diktet modernistisk.
     "Syk blir en av ropet om virkelighet." Slik

lyder fyrste verselinje i Hofmo sitt dikt, og
dimed set ho tonen heilt i byrjingi av diktet.
Verselina er knapp, og ho sluttar brått med eit
punktum, noko som kan vera eit grep som er
nytta for å fanga lesaren si merksemd. Den
fyrste verselina er meint for å skilja seg ut frå
alle dei hine, og ho skal gjeva lesaren ein fors-
mak på kva diktet skal taka fyre seg. Når
Hofmo her skriv "en", so tolkar eg det slik at
ho ikkje snakkar ålment, men at dette gjeld det

lyriske eget, som eg meiner må vera henne
sjølv, meir eller mindre. Denne verselina
introduserar oss dessutan for lykjelordet
"virkelighet" som gjeng att i resten av diktet.
Kven det er som ropar til henne hev vi ikkje
fyresetnader for å skyna fyre me les den andre
strofa, og eg vil koma attende til dette seinare.
Vidare fortel det lyriske eget at ho var for nær
"tingene", og at ho hev brent seg gjenom til
den andre sida. 
      Desse "tingene" meiner eg må vera røyn-
domen vår, som ein kann karakterisera som
materiell, i motsetnad til den andre røyn-
domen som Hofmo freistar å skildra. "Tin-
gene" er noko konkret, medan den andre sida
som Hofmo skildrar er merkt av det surrealis-
tiske og uhandgripelege. Diktarinna hev nok
upplivd for mykje røyndom. Ho hev brent seg
på denne røyndomen, og hev teke skade av
det, slik at ho no stend utanfor, "på den andre
siden". Dette nye tilstandet er på mange måtar
surrealistisk; ljos og myrkre er det same, og

der finst ingen grensor. Denne surrealismen
meiner eg er med på å understreka at diktet
stend i ein modernistisk kontekst. I nest siste
verselina skriv ho at ho vert kasta ut i "univer-
set av ensomhet". Her kann ein tenkja seg til
at ho meiner at når ein stend utanfor røyn-
domen so er det uråd å relatera til andre men-
neske. Denne einsemdi vert understreka i siste
verselinje med d ho tek upp att motivet, og ho
skriv at ho ikkje kan lækjast for denne ein-
semdi.
     I den andre strofa syner diktarinna tydele-

gare at ho ikkje er i kontakt med vår form for
røyndom. Ho freister å ta del i livet, men ho er
rett og slett ikkje i stand til dette. Fyrst kjøler
ho handi si i det kalde graset, og vender seg til
oss: "det er vel virkelighet nok for dine øyne".
Eget skaper altso eit skilje millom seg sjølv,
og oss. Skilnaden er at medan me stend i "tin-
gene" - på den andre sida - er eget i eit tilstand
der kaldt gras ikkje er noko anna enn
"kimende klokker av sorg og bitter forvent-

Gunvor Hofmo

Gunvor Hofmo: Or ei onnor røynd
Av Hermund Angvik
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ning". Eg vil gjera framlegg um at den, eller
dei, som ho vender seg til når ho skriv "dine
øyne", kann vere den same som ropar til
henne um røyndom i den aller fyrste verselina.
Ho framstår som syrleg og sarkastisk i det ho
skriv "det er vel virkelighet nok for dine
øyne". Eg les dette som ein freistnad på å
fortelja oss, me som står på den andre sida, at
me ikkje forstår tilstandet hennar, og at me lyt
slutta å uppmode henne om å ta del i røyn-
domen. Einsemdi hennar, den er "uhelbre-
delig", som det stend i fyrre strofe. Biletet um
grasstråi som er som "kimende klokker av
sorg og bitter forventning" er ein tollegt
uortodoks simile. For oss vil det å svale handi
vår i kjøligt gras normalt sett kjenna seg godt.
Graset kan dessutan gje oss konnotasjonar om
sjølve livet, men for henne - i hennar tilstand
- kjenner ho berre vonde tankar og kjensler
ved dette. Denne similen med graset er særs
uvanleg. Han bryt med konvensjonelle
normer for dikting, og ein kan segja at dette er
eit modernistisk drag som er med på å under-
streka det surrealistiske ved tilstandet hennar.
I dei fire siste verselinone i strofa kjem ho i
kontakt med eit anna menneske. Ho held dette
mennesket i handi, og fær blikkontakt, men so
understrekar ho endå ein gong at ho er "på den
andre siden", og der er mennesket berre "en
tåke av ensomhet og angst." For henne fram-
står mennesket som ei skodda, som noko
dunkelt og uhandgripeleg. Ho greider ikkje
lenger å relatera til andre menneske av di dei
er på den andre sida. Dette gjer henne einsam,
og det gjev henne angst. Dette er klassisk
modernistiske tema.
     I tridje og siste strofe so skildrar dik-

tarinna ynsket sitt um å sleppe undan denne
alternative røyndomen som ho er fanga i. Ho
skriv at ho skulde ynskja ho var ein stein "som
kunne romme denne tomhetens tyngde". Det
vilde altso vore betre å vera ein livlaus ting
enn å vere eit sansande, tenkjande og kjen-
nande menneske. Alliterasjonen "tomhetens
tyngde" er endå eit surrealistisk bilæte som
moglegvis ingen andre enn diktarinna kann
forstå fullt ut. Men me kann likevel forstå
dette på eit vis. For “tomhet” treng ikkje vega
nokon ting, medan ein stein kann reknast for å
vere tung - og dimed kunde steinen ha voge
opp for at ho kjenner på noko tomt. Men dette
er eit språk som berre ho, som er på den andre
sida, kann forstå fullt ut. Vidare i strofa skriv
ho at um ho var ei stjerna kunde ho "drikke
denne tomhetens smerte". Men ho kann ikkje
det. For ho er eit menneske. Eit menneske som
er "kastet ut i grenselandet". Dette grense-
landet er den andre sida av røyndomen, og eg
tolker det som tvitydig. Eg vel å tolka det både
som eit psykotisk tilstand, men jamvel som eit
grenseland millom livet og døden. Dette med

psykose gjev meining av di Hofmo sleit
mykje psykisk etter pårøyningar frå krigen
(Andersen 2001). Som nemnt til å byrja med
so hadde Hofmo ei veninde som vart deportert
under krigen. Hofmo var på mange måtar ei
spesiell kvinna, og på sett og vis einsam med.
Då ho møtte Ruth Maier fann ho endeleg ei
likesinna. Dei tvo kunne relatere til kvarandre
på ein særskild måte, og dei hadde ei sterk og
sjeldsynt tilknyting til einannan (NRK-doku-
mentar 2007). Det at Maier vart send vekk
endra Hofmo på ein slik måte at ho aldri vart
den same att, og ho leid mykje psykisk grunna
dette. At den andre sida og grenselandet er ein
psykose kann ein lesa ut frå dei språkbilæti
som er tekne i bruk. Ho skriv at på den andre
sida finst ingen grensor, og ljos og myrker er
ikkje skilt frå kvarandre. Svalt gras framstår
som "kimende klokker av sorg og bitter for-
ventning". For oss framstår dette som absurd,
men for henne gjev dette meining. Etter dette
med grenselandet skriv ho um ei stille som
både brusar og ropar til henne. Dette bilætet er
ei sjølvmotseiing sidan stillat korkje kann
brusa eller ropa. Denne stilla lokkar henne
"fra dypere verdner enn denne". Det er i
grenselandet at ho høyrer denne stilla, og det
gjev difor meining å tolka grenselandet som
eit millomtilstand millom liv og daude. "Still-
heten" er døden som diktarinna lengtar etter,
for ho kann gjeva henne ein transcendens til ei
djupare og betre verd enn denne. Ei verd som
ikkje kjenner seg like brutal og urettvis.
Dessutan er det nærliggjande å tolka denne
djupare verdi som eit kristelegt paradis sidan
heile forfattarskapen hennar er merkt av eit
kristent perspektiv (Andersen 2001).
     For å uppsummere tolkingi mi av dette

diktet so meiner eg at "Fra en annen virke-
lighet ..." må lesast som ei frustrert kvinna sin
freistnad på å kommunisere med umverdi.

Men dette gjeng ikkje riktig for det er ein bar-
riere millom oss og henne. Me snakkar ikkje
same språket som henne, og diktet framstår
som tungetale frå ein visjonær eller frå ein
mystikar.
     Eg vil hevda at diktet skriv seg inn i ein

modernistisk tradisjon, både innhaldsmessig
og formmessig. Når det gjeld form er diktet
bygt upp av tri strofer på åtte, ni og åtte
verselinjer. Dette er burtimot dei einaste form-
strukturane i diktet som verkar ordnande.
Metrikken i diktet er vilkårleg, og gjev ikkje
lesaren nokor kjensle av ein rytme i tradis-
jonell forstand. Diktet er ikkje berre dishar-
monisk på det formelle planet, men jamvel når
det gjeld innhald. Diktet sitt lyriske eg er eit
framandgjort individ som skildrar sine gru-
fulle kjenslor, røynslor og tankar på eit sub-
jektivt vis. Eit anna modernistisk drag er desse
absurde og til tider sjølvmotsegjande bilæti
som ho lagar. Eg lyt nemna at eit poetisk språk
ofte er absurd utan at vi treng um å kalla det
for modernistisk. Men desse symboli og
metaforane som Hofmo lagar er utradis-
jonelle. Dei bryt med tradisjonen, og framstår
som "rare" for lesarane. Difor er dei mod-
ernistiske.

Kjelder:
-Andersen, P.T. (2001) Norsk litteratur-histo-
rie. Oslo: Universitetsforlaget.
-NRK. (2007) Fra en annen virkelighet.
(Dokumentar, tilgjengelig på internett)
https://tv.nrk.no/program/okfv18000107/fra-
en-annen-virkelighet Sett 14.10.16
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Artikkelforfattaren tek fyre seg Twilight-
serien og ser på ulike sidor ved denne inter-
nasjonale suksessen. Teksti er frå 2012.
      Stephenie Meyers bøker i den sokalla
Twilight-serien hev vorte svært umtykte dei
seinaste åri). Enno er det ei bok som ikkje er
filmatisert, men den er på veg. Alle dei fire
bøkene hev lege på dei amerikanske bestsel-
jarlistone sidan dei kom ut. Dei norske
umsetjingane toppar òg besteseljarlistone.
Bøkene i Twilight-soga hadde i november
2009 selt 85 millionar næme yver heile
verdi, og hev kome ut i 47 land. Breaking
Dawn / Ved daggry kom ut i eit fyrsteopplag
i USA på 3,2 millionar næme, og det var
dimed den boki som vart prenta i størst
fyrsteopplag i USA i 2008.
      Både Evighetens kyss, Under en ny
måne og "Eclipse" hev vorte filmatiserte.
Filmatiseringi av den fyrste boki kom  i
USA 21. november 2008. I Noreg kom fil-
men 9. januar 2009], men han hadde ein
fyrrpremiere i nokre utvalde byar helgi 12-
14. desember 2008. Forfattaren Stephenie
Meyer var svært engasjert i produksjonen av
filmen. Seinare hev Under en ny måne vorte
filmatisert og likeins The Twilight Saga:
Eclipse. Og det vert meir film.
      So langt eg veit er det serleg unge kvin-
nor eller gjentor som vert fengde av denne
serien. Forfattaren hev greidt å kombinera ei
spanande forteljing i ein genre som vel må
kallast skrekk, men som samstundes er knytt
til romansegenren. Dette let til å vera tvo
element som tiltalar unge kvinnor. I
utgangspunktet verkar det heile nokso kom-
mersielt og lite solid underbygt, men i og
med at so mange let til å vera tekne av
serien, kann det vera grunn til å sjå noko
nærare på kva dette er for ein type litteratur
og film.

Um handlingi
Bøkene i Twilight serien handler um
Isabella Swan (kalla for Bella) som flytjer
til byen Forks i staten Washington der skal
ho bur saman med far sin og tek til på ny
skule. Ho fær nye vener og møter den mys-
tiske Edward Cullen. Med Cullen fær livet
til Bella eit brått umskifte. Bella tykkjer
Edward er litt merkeleg. Jacob ein annan
ven frå barndomen byrjar å tala um segner
og legendar um varulvar og vampyrar. Bella
vert nyfiki og tek til å røkja etter kva som
stend i bøker og på internett, og ho finn ut at
det let seg gjera å sanna det Jacob segjer.
      Fram til no hev Edward og familien
hans klart å løyna det dei eigenleg er. Bella

skynar med kvart at Edward og huslyden
hans er vampyrar, men Bella er fullstendig
oppslukt i honom og blinda av kjærleik, det
gjer at det er fårleg for Bella å vera nær
Edward.
      Edward er tankelesar og kann lesa alle
sine tankar burtsett frå Bellas, og difor går
han henne nøgje og vert hugteken i henne.
Han vert so hugteken at han ikkje vil leva
utan å vera saman med henne. Edward og
huslyden hans utgjer ein stor fåre for Bella,
og ho held på å verta drepen på grunn av
det. Edward vel å forlata Bella, og han og
familien fer burt frå byen, slik at Bella ikkje
skal kunna få tak i han. Han trur Bella vert
tryggare og fær det betre um dei gjer det på
den måten.
      Separasjonen millom deim hev motsett
verknad og båe fær det mykje verre enn dei
hadde trutt. Bella byrjar å vera mykje saman
med Jacob. Jacob gjer dagane hennar
ljosare, og han vert hugteken i henne. Bella
vil derimot ikkje vera noko anna enn ven
med Jacob, for ho elskar framleis Edward
og kann ikkje fria seg frå det, men Jacob vil
ikkje godtaka det. Brått kverv derimot Jacob
ut or livet hennar, og ho uppdagar at han er
ein varulv og at varulvane er beiske mot-
menn til vampyrane.
      Systeri til Edward, Alice kann sjå inn i
framtidi, ho fær eit syn um at Bella vil drepa
seg sjølv. Edward vel då å reisa til The Vol-
tourie, som er dei mektigaste vampyrane,
for å enda livet sitt. Alice hentar Bella og
saman reddar dei Edward i den siste
augneblinken. Etter at dei hev kome tilbake
frir Edward til Bella og ho segjer ”ja”. Jacob
er rasande, og det tek lang tid fyrr han vert
van med tanken på å aldri få Bella.
      Brudlaupsreisa endar med at Bella vert
gravid, det endrar resten av livet hennar av
di babyen veks unormalt snøgt og intenst
sidan det er  ei blanding millom menneske-
og vampyrgenar i han. Bella døyr nesten
ved fødselen. Edward bergar henne med
vampyrgift, men Bella  vert ein vampyr.
Babyen vert fødd og er frisk og fær namnet
Renesmee, som er ei blanding av bestemø-
drene sitt namn, og ho veks framleis snøgt.
Jacob innyndar seg i Renesmee, og det er
meiningi at det skal verta dei tvo.
      The Voltourie kjem attende når dei fær
høyra um vampyrbarnet og vil drepa det.
Dei trur  Cullen-huslyden hev umdana eit
vanlegt spedbarn, og det er ikkje lov. Fami-
lien Cullen, vener av huslyden og varul-
vflokken brukar lang tid på å forklåra kva
som hev skjett og til slutt endar det godt.

Edward og Bella fær eit fantastisk liv saman
i all æva, og det same fær Jacob og Renes-
mee og resten av huslydane deira.

Serlege sidor ved genren
Twilight serien fell under  genrar som
tenåringslitteratur, fantasy og romanse.
Stephenie Meyer kalla sjølv den fyrste boki
si for "suspense romance horror comedy.”
Men ho slær fast at bøkene framfor alt er er
romantiske. Serien utforskar møtet og kjær-
leiken millom menneske og vampyr - til liks
med kjærleikstriangelet millom Bella,
Edward og Jacob. Bøkene held seg burte frå
provoserande seksualitet, dop og sterke ban-
neord. Meyer gjer det heilt medvite fordi ho
ynskjer at tenåringar skal skjermast for slikt.
      Bøkene er skrivne med fyrsteperson-
forteljarrøyst, primært med utgangspunkt i
Bella sine upplevingar. Epilogen til den
tridje boki og ein del av den fjorde vert skil-
dra frå Jacobs sysnvinkel. Når Meyer vert
spurd um strukturen i boki skildrar ho van-
skane med å finna fram til premissane for å
få genrekravi på plass.
      Eg hev havt ei hard tid når folk hev spurt
meg um kva boki handlar um, segjer ho. Når
ho hev fortalt dei at boki handla um
vampyrar fekk dei straks eit mentalt bilete
av kva boki gjekk ut på. Og det var slett
ikkje slik andre vampyrbøker er. Det er
ikkje noko myrk, blodtorst verd som vert
skildra i Twilight. Når forfattaren på den
andre sida hev peika på at det heile gjeng
fyre seg på ein vidaregåande skule, hamnar
bøkene i ein annan bås, som ho helder ikkje
hev vore komfortabel med.
      Bøkene er byde på ein vampyrmyte,
men Twilight-vampyrar skil seg frå andre
vampyrar i form av ei rad serdrag.
Vampyrarane i Twilight glitrar i solskin, dei
brenn ikkje og dei drikk dyreblod, ikkje
berre menneskeblod. Faktisk drikk dei jamt
og samt berre dyreblod.

Inngjevnad og tema
Etter det forfattaren segjer hev ho tenkt
bøkene sine som bøker um  livet og ikkje
døden, kjærleik og ikkje lyst. Ho hev henta
inngjevnad frå klassiske bokverk som Jane
Austens “Pride and Prejudice”, Shake-
speares Romeo og Julie, Emily Brontës
“Stormfulle høgder” og Shakespeares “Ein
midtsumarnatts draum” og ei rad andre.
Dette er altso ein forfattar som ikkje er redd
for å henta inngjevnad frå andre forfattarar
når ho sjølv set seg til å skriva. So kann lit-
teraturvitarane gjera seg upp ei meining um

Twilight - vampyrromanse i gymnasmiljø
Av Lars Bjarne Marøy
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dette hev vore vellukka og i kor stor mun ho
hev rett i det ho segjer.

Andre serlege tema inkluderar val og fri
vilje. Meyer meiner at bøkene er konsentrert
kring Bellas val som gjeng ut på um ho vil
leva eit liv for seg sjølv og Cullen-husly-
dens val um å lata vera å drepa henne helder
enn å fylgja freistingane sine.
      Meyer er mormonar og vedkjenner at
trui hennar hev påverka arbeidet. Serleg
segjer ho at karakterane ser ut til å tenkja
meir enn andre menneske på kvar dei kjem
frå og kvar dei skal gå. Meyer vil ikkje at
bøkene skal vera mormoninspirerte eller
formidla serskilde verdiar um seksuelt
fråhald og åndeleg skirsling, men gjeng ved
at den mormonske trui hev sett merke på
skrivingi hennar.

Mottaking
Twilight-serien hev havt ein vid appell og
ein stor tilhengjarskare i venesamfundet på
internett. Meyer vert ofte jamførd med J.K
Rowling og Harry Potter. Det hev vorte ein
slags mani kring Twilight som kann minna
um “Harry Potter”-feberen som reid oss for
nokre år sidan. Men det er nok kannhenda
tilhengjarane som minnar meir um kvaran-
dre enn forfattarane og bøkene, hev det

vorte peika på frå Meyer. Fleirtalet av
tilhengjarane er gjentor, men med kvart hev
det òg kom til ein heil del gutar. Nokre
meiner at Twilight hev fylt gapet etter
“Harry Potter”-kuliminasjonen.
Eit sosialt nettverkssamfund for Twilight-
tilhengjarar hev meir enn 350 000 medlemer
på seriens offisielle heimesidor. Den store
interessa for serien hev vorte umtala som
Twilight-fenomet. Nokre hev kalla det eit
popkulturelt fenomen. Det hev jamvel kome
upp  eigne rockeband som spelar Twilight-
inspirert musikk og det hev vorte ein eigen
kulturindustri av produkt frå klokkor, t-
skjortor o.sb.
      Den kjende skrekkbokforfattaren
Stephen King er klår i si umtale. Han gjev
Rowling fyrerangen som skribent framfyre
Meyer som han rett ut segjer ikkje er serleg
god til å skriva. Men han legg til at han sky-
nar at folk vert fascinerte av forteljingane.
Han meiner at Meyer skriv til ein heil gen-
erasjon unge gjentor, og han meiner at ho
opnar upp ein trygg innfallsvinkel til kjær-
leik og seksualitet gjennom desse bøkene.
      Laura Miller på Salon.com skriv at
karakterane er strippa til eit minimum, og
manglar djupn og serdrag som vanlege folk
hev, og ho segjer at serien legg for mykje
vekt på Edwards yvernaturlege eigenskapar.

Miller meiner serien er mannsjåvinistisk.
Ho tykkjer Bella vert skildra som altfor
yvertrøymande i høve til Edward - og
skildringi av honom som ein romantisk helt
vert for drjug, meiner ho. Meyer hev avvist
denne kritikken og peika på at bøkene
knyter seg til Bellas val, noko som ho knyter
til moderne feminisme - og Bella er prega
av motsetnader som er ålmennmen-
neskelege når ho skal fatta dei avgjerdene
ho må.
      Andre typar av kritikk hev òg vore
reiste, men alt medrekna er Twilight-serien -
anten ein likar honom, ikkje likar honom
eller ikkje er serleg interessert - ein serie
som hev havt stor gjenomslagskraft.
Blandingi millom skrekk og romantikk let
til å slå sers godt an millom unge kvinnor,
anten feministane likar framstellingi eller
ikkje. Bella er nemleg ikkje nokon Lisbeth
Salander eller ei onnor tøff kvinna som til
dømes dei ein møter i Kill bill, men so er det
kannhenda slik at unge gjentor kannhenda
vil ha litt meir moderate ideal å samanlikna
seg med. Det skal noko til å leva upp til
nokre av dei mest ekstreme heltinnone som
me hev sett på film dei seinaste åri.

Kva tid er det vår tur?

Best det er so kjem dauden, med hender som stryper hjarto på dei som minst hadde venta seg det.

Geværelden lyder, kulone flyg gjenom lendet og borar seg ned i landskapet
eller dei trykkjer dei lange, raude fingrane sine gjenom kroppen på ein ung mann.

Kva kann ein gjera, anna enn å halda hjarta reint og
halda blikket rolegt, eit blikk forma med alt som ein hev ofra

og det av sin eigen frie vilje?

Um han kjem, so skakar me ikkje augebryni våre, men
me reiser vår veg med ein tung og trist smil

mana fram av fagre minne som heimsøkjer oss i våre siste sekund.

Og um me kjem attende, so livstrøytte at me hev gløymt denne frosne pusten,
so hev me i hjarto våre for alltid den livsjamvekti som aldri skalv framfor dauden.

Måtte lagnaden alltid finna oss sterke og verdige!

Kva rolla spelar det um ein laut lida, når ein fekk uppliva nokre udødelege timar i livet sitt?

I minsto hev ein vore i live!

Leon Degrelle, 1950
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Krystallar er attraktive, skinande og bok-
stavelegt tala mangefasetterte. Kvarts er
kanskje den mest ikoniske, med sine
karakteristiske seks sidor som avsluttar i
ei pyramideform. Det er eit mineral, og
det er sett i hop av silisium og oksygen.
Under jordyta er det berre feltspat som
ein finn i større mengder enn kvarts.
     For geologar og samlarar, so er det å
samla kvarts ei greid tidtrøyta - i fjellet
eller i holor. Ei liti steinøks eller ein
spade kann avdekkja glitrande klåre
kvartspunkt som hev forma seg gjenom
milliontals år. Hugen og hjarta åt sam-
laren er gripe av det vene synet. 
     Kvarts er til vanleg ein klår krystall,
men det finst ymse slags fargevariantar.
Lilla ametyst, gulaktig citrine eller den
gråe røyk-kvartsen som ser ut som han
skulde vera røykfyld. Den lilla ametyst-
fargen kjem frå stader som hev jarn i seg,
medan magnesium gjev farge til blåkvart-
sen. Citrinen sin farge kjem frå
jarninnhald, han med. 
     Industrielt so vert kvartskrystallen
millom anna nytta til sandpapir, sandblås-
ing og andre mindre romantiske fyremål.
Mange er kjende med at kvarts vert nytta
i klokkor. Dette er av di ein kann skapa
elektrisk ladning når ein stressar krys-

tallen mekanisk (piezoelektrisitet).
     Sume er meir upptekne av dei eso-
teriske og dei subtile, energetiske lækje-
kreftene åt kvartskrystallen. Her er det
verdt å merkja seg at er nett evna til å
henta fram elektrisk energi som desse
personane gjerne vel å draga fram. Når
det kjem til krystall-lækjing og amulet-
tbruk so vert det sagt at krystallen gjev

energi og vitalitet. Energi-lækjarar nyttar
seg gjerne av kvartsmineralet til å løysa
upp energiblokadar og for å hjelpa
pasienten med å verta frisk og sunn.
     Dei gamle romarane tenkte at kvarts
var ein slags permanent is, frosen for
alltid. Juvelar og andre slags ornament
hev vorte funne i arkeologiske utgravin-
gar i heile verdi - inkludert Europa, Asia,
Amerika og Midtausten.
     I mytologien vert kvarts knytt til det
forsvunne Lemuria-riket, som skal ha
havt magiske eigenskapar og lækje-
eigenskapar.
     I Noreg finn ein kvarts yveralt. I Tana
i Nord-Noreg driv Elkem med kommer-
siell kvartsgruvedrift. Elles finn ein
gamle kvartsgruvor i både Valdres, på
Hardangervidda og andre fjellområde. Å
grava etter kvartskrystallar er ei greid
tidtrøyta for naturvener.

Sluttordet:
Godleik er eit råmateriale som
må formast gjenom menneskeleg
geometri.
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