
GRATIS MAGASIN

LARS LILLO 

STENBERG
om Nini Stoltenberg

FESTIVALMAGASIN

20
18

PROGRAM OSLO 6. SEPT.   |  PROGRAM KRISTIANSAND 10.-16. SEPT. 

Å leve med

angst
ODD EINAR 

DØRUM

Hanne Nabintu

Herland

...fra PARADISE HOTEL

til PROTESTFESTIVALEN

Fo
to

: M
or

te
n 

Kr
og

vo
ld

Debatt om rosabloggere /Ung Protest

Har demokratiet en fremtid?

STARTS  STYRELEDER OG MEDEIER

EKSKLUSIVT INTERVJU

Elizabeth Hoff  
får Erik Byes minnepris

Ødelegges 
fotballen 
av penger?

www.protest.no



PROTESTFESTIVALEN

(Nordens verdifestival) ble arrangert for første 
gang i juli 2000.

Målet var å være en protest mot «avmakt og like-
gyldighet», for engasjement og handling.

Protestfestivalen ble startet som pur galskap, og 
vokste seg større og større hvert år. De senere 
årene har festivalen gått fra lokalavisens første 
oppslag «la det ikke skje igjen» til å bli en makt-
faktor (samme avis). «Festivalen er en fantastisk 
blanding av litt sånne gærninger som oss og over-
leger og domproster,» sa en lattermild Jahn Teigen, 
som sammen med stuntpoeten Triztan Vindtorn 
ble intervjuet av lokalavisen i 2006. «Enhver festival 
som inviterer til debatt og tankevirksomhet, er 
selvfølgelig viktig i en samfunnsstruktur som er 
glatt og overfl atedyrkende,» fastslo Vindtorn.

Hensikten er at alle skal få slippe til, enten man 
er professor, lagerarbeider, musiker, forfatter eller 
overlege. Festivalen er politisk og religiøst uavhen-
gig og kjent som «den lille festivalen med de store 
spørsmålene». Vi bryr oss ikke med hva våre deltak-
ere mener, men at de faktisk mener noe.

Festivalen er så unik at den har problemer med å 
bli tilpasset norske støtteordninger. Vi vet at det 
ikke fi nnes noe lignende i Norden, antakelig ikke i 
Europa.

Utallige kjendiser har stilt opp i årenes løp. Noen 
av dem har hevdet det er Norges viktigste festival. 
Andre har sagt det er en ære å bli invitert. 
Programleder på TV Norge utropte den til «Norges 
kultfestival». VG mente den er en festival du ikke 
bør gå glipp av.

I 2009 stilte 41 artister opp på et jubileumsalbum, 
hvor 36 av låtene var nyinnspilte. Blant artistene 
var Kris Kristoff erson, Delbert McClinton, Åge 
Aleksandersen, Jan Eggum, Bøygard, Anne Grete 
Preus, Haddy N’Jie, Tuva Syvertsen, Claudia Scott, 
Jonas Fjeld og Gry Jannicke Jarlum.

Flere nasjonale og internasjonale navn har oppdaget 
festivalen og snakket om viktigheten av den.
Bob Geldof uttalte at vi måtte få Protestfestivalen 
ut til resten av verden. Kris Kristoff erson har tre 
ganger holdt støttekonsert og mener festivalens 
kamp mot apati er viktig. Norske kultur- og media-
personer har omtalt den som Norges viktigste 
festival. Presse-nestoren Harald Stanghelle skrev 
i et tidligere festivalprogram: «Protestfestivalen 
legger seg på tvers der så mye annet går i takt. 
Den insisterer på de kontrære møtene med de 
usannsynlige temaene. Og den røsker og drar i det 
likegyldige og det selvtilfredse. Derfor er den så 
viktig.»

Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås sa for en tid 
siden følgende: “Protestfestivalen fyller ikke sine 
saler med bokbadende, glatte kjendisforfattere og 
velvillige intervjuere. Den fyller dem med talere og 
lyttere som er der for å tenke selv, tenke høyt, for 
de har ikke tenkt ferdig. De tenker der og da.”

Svensk professor i religionspsykologi og forfatter 
Owe Wikström skriver: «Från nordisk horisont är 
Protestfestivalen en unik möteplats mellom kultur, 
musik, samtal, politik og engagerad gemenskap».

Neste år er det 20-årsjubileum - men nå gjelder det 
10-16. september 2018.

Festivalkontor: 
Beat, Clarion Hotel Ernst
Info: 905 46504 (festivalleder)
Web: www.protest.no

Kontaktinfo:
Festivalleder: Svein Inge Olsen
905 46504, post@protest.no

Økonomiansvarlig: 
Roger Christiansen, 977 44607
Rog.christiansen@icloud.com 

Bookingansvarlig: Vibeke Engen 
907 79702  

Billettansvarlig: Gretha Øvland

PR-ansvarlig, sosiale medier: 
Harald Eikeland

Telt – og kafeteriaansvarlig: 
Ulrika Backas
Helen Eskeland

Teknisk ansvarlig, fi lmer, skjermer: 
Alf Otto Fagermo , 46840494
teknisk@protestfestivalen.no 

Teknisk ansvarlig, lyd, musikk
Øystein Flemmen, tlf.: 920 60 201
post@fl emmen.com

Festivalkontoret: Anton Joakimsen
911 65175

Deltakervertinne: Cynthia Trydal

Ung Protest: Hege Anita Aarvold

Rådgiver: Kristian Hagestad

Trykk og design: Kopianstalten 
v/ Wicki Løland

Web og design: Vibeke Engen
post@becka.no 

Øvrige stabsmedlemmer:
Helge Drange, styreleder
Hildegunn Schuff 
Lars Ivar Gjørv
Øyvind Økland
Bente Røstad Karlsen
Heidi Lesteberg

Forsidefoto: Morten Krogvold

Opplag: 13 000

Forbehold om endringer.
www.protest.no

Kris Kristofferson
1936- Erik Bye

1926-2004

Axel Jensen
1932-2003Jens Bjorneboe

1920-1976

Henrik Wergeland
1808-1845

Følg oss på
 Facebook!

Følg oss på 
Twitter!

ÅRETS FORSIDEFOTO
Forsidefoto: Morten Krogvold
Fra v. øverst: Tomm Kristiansen, utenrikskorrespondent NRK, Ellen Horn, skuespiller og tidligere kulturminister, Erling Kittelsen, lyriker og 
dramatiker, Åge Åleskjær, evangelist og grunnlegger av Oslo Kristne Senter, Elisabeth Thorsen, domkirkeprest i Oslo, Dag Hareide, 
miljøforkjemper og nødhjelpsarbeider, Unni Askeland, billedkunstner, Valgerd Svarstad Haugland, politiker og tidligere kulturminister, 
Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen, Anders M. Tangen, foredragsholder og komiker, Elisabeth Andreassen, sangartist, 
Kristian Hagestad, rådsleder i Protestfestivalen og tidligere fylkeslege, Erik Dammann, forfatter, miljø- og solidaritetsforkjemper og grunnlegger 
av Fremtiden i våre hender. 

Fra v. i midten: Odd Einar Dørum, politiker og tidligere justisminister, Erling Rimehaug, journalist, forfatter og tidligere redaktør i Vårt Land, 
Lars Gule,  losof og forsker, Brynjar N. Meling, advokat, Gunn Hild Lem, samfunnsdebattant og forfatter. 

Fra v. nederst: Loveleen Brenna, gründer, organisasjonsutvikler og forfatter, Svein Inge Olsen, skribent og grunnlegger og leder av Protestfestivalen, 
Lillian Müller, fotomodell og skuespiller, Ingeborg Senneset, journalist, samfunnsdebattant og styremedlem Norsk Pen, Hanne Sørvaag, 
sangartist og låtskriver, Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten.

TAKK TIL ALLE!

I ånden til:



Ukespass og enkeltbilletter

www.ticketmaster.no

UKESPASS  Kr 600,- ved forhåndskjøp 

UKESPASS  Kr 800,- ved kjøp i døra

Billetter kan også kjøpes i døren på de 
ulike arrangementer ved ledig plass.  
Se priser under hvert enkelt arrangement.

Natura

Tungt fl yter
alt i kjærlighet

En steinfl od
i menneskets årer

Men det onde
jager gjennom årene

Når sitt mål
Hurtig som slangen

Arnold Eidslott (1926-2018)

NÅ KAN DU KJØPE UKESPASS OG BILLETTER 

TIL  PROTESTFESTIVALEN PÅ VIPPS:

1. Åpne Vipps og velg ”betal” til Protestfestivalen.

Du fi nner vår meny på Vipps-nummer 125162.

2. Velg billett og legg i handlekurv.

3. Etter gjennomført betaling er billetten din klar

for utlevering. Billetten fi nner du tilbake til i

”mine kjøp - historikk”.

4. Vis billetten i Vipps ved inngang til Protest-

 festivalen, hvor vår billettansvarlig aktiverer

billetten ved å taste inn en verifi seringkode på 

 din telefon.

125162
Kortversjon av programmet 

se neste side...

STØTT NORGES VIKTIGSTE FESTIVAL



PROGRAMSAMMENDRAG 

Endringer kan forekomme se www.protest.no

ALLE DAGER UNDER FESTIVALEN

Triztan-Teltet, øvre Torv
1200 – 1600 KAFÉ / INFOTELT / 

VAFLER OG AVISER

MANDAG 10. SEPT. 

Galleri Bi-Z, Dronningens gate 39
1800 KUNSTUTSTILLING: 

Utstilling + Innstilling =
KINE HELLEBUST stiller ut under 
Protestfestivalen 2018.
Åpning v/ Jan Oddvar Skisland

Håndverkeren, Rådhusgaten 15, Øvre torv
1845 FILM

Laurie på Skråplanet 
2000 DEBATT

MAMMONS BY, Har Kristiansand 
gjort knefall for markedskreftene?
Jørgen Kristiansen, Terje Dragseth
Kurt Mosvold, Mali Tronsmoen
Arvid Grundekjøn, Nils Nilsen
Kine Hellebust, Lea Regina Miradatter 
Transeth, Embla Kristine Stray Mortensen
Auen Elias Labdon, Matti Johannes 
Hammer Olsen
Debattleder: Hans-Christian Vadseth
Musikalsk innslag: Dag Ringstad 
(100,- inkl. fi lm) 

Snadderkiosken, Tangen 1
2200 MARKERING

Blomsternedlegging og sang v/
Erik Bye-monumentet
Tomm Kristiansen, Hermanos
(Fri adgang)

TIRSDAG 11. SEPT.

Triztan-Teltet, øvre Torv
1200 DEBATT:

Har demokratiet en fremtid?
Tomm Kristiansen samtaler med 
Hanne Nabintu Herland 
1330 BOK: 

LARS LILLO STENBERG 
intervjues av Karl Erik Karlsen om 
Nini Stoltenberg

Restauranten, Clarion Hotel Ernst
1800 MEDIA:

Make Media Great Again! 
Har tradisjonelle medier spilt seg 
selv utover sidelinja? Preges de av 
fl okktenkning og sviktende trover-
dighet?  Trenger vi nye alternative 
media? 
Arne Jensen, 
Hanne Nabintu 
Herland, Helge Lurås, 
Anki Gerhardsen, 
Tomm Kristiansen, 
Hege Storhaug, 
Debattleder: Vebjørn Selbekk

Max Volume, Clarion Hotel Ernst
2000 Utdeling av ERIK BYEs 

MINNEPRIS til ELIZABETH HOFF

FESTAFTEN 
Kine Hellebust, Robert Mood, 
Lars Lillo Stenberg, Tore Thomassen, 
Solveig Leithaug, Sjømannskoret 
Hermanos, Inger Lise Stulien m/ 
Knut Kjetil Møen, Jan Engervik, 
Arly Karlsen, Irmelinn Ramo
Programleder: Erik Wold
(250,-)

ONSDAG 12. SEPT.

Kongens Senter, Dronningens gate
1100 ENSOMHET: 

Lever vi i eremittenes tidsalder? 
Ufrivillig ensomhet – 
et helseproblem
Panel: Stein Reinertsen, Tove Gundersen, 
Dagfi nn Haarr, Andreas Aamodt, 
Kine Hellebust. Debattleder: Anders 
Tangen. Musikalsk innslag: Solveig 
Leithaug
(100,-)   

Triztan-Teltet, øvre Torv
1200 NY BOK: 

Hanne Nabintu Herland
1300 DØDSKAFE: 

FEELING MORTAL: «Döstäda» 
(rydde opp før du dør) - ett av 
fj orårets nyord hos söta bror. 
Bør vi importere det?
1400 DØDSKAFE: 

FEELING MORTAL: Hvorfor skal 
man på død og liv dø med familien 
rundt seg? 
Natasha Kjærstad Pedersen, 
Anders Tangen, Espen Isak Egeland.  
(100,- gjelder alt i teltet onsdag)   

Hos Naboen, Markens
1730 HELSE: Joggerne – ute og 
lufter dødsangsten? 
Hans-Christian Vadseth møter 
Andreas Hompland 
1830 NAV: 

Må mennesker få en psykiatrisk 
diagnose for å sikres inntekt?
Panel: Tove Gundersen, 
Erik Lønnmark Werner, 
Nils Rune Langeland, 
Charlotte Lunde, 
Odd Einar Dørum, 
Debattleder: Madeleine Cederström. 
Musikalsk innslag: 
Aslak fra Klovner i Kamp
(150,- inkl. Joggerne)   

Restauranten, Hotel Ernst, Rådhusgaten 2
2030 MINIKONSERT: 
Peter Hallström (SVE) 
2100 SAMTALE Å leve med ANGST!
Madeleine Cederström i samtale med 
Jannicke Weeden, Odd Einar Dørum, 
Lars Erik Bakken, Peter Hallström, 
Aslak Hartberg. 
(200,- inkl. minikonsert)    

TORSDAG 13. SEPT.

Triztan-Teltet, øvre Torv
1200 OPPVEKST: 
Barns utvikling - fra frihet til 
kontrollert aktivitet - fra lek i 
naturen og kald på øra til TV-spill 
og kjøring til døra v/ Professor 
Sveinung Berntsen på UIA
1300 RELIGION: 

Det sekulære Norden – hva skjer 
når det liberale blir autoritært?
Rolf Kjøde . 
Musikalsk innslag: Solveig Leithaug
1400 BIOTEKNOLOGI: 

Rett til barn eller rettigheter for 
barn? v/ Øyvind Håbrekke
(100,- gjelder alt i teltet torsdag).    

Volume 1, Clarion Hotel Ernst,Rådhusgaten 2
1700 BARNEVERN: 

Trenger barn et vern mot 
barnevernet? Yngve Nedrebø, 
Øyvind Håbrekke, Marita Moltu, 
Aline Lima, Siren Winjor. Debattleder: 
Astrid Dalehaug Norheim. Musikalsk 
innslag: Dick Holmström (FIN)
(150,- inkl. trakasseringsdebatt)
1845 FILM: Käraste Dick – mamman 
som forsvann v/ Dick Holmström.
1915 TILHØRIGHET: 
Jakten på sitt opphav. 
Samtale mellom Yngve Nedrebø, 
Dick Holmström, Øyvind Håbrekke, 
Marilyn Førsund, Gunnar Oland Åsen. 
Samtaleleder: Bente Karlsen Røstad

Restauranten, Clarion Hotel Ernst, 
2015 SEX: Er det monogame samliv 
i strid med den menneskelige 
natur? 
Samtale mellom Lynn Steinset 
Myrdal, Anita Skrautvol, Hanne 
Kro Sørborg, Shurika Hansen, 
Andreas Årikstad. Samtaleleder: 
Berit Hedemann 
2100 #METOO: Trakassering eller 
sjekking? Hvor går grensen? 
Samtale mellom Lynn Steinset 
Myrdal, Berit Hedemann, Mari 
Skurdal, Lillian Müller, Shurika 
Hansen. Samtaleleder: Sylfest 
Lomheim . Musikalsk innslag: 
Solveig Leithaug 
(200,- inkl.  barneverndebatt)

FREDAG 14. SEPT.

Fiskå ungdomsskole, Vågsbygd
1200 – 1400 UNG PROTEST: 

Trenger vi rosabloggerne? Hvilke 
verdier gir de populære bloggerne 
til ungdommen?
Panel: Gunnar Stavrum, Heidi Rosander 
Lund, Lillian Müller, Ann Marielle 
Lekven Lipinska, Christina Legreid, 
Linas Tunaal-Larsen, Iona Idunn Owen 
Lyngstad, Ingeborg Senneset. 
Debattleder: Astrid Dalehaug Norheim

Shuffl  e, Clarion Hotel Ernst
1700 FILM: We Are the Nation
1800 BISTAND: Bistandsorganisasjo-
nene under lupa: Mer opptatt av å 
sikre egen inntekt enn å hjelpe? 
Panel: Tina Sødal, Jan Ledang, 
Karine Nordstrand, Lars-Ivar Gjørv, 
Rune Edvardsen, Øyvind Eggen.
Debattleder: Gunnar Stavrum
(150,- inkl. fi lm)

Restauranten, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgaten 2
2000 SAMTALE OM FOTBALL: 
Norsk fotball og Start – er penger 
svaret, eller forårsaker de bare nye 
spørsmål, som setter fotballens 
verdier I fare? 
Gunnar Stavrum I samtale med 
Ole-Martin Årst , Håkon Opdahl, 
Christopher Langeland. Musikalsk 
innslag: Dick Holmström (FIN)
2100 DEBATT OM FOTBALL: 

Ødelegges verdens mest populære 
idrett av søkkrike eiere? På tide å 
slå opp med favorittklubben? 
Panel: Jan Swensson, Ole Martin Årst, 
Gunnar Stavrum, Arve Hjelseth, 
Lars Johnsen, Frank Mersland, 
Christopher Langeland. Debattleder: 
Lene Julsen. (150,- inkl. samtale)       

LØRDAG 15. SEPT.

Triztan-Teltet, øvre Torv
1200 ALKOHOLISME: 

«Flodhesten i vardagsrommet» 
- Tommy Hellsten 
1330 BORGERKRIG: Finland 1918

v/ Morten Jentoft har skrevet boka 
1430 BORGERKRIG: Sør-Afrika 1990

v/ Einar Lunde
(150,- Inkl. alt i teltet lørdag)

HOVEDARRANGEMENT
Max Volume, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgaten 2 
1745 FILM: 

Moddis Forbudte Sanger
1900 – 2100 / 3 x 100 PREACHMENT: 

Einar Lunde ,Sten Sørensen, 
Per Arne Dahl.

2130 - 2300 PREACHMENT 4 x 20: 

50 år siden drapet på Martin 
Luther King 
Mot v/ Brynjar Meling
Makt v/ Morten Jentoft
Moral v/ Iselin Shumba
Menneskesyn v/ Asbjørn Bakke
Vidar «Hallvardson» Frøysnes synger 
Kris Kristoff ersons «Dei drap han», 
Christoforos Schuff  synger U2s 
«Pride», Anja K m/ Kenema fremfører 
John Legends «Glory»
Programleder for kvelden: Erik Wold
(250,-) 

SØNDAG 16. SEPT.

Blå Kors, Gyldenløves gate 60
1100 JOHNNY CASH GUDSTJENESTE 

m/ Geir Gundersen (tale), Daumann, 
Vidar Frøysnes, Hege Bringsverd, 
Christoforos Schuff , Steff en Jakobsen, 
Frank Fjellvang, Anja K m/ Kemena, 
Åsne Louise Halvorsen, Tennessee 
Belle. Svein-Helge Vikse er musikalsk 
leder. 

Misjonshuset, Kristian IVs gate 35
1430-1700 FILM: 

Billy Graham - Guds Ambassadør!
1700 DEBATT: 

Moral uten Gud – er det mulig?
Panel: Iselin Shumba, 
Thor Ivar Hornnes, Espen Ottosen, 
Hans Herlof Grelland, Erik Alfred 
Tesaker, Gunn Hild Lem. 
Debattleder: Øyvind Økland
(150,- Inkl. fi lm)

Frikirken, Tollbodgata 64 
1900 ÅNDELIGHET: 

Er Gud inni meg eller utenfor 
meg? – om forskjellen mellom 
religiøsitet og åndelighet 
v/ Tommy Hellsten (FIN)
2000 50 år siden 1968: 

Hvor ble det av kristensosialistene 
med tradisjonelle kristne verdier? 
Panel: Gunnar Jeppestøl, 
Audgunn Oltedal, Trond Bakkevig, 
Geir Gundersen, Rune Edvardsen, 
Ravn Karsrud
Debattleder: Jan Oddvar Skisland
( 150,- Inkl. foredrag Tommy Hellsten)

FESTIVALUKA 2018 KRISTIANSAND

10. - 16. SEPTEMBER
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Sparebanken Sør støtter mange prosjekter  
innenfor kultur, idrett, utdanning og andre  
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KRISTIANSAND–HIRTSHALS 3 timer og 15 minutter | LARVIK–HIRTSHALS 3 timer og 45 minutter

Hurtig og komfortabelt til Danmark

BILPAKKE
FRA

1 PERSON OG 1 PERSONBIL ÉN VEI 
EKSTRA PERSON 120,–

695,-

• 4 daglige avganger fra Norge

•  I buffetrestauranten beholdes plassen under
hele overfarten

• 1 000 kvadratmeter taxfree-butikker

•    Barnas Captain Kid er om bord i skolens ferier

• Eget lekerom med klatrevegg

•    To flystolsalonger, Business- & VoyagerClass

•    Resepsjon og bank



www.protest |  s. 6

«Når maskiner og datamaskiner, profi ttjakt 
og eiendomsrett blir ansett som viktigere 
enn mennesker, blir trillingene materialisme, 
militarisme og rasisme umulige å over-
vinne,» skal Martin Luther King ha sagt. 
I år er det 50 år siden han ble drept av et 
skudd mot balkongen utenfor Lorraine 
Motel i Memphis. King ante hva som ville 
skje. Talen han holdt kvelden før, var 
profetisk og indikerte at hans livsløp nærmet 
seg slutten. 

Nelson Mandela ville fylt 100 år i år. Det 
skal vi markere. Han skal ha sagt at «tåper 
formerer seg når de vise er tause». Derfor er 
taushet aldri å foretrekke. Taushet skyldes 
ofte frykt. I stedet for å ta opp kampen 
for det man tror på, tier man for å slippe 
konfl ikter. 
Visse ord går igjen som ødeleggende 
faktorer i samfunnet; ondskap, frykt, ulikhet, 
urettferdighet, makt, grådighet og misun-
nelse. Det fi nnes fl ere, og mange av dem kan 
oppsummeres i katolisismens sju dødssynder. 
I kristendommens terminologi tales det om 
ondskap og djevelens verk. Ikke alle tror på 
djevelen, men ondskapens eksistens kan 
neppe noen benekte. 

Gjennom historien har ondskap og 
grusomhet vært mer eller mindre tydelig til 
stede. I Norden har vi i mange år stort sett 
levd trygt og godt i siviliserte demokrati. 
Finnene er det nordiske folket som mest har 
fått føle på kroppen hva lidelse er. I år er det 
100 år siden den fi nske borgerkrigen, den 
mest brutale konfl ikten i Norden i nyere tid. 
Vi lever i demokratiske land, men fl ere 
hevder at demokratiet er i ferd med å forvitre. 
Blant dem er forfatteren Steven Levitsky 
som står bak boken «How Democracies 
Dies». Han peker på polarisering, mistillit 
og frykt, som gjør at vi ikke er tolerante 
overfor dem vi er uenige med. TV-redaktør 
og utskjelt pastor Jan Hanvold kaller dagens 
nordiske samfunn for «Demodiktatur».

Makt er et gjennomgangstema i årets 
festival. Maktmisbruk er en sentral årsak til 
mistrivsel og mistillit til samfunnet. Den 
fi nske psykoterapeuten og forfatteren 
Tommy Hellsten, som kommer til festivalen, 
skriver i sin siste bok at «makten bør egentlig 
bare innehas av personer som ikke er 
spesielt interessert i å ha makt. Jo mer 
mennesker søker makt, desto mer vil 
personen bruke den makten til egne 

interesser.» Erik Bye hadde rett da han sa 
makta hele tiden må være under observasjon. 

Så lenge jeg har det greit, hvorfor skal jeg 
da sette meg inn i andres situasjon og 
behov? Vi har mer enn nok med oss selv og 
tyr til den lammende unnskyldningen «Jeg 
orker ikke». Teologen Bernt Oftestad stiller 
spørsmålet om bortfall av begrepet synd 
henger sammen med en mer egosentrisk 
tilværelse. Når vi har tapt moralske veivisere 
og ikke lenger har begrep om rett og galt, 
hvordan kan vi da defi nere grensene? 
«Samfunnet må ha en fundamental fi losofi , 
en metafysikk, å hente disse normene fra. 
Hvis ikke man har det, blir det bare makta 
som bestemmer. Og denne jævlige 
anstendigheten som man må vise til», 
uttalte Oftestad i Morgenbladet.

Årets mottaker av Erik Byes minnepris er 
omtalt som ei dame med ekstremt mot. 
I årevis har hun jobbet for å redde liv i 
verdens farligste land Syria. Tidligere har 
hun arbeidet i katastrofeområder i Somalia, 
Myanmar, Afghanistan og Zimbabwe. Før 
hun avslutter i Syria, ønsker hun å få fram 
medisiner til beleirede områder, få syke 

VI KAN INTE BRYTA TYSTNADEN MED TYSTNAD
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mennesker ut av Aleppo og bygge nytt 
sykehus i Homs, byen der fredelige demon-
strasjoner endte opp med borgerkrig. Og 
hva driver Elizabeth Hoff  i sitt engasjement 
for det gode? Jo, kampen mot makt, 
urettferdighet og ulikhet; samme drivkrefter 
som Martin Luther King i sin tid hadde. 

«Hvis nedbrytingen av den saklige debatten 
fortsetter, kan demokratiet snart bli en 
parentes i historien, skrev Bjørn Vassnes 
i Klassekampen. I år er Protestfestivalen 
tilbake der vi startet, med tyngdepunktet 
på debatter. På vårt arrangement i Oslo 
diskuterer vi makt. I Kristiansand tar vi bl.a. 
opp behovet for alternative medier i et 
samfunn der stadig fl ere tenker likt. 

I Protestfestivalen tror vi at vi må si fra om 
det som betyr noe. Ingen skaper så mye 
konfl ikter som konfl iktsky mennesker. 
Vi må vise hvem vi er; være ærlige, åpne 
og tolerante; ikke gli inn som et usynlig 
element i en stor grå masse. 

I år som i fj or har Protestfestivalen et 
svensk motto. Mottoet om den drepende 
tystnaden, som skal ramme inn årets 
debatter er lånt med tillatelse fra den 
svenske lyrikeren Jenny Wrangborg, som 
deltok på festivalen i fj or. Ordene gav meg 
ideen om å samle en rekke kjente 
samfunnsaktører innenfor media, kultur, 
politikk og akademia på et bilde under årets 
festivalmotto. Det ville kunne si mer enn 

tusen ord. For å få det til ønsket jeg at 
fotograf Morten Krogvold skulle ta bildet. 
Og han sa ja umiddelbart. Resultatet ble et 
foto på forsiden som forteller om 
mennesker som med sine ulikheter stiller 
opp for å bryte tystnaden og bidra til et 
bedre samfunn. 

Med ønsker om god festival!

Svein Inge Olsen
Festivalleder

kameratene

Generalsponsor: Hovedarena:

Kulturdepartementet

VEST-AGDER 
FYLKESKOMMUNE

ÅPENT 
09-20 
(10-18)

GRATIS 
PARKERING

17-21SANDENS.NO
35 

BUTIKKER

Odd Mjåland 
Markensgaten 

36-38-40 AS
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Hvorfor er det så viktig å følge godt med på hva maktmennesker i 
Norge foretar seg? Fordi de har så stor innfl ytelse på hverdagen vår, 
rår over så store ressurser - og har så stort potensial for å gjøre feil eller 
misbruke makten.

Men selv ikke i et ganske gjennomsiktig og oversiktlig samfunn som 
Norge er det uten videre lett å følge med på maktens bevegelser og 
strategier. De fl este som har makt har ingen stor interesse av å vise det. 
For synlighet kan redusere makten, og det meste av makt er ikke veldig 
synlig.

Jeg skrev en Aftenposten-kommentar om «De tause topplederne» for 
tre år siden. Den er nok fremdeles aktuell - bortsett fra rikspolitikerne 
deltar ikke norske toppledere aktivt i samfunnsdebatten, med mindre 
de skal markedsføre noe eller slukke en brann. Med mindre de absolutt 
må. Det er synd, for dem og for samfunnet, for de har noe å tilføre.

Men de vil ikke. Det vil heller ikke det jeg i Aftenposten har kalt «Norges 
nye overklasse», de tusener av mennesker som er de nest rikeste i dette 
landet, og som nesten ikke har en off entlig profi l. Det er forretningsad-
vokater, investeringsrådgivere og konsulenter. Jeg har skrevet om dem 
også, fordi jeg mener de utgjør en stadig mer innfl ytelsesrik samfunns- 
klasse og fordi de illustrerer hvordan de økonomiske forskjellene øker 
i Norge. Jeg mener det er verdt å diskutere hvor mange mennesker 
i dette landet som bør tjene 5 til 25 millioner kroner i året på å fl ytte 
andres penger og papirer.

De har ingen interesse av å være i off entligheten selv. Men alle vi andre 
har interesse av å belyse deres posisjon og rolle - fordi de har stor makt.

Hvor kan vi så fi nne makten i Norge? Det fi nnes kanskje mindre av den 
der du tror du ser den, og mer av den der du ikke så lett oppdager den. 
For også i Norge er det ikke sjelden slik at den reelle makten skjuler seg. 
Da blir den ofte større enn den ellers ville vært. Det er naturligvis langt 
lettere og mer behagelig å utøve makt og få gjennom beslutninger når 
personene rundt deg ikke er oppmerksom på din posisjon og innfl ytelse i 
seg selv, men konsentrerer seg om det du sier og det du gjør.

Maktpersoner vil vanligvis enten ikke snakke om temaet i det hele 
tatt, eller de svarer til nød at de nok ikke har makt, men ”innfl ytelse på 
vegne av fellesskapet” og ”på vegne av teamene jeg er så privilegert å 
få lede”. Noe sånt.

Grå eminenser ønsker å forbli grå, bakspillere vil holde seg mest mulig i 
bakgrunnen. Taushet, det å avstå fra å delta i åpne debatter eller nekte 
å svare for seg i aktuelle saker, er også en av maktens fremste herske-
teknikker - i tillegg til at noen mener det kommer så lite ut av medieek-
sponering at de heller avstår.

Og den virker. Det er slående hvor ofte saker kan dempes og reduseres 
når noen av dem sakene berører og involverer, forholder seg tause. 
Som forfatteren Arnljot Eggen har sagt det: ”Lytt nøye på det makta 
teier om.” 

Det fi nnes langt mer makt noen steder i Norge enn andre. Makten er i 
påfallende høy grad knyttet til nærhet til - og påvirkning og innfl ytelse 
på - off entlig sektor og beslutninger i off entlig politikk. Dette skyldes 
at Norge har en enorm off entlig sektor. På mange områder er off entlig 
fi nansiering den eneste eller den dominerende viktige pengekilde. Til 
og med i den såkalte tredje sektor, i sivilsamfunnet med de frivillige 
organisasjonene, idretten og organisasjonene innen religion og livssyn, 
er det slik.

Den skjulte og overraskende makten er den som fi nnes hos for eksem-
pel byråkratene, bakfolkene, tilretteleggerne, premissleverandørene, 
kunnskapsleverandørene, rådgiverne, konsulentene og forretningsad-
vokatene. I det hele tatt: De fl este av oss kan huske å ha sett fl ere makt-
kåringer som mest fremstår som en reproduksjon av organisasjonskart. 
Det har lite for seg og avdekker ikke reelle maktforhold.

Makten er mer transparent, gjennomsiktig og åpen, i forvaltning og 
politikk enn andre steder - og posisjonsmakt er relativt sett viktigere. 
Makten i forvaltningen er i utgangspunktet så formell at det er fristende 
å ty til organisasjonskartene. Det er klart at det er mye beslutningsmakt 
knyttet til posisjoner, men den justeres av personlige egenskaper og litt 
av hvert annet.

For makt trenger ikke innebære å ta beslutninger på tvers av andres 
interesser. Det er også å ta viktige beslutninger eller å påvirke slike. Ja, 
det er å påvirke andre til å gjøre ting de ellers ikke ville gjort. Jo fl ere 
du påvirker, desto mer makt har du. Jo mer du ”forfl ytter” mennesker, 
desto mer makt har du. Og vi kan utøve makt uten at vi aktivt handler 
eller bevisst tenker over det, ved at andre mennesker tilpasser seg oss. 

Vissheten om at du kan utøve makt, kan være nok til at folk strekker seg 
langt for å unngå handling fra din side, eller for å blidgjøre deg. Det gir 
makt.

Av alle disse grunnene er det så viktig å holde øye med makten.

—

Teksten bygger delvis på innledningen til 
boken Makteliten. 252 kvinner og menn som 
styrer Norge (Kagge 2016)

De som styrer Norge
Av Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås (f. 1968) er direktør i 
Stiftelsen Fritt Ord fra 2014. Han er også 
ekstern kommentator i Aftenposten. 
Tidligere har han bl a vært kultur- og 
debattredaktør i Aftenposten og 
statssekretær i Kulturdepartementet. 
Han fi kk Den store journalistprisen i 2007 
og har utgitt 20 bøker. Den siste er «Dette er 
Norge. 100 kommentarer og samtaler»
(Dreyer 2018)

Knut Olav Åmås deltar i debatt om makt 
og avmakt torsdag 6. september i Oslo.
Se s. 11
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HOVEDROMMET, KULTURHUSET, OSLO

1300 POLITIKK: 

Krf og sentrumsalternativet i krise 
– fi nnes det noen vei ut?
Hans-Fredrik Grøvan i samtale med Magne Lerø

«KrF er et delt parti mellom ytre høyre og venstre, og en liten 
samling i sentrum. Det gjør det vanskelig for en partileder å ta vare 
på alle,» mener Tomas Moltu, som sammen med sin kone har forlatt 
partiet etter å ha lefl et med «fi enden», partiet De Kristne. Må Knut 
Arild Hareide som en fotballtrener snart ta et valg å stå for det? 
Skal Krf fortsatt satse på et sentrumsalternativ i full oppløsning, 
eller må partiet søke allianse med en av de to hovedblokkene 
i norsk politikk?    

(Fri Inngang)

LABORATORIET, KULTURHUSET, OSLO

1700 POLITIKK: 

Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet i 
krise -  Er storhetstida over for godt? 
I fj or gjorde Arbeiderpartiet sitt dårligste valg siden 1927, etterpå 
falt det ytterligere på de politiske målingene. Så kom Trond Giskes 
dramatiske fall på det verst tenkelige tidspunktet for partiet. 

Omtrent samtidig som Giske ble fj ernet fra ledelsen, døde Odvar 
Nordli. «Den klassiske sosialdemokraten Odvar Nordli (1927-2018) 
er nok den siste statsministeren i sitt slag». Han kjempet for «at dei 
med sterkast rygg, skal bere tyngste børa», skrev Andreas Hompland 
i Dag og Tid. «Nordlis bortgang er også påminning om hva sosial-
demokratiet en gang var i vårt land,» skrev Fædrelandsvennen på 
lederplass. 

I følge spesialrådgiver Asbjørn Wahl i «For Velferdsstaten» er 
Arbeiderpartiet inne i sin verste krise noensinne: «Krisa består 
presist i det faktum at det gamle er døende, og det nye ennå ikke 
blitt født. I mellomtida fl orerer alle slags morbide fenomener».

«Det fl orerer av konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet på 
internett», skrev Vårt Land. Noen av dem er: Ap tjente Sovjet. 

AP begikk statskupp i 1939. Ap avkristner Norge. Ap indoktrinerer 
Norge. Ap islamiserer Norge. 

Mange hevder Jonas Gahr Støre er for rik til å lede Arbeiderpartiet. 
Hadia Tajik er sett på som «forræder» etter at Giske måtte gå. 

Handler partiets fall om at det er blitt for likt Høyre? «Stø kurs i den 
økonomiske politikken og lydhørhet overfor fi nansmarkedene er 
blitt Arbeiderpartiets varemerke. Den gamle ambisjonen om å kon-
trollere kapitalen var blitt svekket,» skrev sosiologen Linn Stalsberg 
i Samtiden. Må partiet endre kurs, gå tilbake til 70-tallet, til tiden før 
Gro Harlem Brundtland forlot Odvar Nordlis kurs og ideologi?

PANEL: 

Hans Kristian Amundsen, pressemann og tidl. statssekretær 

ved Statsministerens kontor (Ap) 

Hanne Skartveit, kommentator i VG

Brede Møller, mastergrad «Det norske 

sosialdemokratiet – levende eller ideologisk dødt?» 

Eivind Trædal, politiker (MDG), twitrer og miljøaktivist

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (Ap) 

Berit Aalborg, redaktør, politikk og verden i  avisen Vårt Land

Debattleder: Anders Tangen

(100,-)
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TORSDAG 6. SEPTEMBER
OSLO



DE T  S TØR
F IN N E R  D

BUTIKKER

09–18
mandag-fredag lørdag

10–16

SLOTTET

09–19
mandag-fredag lørdag

10–17

LILLEMARKENS

09–18
mandag-fredag lørdag

10–16

SANDENS

09–20
mandag-fredag lørdag

10–18

HUSK LANGÅPENT PÅ TORSDAGER til kl 19.00.

Gjelder butikker i Markensgate, Lillemarkens og Slottet. Sandens har åpent til kl 20.00.

ÅPNINGSTIDER I KVADRATUREN 

Nye/brukte MC

Peugeot scootere

Deler/utstyr

Godkjent MC-verksted

Egen nettbutikk



www.protest |  s. 11

KULTURHUSET, OSLO

2100 MAKT OG AVMAKT: 

Makteliten og Gutteklubben Grei – 
Hvem er de?  Hvorfor må de holdes 
under oppsyn?
«Our lives begin to end the day we become silent about things that 
matter»
Martin Luther King (1929-1968)

Astrid Lindgren sa en gang: «När människor med makt slutar att lyss-
na på folk; då är det dags att byta ut dom”. Erik Bye sa i et fi lmopptak 
til Protestfestivalen like før sin død: «Maktmennesker skal hele tiden 
være der under observasjon». 

Hvorfor blendes vi av mennesker med makt og penger? Hvem er 
makteliten? Ifølge Knut Olav Åmås bok «Makteliten» er makten 
knyttet til formelle og uformelle posisjoner, basert på nettverk du 
bruker og utnytter, de formelle og uformelle sammenhenger du 
inngår i; som fester, middager, foreninger og andre steder og fora 
der mennesker møtes. Kriteriene for makt er formelle posisjoner, 
stillinger, beslutningsmyndighet, økonomisk kapital, profesjonelt 
nettverk, personlig nettverk, ressurser til disposisjon, styreposisjo-
ner, andre verv, kulturell og symbolsk makt og kapital, gjennomslag 
i media, dagsordensettende makt, samt personlige egenskaper og 
vilje til maktutøving. 

«Vi har å gjøre med en livsholdning med lange tradisjoner og av 
tidløs karakter,» sa prest og forfatter Knut Grønvik for ti år siden om 
temaet penger & makt. Disse menn har som regel et eget nettverk av 
advokater og medhjelpere som støtter hverandre i politikk og privat 
næringsliv. Mange av dem er respektable og omgjengelige personer. 

Er vi nødt til å fi nne oss i en slik kultur og urettferdighet? Ønsker vi 
å ha en verden, et land og lokalsamfunn som kontrolleres på denne 
måten? Skal de rike fortsatt bli rikere? Skal de som har makt, få enda 
mer makt? 

PANEL:

Innledning v/ jurist og stedsaktivist Audun Engh

Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord 

Henrik Syse, fi losof

Hanne Skartveit, kommentator i VG

Eivind Trædal, politiker (MDG), twitrer og miljøaktivist 

Sol Nodeland, fotograf

Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf 

Debattleder: Helge Simonnes

(fri inngang)

TORSDAG 6. SEPTEMBER 
OSLO

kameratene :

Markensgaten 36-38-40 AS
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GJESTER DELER 

KULTUROPPLEVELSER

Kine Hellebust, artist, komponist og billedkunstner

FILM: De usynlige (Poppe og Frostad)
BOK: Bjørn Ingvaldsen:Tryllemannen 
PLATE: Tonje Unstad: Æ ror aleina   

Charlotte Lunde, 
lege og journalist

FILM: Federico Fellini: Amarcord. Tragikomisk om minner og oppvekst.

BOK: Carl Frode Tiller: Begynnelser. Genialt om depresjon og idealisme 

PLATE: Mitsuko Uchida: Schubert - Piano Sonata no 21in B fl at D960. Trist og fi nt.

Dick Holmström, 
fi nsk teaterregissør, skuespiller og visesanger

FILM: Aki Kaurismäki: Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope)
BOK: Joseph Heller: Catch 22
PLATE: Pink Floyd: Dark Side of the Moon

3

Håndverkeren samarbeider med Protestfestivalen og bidrar til et yrende 
kulturliv i Kristiansand, gjennom mange forskjellige arrangementer hele året.

Flere private rom gjør Håndverkeren ekstra populær for julebord, lønningspils, 
firmafester, avslutninger, kundekvelder og andre typer selskap.

Puben på Øvre Torv serverer dessuten spennende matretter fra 
en unik spansk kullgrill ellers i uken, viser fotballkamper og har en rekke 
spillaktiviteter tilgjengelig i alle åpningstider (åpent til kl 0200 alle dager).

ÅPNINGSTIDER
Mandag-fredag kl 1500 • Lørdag-søndag kl 1300

Matservering til kl 2200 • Publiv og alle spill til kl 0200

HÅNDVERKEREN
STØTTER BYENS

KULTURLIV!
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GALLERI BI-Z, DRONNINGENS GATE 39

1800 KUNSTUTSTILLING: 

UTSTILLING + INNSTILLING =

Kine Hellebust stiller ut i Galleri Bi-Z 
under Protestfestivalen 2018.

Åpning v/ fakultetsdirektør for kunstfag på UiA og leder i 
Kristiansand Arbeiderparti Jan Oddvar Skisland

Med eit tjuetals verk i ulik storleik vil ho spegle det nærveret og den 
styrken det ligg i det ho kallar åleine-prosessen ein kunstnar oftast 
arbeidar i. Bileta hennar visar både kraftige og vàre uttrykk, og 
skildrar stemningar og opplevingar frå natur og sivilisasjon på fl eire 
plan. 

Hellebust er utdanna mosaikkarbeidar (2012 - 2015) under Marit 
Bockelie, men har også lang røynsle som kunstfotograf (2010 -). Det 
er denne sjangeren utstillinga representerer. 

Sjølv kallar ho metoden Fotografi kk; eit grafi sk uttrykk, som går 
ut på å manipulere fotografi et på data. Dette vil ho fortelje om på 
Galleri Bi-Z, under årets protestfestival.

Hellebust seier at å arbeide åleine ikkje er kongruent med å vere 
einsam. Georges Moustaki skreiv ei vise på 60-talet som han kalla 
”Je ne suis jamais seul avec ma solitude: Eg er aldri einsam med 
åleineheita mi”. Som ein varm vind kom denne poetiske visa frå Paris 
til Nord-Noreg i hippie-tida; til ein landsdel der det var - og framleis 
er - langt mellom husa og menneska.

Derfor vel ho å seie at denne utstillinga ikkje er ei utstilling om 
einsemd, men ei utstilling om innstilling til korleis ein kan leve med 
kvardagen sin om ein torer å skifte perspektiv i livet sitt når ein treng 
det.

Kine Hellebust er kjent som skodespelar, songar, dramatikar, 
komponist og er også billetkunstnar. Ho er mest kjent for rollen som 
sentral del av Tramteatret og Pelle Parafi ns bøljeband.

MANDAG 10. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

ALT PÅ ETT STED
Velkommen til AMFI Vågsbygd

BUTIKKER
inkl. Vinmonopol

45

Du fi nner oss i 
Kirsten Flagstadsvei 32, kun 
få minutter vest for sentrum. 

2 timer gratis parkering!



Inspirasjon til troen, 
næring til tanken.

Prøv oss i 3 uker gratis.

Send VL1025  
til 1933

Uforpliktende. Stopper automatisk.
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HÅNDVERKEREN, RÅDHUSGATEN 15, ØVRE TORV

1900 FILM 

Laurie på Skråplanet 
I 2004 viste NRK dokumentaren ”Laurie på Skråplanet”, som 
resulterte i at han umiddelbart ble invitert til  Protestfestivalen 
året etter. I alle år etter det har arrangørene betegnet besøket fra 
Laurie som det mest ideelle i festivalens historie. 

Multikunstneren, anarkisten og antimaterialisten levde store deler 
av livet i fristaden Christiania, etter en konfl ikt med 
kunstnereliten i Bergen. Da han var fylt 90 år dro han hjem til 
Bergen for å dø, men i skrivende stund tegner han fortsatt. 
På denne dag er hans 95-årsdag. I den anledningen viser vi 
denne helt spesielle dokumentaren om et helt spesielt menneske.

a 

er 

ke.

Protestfestivalens ånd dukket i 2004 opp på TV-skjermen på selveste NRK 
under den litt underlige tittelen «Laurie på skråplanet»; en 
dokumentar om Laurie Grundt, laget av Egil Teige. Festivalens ideskapere 
skjønte poenget samtidig i telepati og kastet seg over telefonen til hverandre, 
som selvfølgelig var opptatt. Når så omsider den ene kom igjennom, var det 
rett på sak: «Han må vi ha på festivalen!»

Laurie Grundt, «kaospilot» og «den siste bohem», var i sin tid drivende kraft 
i Bergens berømte kunstnermiljø «Gruppe 66». Utstillingene i Bergen kunst-
forening i 1966 og -70 ble karakterisert som sjokktilstelninger. Han gikk 
motsatt vei av den introverte kunsten, han ville bli forstått. Multianarkisten 
Grundt tente på alle pluggene da bergenserne hånet hans utstilling; slik som 
dette i et leserinnlegg: «Det var som en demon eller  ere hadde sluppet løs. 
Så meget stygt, skittent og redselsfullt er det vel vanskelig å  nne samlet på 
et sted … der skal vaskes lenge før Bergens kunstforening blir ren».

Laurie Grundt pakket sakene og dro til fristaden Christiania i København, 
der han fant et rede i Fredens Ark og det inspirerende miljøet han mente 
Bergen manglet. I Christiania ble han i tiår etter tiår. Han skrev og malte om 
hverandre, og han glødet om religion, erotikk og politikk.

I september 2005 dukket «villmannen Laurie Grundt», som da var over 80 
år, opp på Protestfestivalen midt i bibelbeltet. Og her stjal han showet med 
befriende malerier av nakne damer eller om Norges historie og menneskeret-
tigheter. Og han gjorde stunt med dikt og dans i Markens. Alltid hadde han 
kvinner i sentrum, slik som på bildet med nøgne, nøgne damer, som nå har 
hedersplass i stuene til begge festivalskaperne. For som Laurie skrev:

Kvinden ser alt for sexy ud
hun forvirrer begrepet kærlighed

Eller som han skrev om maktvesenet:
Makten og hatet er en farlig og fjollet herre,
den blandes med religioner, selv om jeg synes Jesus var en sympatisk tenker,
kan hanekampen aldri slutte. 

Til slutt kom Laurie hjem til Bergen. Etter eget utsagn dro han hjem for 
å dø. Men han døde ikke. Laurie Grundt vil fylle 95 år, om han lever til 
10. september. 

MANDAG 10. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND

Laurie om Protestfestivalen:

”Ideen til en slik festival er ikke riktig klok, den er genial”

TRIZTAN-TELTET,  ØVRE TORV

ÅPENT HVER DAG HELE UKA  

KAFÉ / INFORMASJON/ VAFLER/AVISER
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HÅNDVERKEREN, RÅDHUSGT. 15, ØVRE TORV

2000 MAMMONS BY: 

Har Kristiansand gjort knefall for 
markedskreftene?
Alla ska respektera varandra!
Alla är lika värdefulla!
Pengar borde fördelas mera rättvist!
Politiker ska använda, inte missbruka sin makt.

Dette er fi re av 65 teser elever i sjuende klasse ved en fi nsk skole har 
satt opp for å forandre verden til det bedre. Og det trengs ungdom 
med vyer om en annen verden. Globalt har aldri så få mennesker 
eid så mye av jorda som i 2018. Forskjellene mellom de rikeste og de 
fattigste på kloden øker. De 85 rikeste mennesker i verden eier mer 
enn 3.5 milliarder av verdens fattigste. 

Også i Norge øker forskjellene. «Alle som vil, kan se ulikheten vokse. 
Men vil vi se?» spør Sandra Lillebø i Klassekampen. «De fattige barna 
i Norge hadde trengt at politikere tenkte nytt og radikalt. Slik at det 
ikke blir enda fl ere», skrev kulturredaktør i Fædrelandsvennen Karen 
Kristine Blågestad i april. Mange mener både Arbeiderbevegelsen 
og kristenfolket har sviktet sine idealer og verdier.  «Stø kurs i den 
økonomiske politikken og lydhørhet overfor fi nansmarkedene er 
blitt Arbeiderpartiets varemerke. Den gamle tradisjonen om å 
kontrollere kapitalen var blitt svekket,» skrev sosiologen Linn 
Stalsberg i Samtiden.

Situasjonen lokalt her sør følger det generelle mønsteret. Ulikhet, 
mistrivsel og urettferdighet øker. Vi får fl ere fattige familier, også 
blant etnisk norske. Over fi re tusen barn lever i fattige familier i Vest-
Agder. SVs lokale kristenalibi Tor Aurebekk refset for noen år siden 
KrFs lokalpolitikere for å være for opptatt av mammon. 
Nedlagte Quarts tidligere pressesjef Pål Hetland beskrev hvordan 
«Jesus og mammon regjerer med hard hånd, og deres ord var lov». 
Filadelfi as tidligere pastor i byen Egil Svartdahl tok et oppgjør med 
sørlandske hyklere og viste til Bibel-ordet «Herre, jeg takker deg for 
at jeg ikke er som alle andre». 

Mens den stadig bedre stilte middelklassen kranglet om 

parkeringshuset, kunstsilo og containerhavn, burde vi kanskje 

heller hørt på 13-åringene, både i Finland og lokalt. Hvilken 

fremtid har de i et stadig mer individualistisk samfunn? 

PANEL:

Jørgen Kristiansen, varaordfører i Kristiansand

Terje Dragseth, poet og samfunnsdebattant

Kurt Mosvold, investor

Mali Tronsmoen, leder Kristiansand SV 

Arvid Grundekjøn, investor 

Nils Nilsen, samfunnsdebattant 

Kine Hellebust, skuespiller, sanger og bildekunstner

PANEL  13:

Lea Regina Miradatter Transeth, skoleelev

Embla Kristine Stray Mortensen, skoleelev

Auen Elias Labdon, skoleelev

Matti Johannes Hammer Olsen, skoleelev

Debattleder: Hans-Christian Vadseth

Musikalsk innslag: Dag Ringstad synger «Mammons by»

(100,- inkl. fi lm)
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SNADDERKIOSKEN, TANGEN 1

2200 «Det var vår egen jord 

som var blitt borte, og marken 

lå der nattekald og våt.»

Blomsternedlegging 
og sang ved
Erik Bye-monumentet
Tomm Kristiansen
Hermanos

(Fri adgang)

MANDAG 10. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND
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TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1200 – 1600 KAFÉ / INFORMASJON/ 

KAFFI & VAFLER / AVISER

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1200 DEMOKRATI: 

Har demokratiet en fremtid?

Tomm Kristiansen 
i samtale med 
Hanne Nabintu Herland

«Toleranse og overbærenhet er 
demokratiets viktigste grunnsteiner,» 
sier Steven Levitsky. Demokratiet er i ferd med å forvitre i USA, 
og Europa kommer etter. Levitsky skrev sammen med sin kollega 
boken «How democracies dies». Polarisering, mistillit og frykt for 
fremmede ligger ofte bak. Demokratier i dag dør ikke brått i kriger, 
de dør sakte. To viktige ingredienser er toleranse overfor menings-
motstandere og institusjonell overbærenhet. Man må anerkjenne 
dem man er uenige med. I Finland sto fascismen sterkt på 1930-tal-
let, men i motsetning til italienere og tyskere jobbet fi nnene 
sammen med meningsmotstandere for å hindre antidemokratiske 
krefter.

Brexit og Trump som president i USA aktualiserer spørsmålet om 
fremtiden for demokratiet, slik vi kjenner det. Jan Hanvold, redaktør 
i den kristne TV-kanalen Visjon Norge, hevder vi i Norge lever i 
«demodiktatur». 

(100,- inkl. Lars Lillo)

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1330 BOK: 

Avdelingsoverlege  
Karl Erik Karlsen samtaler 
med Lars Lillo Stenberg

om Nini Stoltenberg

Nini Stoltenberg (1963-2014) var mye 
på Protestfestivalen, og skulle vært 
vertinne i Triztan-teltet det året hun 
døde. Artist, låtskriver og frontfi gur i 
De Lillos Lars Lillo Stenberg har skrevet 
bok om sin barndomsvenninne.

Nini trivdes under festivaldagene. Bildet over er fra debatten: ”Æ du 
hypp på en tjall? Har narkotikapolitikken spillt fallitt?”  som fant sted 
mandag 7. september 2009.

,» 
f d d å f

TIRSDAG  11. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND
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RESTAURANTEN, CLARION HOTEL ERNST

1800 MEDIA:

Make Media Great Again! 
Har tradisjonelle medier spilt seg selv utover 

sidelinja? Preges de av fl okktenkning og sviktende 

troverdighet?  Trenger vi nye alternative media? 

Under halvparten av Norges befolkning har stor tillit til redaksjo-
nelle nyhetsmedier, viste en undersøkelse fra nyhetsbyrået Reu-
ters i fj or. «Det foregår en informasjonskrig i norsk off entlighet. Er 
sannheten dens første off er?», spurte Lars Unar Larsen Vegstein i 
Klassekampen. VG skrev at stadig fl ere kritiske røster hevder norske 
medier styres av én agenda, og at dekningen av Donald Trump 
bærer preg av svertekampanje. Norske media beskyldes for å være 
elitistiske, ensidige og løgnaktige.

Siden Donald Trump ble president har det fl orert med meninger om 
såkalte «falske nyheter». Ett resultat er at Fritt Ord støttet mediesam-
arbeidet «Faktisk», igangsatt av Dagbladet, VG og NRK for å bekjem-
pe falske nyheter. Frp’s informasjonsleder Kristian Larsson reagerte 
sterkt på dette: «Den 4. statsmakt vil altså opprette en 5. statsmakt, 
fordi de ikke stoler på seg selv, men hvis vi oppretter en faktasjekk 
for faktasjekkerne, hvem skal sjekke deres fakta?»

Alternative nyhetsmedia (såkalte parallelle medieunivers) når i dag 
hundretusener i Norge. De har endret den norske off entligheten. 
Ett av dem er nettavisen Resett. Redaktøren Helge Lurås skrev i 
Aftenposten: «Vi i Resett har i høyeste grad fått merke hvordan det 
er å være i opposisjon til etablissementet i Norge. Behandlingen» av 
Resett i de etablerte mediene har gått fra stigmatisering til ignore-
ring utover høsten i fj or, og deretter til sinne og fullt angrep etter 
hvert som vi ikke forsvant, men snarere begynte å sette dagsorden». 

VG-kommentator Anders Giæver har gjort narr av at Hanne Nabintu 
Herland og «den gamle venstreekstremisten Pål Steigan» har funnet 
hverandre i motstanden mot tradisjonelle media. I et intervju med 
Klassekampen svarer Herland at «hvis du lar merkelapper som høyre 
og venstre styre hvem du lytter til, begrenser du deg selv veldig».

Protestfestivalen har invitert representanter fra alternative media til 
å snakke om det de anser som svik fra tradisjonelle medier og hva 
de anser som fremtidas største utfordringer. En representant for de 
etablerte media slipper også til.  

PANEL:

Arne Jensen, generalsekretær Norsk Redaktørforening

Hanne Nabintu Herland, driver av The Herland Report (fl ere 

av intervjuene er sett over 100.000 ganger på Youtube).

Helge Lurås, redaktør av Resett (800.000 unike brukere i januar)

Anki Gerhardsen, journalist, kritiker og mediekritisk spaltist i 

Aftenposten

Tomm  Kristiansen, utenrikskorrenspondent i NRK

Hege Storhaug, informasjonsleder i Human Rights Service 

(rundt 200.000 unike brukere i måneden)

Debattleder: Vebjørn Selbekk

(150,-)
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 «hvis du lar merkelapper 

som høyre og venstre styre 

hvem du lytter til, begrenser 

du deg selv veldig».

TIRSDAG  11. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND
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Klassens beste lys

Nye Opel ASTRA fra 

 

Kristiansand
Barstølveien 30
www.motorforum
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MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST

2000 ERIK BYES MINNEPRIS

FESTAFTEN
Utdeling av ERIK BYEs 
MINNEPRIS til ELIZABETH HOFF
«Dama i Damaskus,» ble hun kalt i et portrettintervju i 
Klassekampen. Vårt Land kalte henne «stemmen fra Aleppo» 
da hun ble portrettert i Min Tro-intervju. WHO kaller henne den 
modigste kvinnen. Selv svarer hun at hun drives av en politisk 
overbevisning, av spørsmål om maktfordeling, urettferdighet 
og ulikhet».

Jordmor og sykepleier Elizabeth Hoff  fra Ålesund får prisen. Hun 
har jobbet internasjonalt med hjelpearbeid som leder for Verdens 
helseorganisasjon (WHO) i Syria de siste seks årene. I tretti år har 
hun viet livet sitt til de svakeste og mest utsatte i krigsområder i 
Afghanistan, Zimbabwe, Egypt, Armenia, Somalia og Syria. Siden 
2012 har hun bygget opp en stab på 200 ansatte i Syria. Med fare 
for eget liv og helse har hun jobbet i kanskje verdens farligste land. 
«Elizabeth Hoff  er blant de nordmenn som har vært utsatt for størst 
fare over lengst tid siden 2. verdenskrig,» sto det i begrunnelsen da 
hun mottok Gunnar Sønstebys pris i januar i år. Pengene hun fi kk 
for prisen ville hun bruke til syke barns foreldre i Syria. Nylig fi kk 
hun Peer Gynt-prisen, valgt av Stortinget. Elizabeth jobber døgnet 
rundt og kan betegnes som en norsk Mor Theresa. I et intervju med 
Dagbladet forteller en av hennes ansatte at hun har ingen frykt for 
autoriteter, og er ikke redd for å konfrontere de krigførende parte-
nes ledere. Selv sier hun «Det blir mye elendighet og fæle skjebner 
i jobben, men det er «det gode i mennesket, takknemligheten og 
folks mot» som driver Hoff . Hver dag. Hun hevder kjærligheten fra 
Gud har vært med å forme henne. Elizabeth Hoff  er 60 år, ugift og 
har ikke barn. 

ELIZABETH HOFF
ROBERT MOOD
LARS LILLO STENBERG
SOLVEIG LEITHAUG
KINE HELLEBUST
GEIRR LYSTRUP
DICK HOLMSTRÖM (FIN)
INGER LISE STULIEN M/ 
KNUT KJETIL MØEN 
TORE THOMASSEN
HERMANOS 
JAN ENGERVIK
ARLY KARLSEN
IRMELINN RAMO

Programleder: ERIK WOLD

(250,-)
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”Lidelse reflekterer ofte undertrykkelse og 

Du har jobbet tretti år i de verste krigsområder man kan tenke 
seg. Zimbabwe, Afghanistan, Somalia og nå Syria. Hva får ei 
jordmor fra Ålesund til å begi seg ut et liv som dette?
Fra jeg var ganske ung har jeg hatt en dragning mot det ukjente. En av 
mine kjæreste eiendeler da jeg var barn var et verdenskart som jeg hadde 
hengende over sengen. Jeg studerte det i detalj hver kveld før jeg la meg 
og lærte meg navnene på alle landene, deres beliggenhet, hovedsteder, de 
store havområdene, og så videre. Drømmen var alltid å få en utdannelse 
som kunne gi meg muligheten til å hjelpe andre og arbeide med 
mennesker fra fremmede kulturer. Mitt første utenlandsoppdrag var 
i Kairo for palestinerne og etter det har det bare gått slag i slag. 

Har du noen gang angret på at du har tatt på deg de 
oppdragene du har påtatt deg?
Etter de første par oppdragene ute i verden, ga jeg meg selv et løfte om 
ikke å spørre meg selv om jeg liker meg på en plass før det har gått tre til 
seks måneder – for i begynnelsen er det alltid vanskelig. En tilpasser seg 
ikke før en har etablert visse rutiner, og oppdragene er alltid frustrerende 
og veldig krevende før en får en viss oversikt over situasjonen. Men det 
går seg alltid til etter hvert. Da jeg dro til Syria var planen at jeg skulle 
være her i 3-4 måneder for å få nødhjelpsarbeidet på fote. Nå har jeg 
vært her i over 6 år – og hvis et så langt perspektiv hadde vært utgangs-
punktet hadde jeg nok aldri tatt jobben. Jeg var ikke videre høy i hatten 
da jeg satt på  yet til Damaskus første gang. Før avgang hadde jeg sett 
hundrevis av mennesker strømme ut av  yet – svært lettet over å komme 
seg ut av et krigsområde i tide! – mens jeg var eneste passasjer som 
skulle motsatt vei.  

Hva går menneskene i Syria igjennom i dag? 
Før krigen begynte var Syria rangert som et middels inntektsland, og 
tusenårsmålene var nesten oppnådd. I dag lever 80 prosent av be-
folkningen under fattigdomsgrensen. Før 2011 var dessuten over 90 
prosent av barna vaksinert mot smittsomme sykdommer – det er samme 
nivå som i Skandinavia – men i dag er omlag 70 prosent vaksinert. Når 
krigen sto på som verst i 2014-2015 var ikke mer enn halvparten av 
barna vaksinert, og i løpet av den tiden jeg har vært i Syria har vi hatt 
to alvorlige polio-utbrudd. Flyktningestrømmen er overveldende. Over 
halvparten av landets befolkning har måttet forlate hjemmene sine. 
Fem og en halv million har forlatt landet og seks millioner er interne 

 yktninger. Dessuten har omtrent 70 prosent av helsearbeiderne dratt, 
noe som har ført til en kollaps av helsesystemet  ere plasser i landet - 
spesielt i nordøst-Syria. 

Er en fredsløsning i Syria umulig?
En fredsløsning er mulig, men den kan kun oppnås gjennom politiske 
forhandlinger og ikke militært. Jeg har ikke mistet håpet selv om at det 
til tider har sett svært svart ut. 

Vi har alle sett bilder fra bomberuinene i Aleppo, og de  este 
tenker nok at her kan ingen bo. Men du har sagt de vender 
tilbake for de vil ikke være til bryderi for andre. Det kommer 
sjelden frem i media og i politikken?
I 2017 kom over 77 000 av  yktningene som hadde forlatt landet tilbake 
til Syria. Det var også over 760 000 intern  yktninger som dro tilbake til 
sine hjemområder.  Det har dessverre vært liten hjelp å få fra donorene 
til gjenoppbygningstiltak. De sier at de ikke vil hjelpe langsiktig utviklings-
arbeid ettersom det vil styrke Bashar al-Assads makt og posisjon som 
landets leder. I løpet av de siste 18 månedene har jeg  ere ganger vært 
tilbake til øst-Aleppo og der er det en merkbar forskjell å spore. De  este 
områdene har nå vann og elektrisitet og det er en energi i luften som 
jeg aldri har sett maken til. De som har kommet tilbake har ryddet opp i 
steinmassene, mange sover nå under eget tak og helseklinikker og skoler 
har blitt rehabilitert. Dette gir positive signaler og mange av de som har 
dratt tilbake sier at det er bedre å leve i sin egen steinrøys enn å være 
avhengig av andres medlidenhet og gavmildhet. Syrerne elsker landet sitt. 

Hvorfor  nnes lidende og hvorfor gjør vi mennesker 
hverandre vondt. Har du noen teori om det?
Lidelse re  ekterer ofte undertrykkelse og undertrykkelse er gjerne et resul-
tat av maktkamp. Maktkamp er et resultat av de som har og de som ikke 
har - og da kommer vi tilbake til spørsmålet om fordeling av goder, rikdom 
og ressurser. Under dette ligger igjen kampen om utdannelse og kunnskap. 
Det er uhyre viktig i et hvert samfunn å passe seg for å øke forskjellen mel-
lom folk. Det kan virke som vi nå ser slutten på den amerikanske drømmen 
om frihet og like muligheter for alle mennesker. Forskjellene mellom rik og 
fattig bare øker. I Midtøsten har store klasseforskjeller alltid eksistert, men 
de siste årene har dessverre ytre faktorer kommet inn og påvirket lokale 
maktstrukturer og forsterket enkelte og svekket andre. 

Intervju med 
prisvinner

Elizabeth 
Hoff
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Hva er det som får deg til å orke å jobbe videre med så mye 
lidelse rundt deg?
Det at jeg ser at det nytter. Hjelpen kommer frem. WHO leverer omlag 
15 millioner medisinske behandlinger per år. Vi har årlig vaksinert 2,5 
millioner barn mot polio og over 4 millioner mot meslinger. Tusener av 
helsearbeidere har blitt opplært til å kunne møte de store utfordringene 
som krigen har medført. Verdens matvareprogram bringer regelmessig 
matforsyninger til over 4 millioner mennesker. Det er også enestående å 
se hvordan syrerne hjelper hverandre. De  este intern  yktningene i Syria 
er ikke i leirer, men blir huset av familie og bekjente. 

Troa på Gud betyr mye for deg, er det ikke vanskelig å tro på 
en god Gud der du er?
Troen på Gud er sentral i livet mitt, og drivkraften for mitt arbeid og virke 
også i Syria. Jeg har vært redd mange ganger, spesielt når jeg har vært 
ute i felt – da bombingen av øst-Aleppo stod på som verst i desember 
2016 lurte jeg på om jeg ville komme gjennom dette med livet i behold. 
Det var da en enorm hjelp å kunne legge alt i Guds hender. Jeg tror at 
Gud er god, men at vi mennesker ikke søker det gode, og derfor ikke 
følger Guds bud. Selv om Gud er god kan livet være ondt. Dette er en av 
troens paradokser, som både barn og voksne sliter med. 

Du er engasjert i Palestinakomiteen her hjemme. 
Det er neppe så populært blant dine medkristne i Norge. 
Hva er bakgrunnen for ditt engasjement der?
I 1987 arbeidet jeg et år i Kairo på det palestinske sykehuset i Heliopolis. 
Før jeg reiste ut var det mange av mine venner fra det kristne ung-
domsmiljøet i Ålesund som reagerte på at jeg stilte meg solidarisk med 
palestinerne. Mange av bedehusfolkene advarte meg mot å reise og sa 
at det å støtte palestinernes sak var å arbeide direkte imot Guds utvalgte 
folk. Mitt engasjement for palestinerne har bare økt med årene og jeg 
ser kun to separate stater som den eneste løsningen på den kon  ikten 
som pågår. 

Har du personer rundt deg som du ventilerer med?
I dag er det heldigvis lett å holde kontakt med familie og venner via 
Skype og Whats App. Jeg har dessuten gode kolleger i Syria, vi snakker 
om det som skjer og støtter og hjelper hverandre når det står på som 
verst. 

Hva gir deg sinnsro?
Jeg arbeider mye, og når jeg kommer hjem om kvelden er jeg ofte så 
trøtt at det er lite energi igjen til andre gjøremål. Jeg gjør yogaøvelser 
og leser mye. Akkurat nå leser jeg Goliarda Sapienzas roman om en 
kvinne fra Sicilia som vokste opp i ekstrem fattigdom og gjennom sitt liv 
utfordret sine omgivelser.

Hvordan kan vi i Norden hjelpe til?
Norden bør fortsette sitt sterke humanitære engasjement. Det er det vi 
er kjent og respektert for. Vi bør holde oss langt borte fra noen form for 
militær aktivitet eller støtte til kon  ikten. Videre kan vi i Norge vise større 
raushet med hensyn til å akseptere  ere syriske  yktninger. Dagens 
kvote er for lav. Familier som har plass i huset kan hjelpe  yktninger med 
husrom og støtte til daglige gjøremål. 

Hva betyr det å få Erik Byes minnepris?
Jeg er svært takknemlig for å få prisen. Den er en erkjennelse av mitt 
arbeid i Syria, landet som i dag opplever verdens største  yktningkrise. 
Det har stor betydning for meg at folk engasjerer seg i  yktningedebatten, 
og Protestfestivalen er en pådriver for at dette skjer. Hvis jeg har en 
leveregel så er det «Hvorfor tåle så inderlig vel den urett som ikke 
rammer deg selv». Hver dag i løpet av de seks årene jeg har bodd i Syria 
har jeg følt på den urettferdigheten som rammet det syriske folket. 
Krigen som skjer på syrisk grunn har ingenting å gjøre med syrerne selv. 
Her er det ytre faktorer som råder.

”Mitt engasjement for Palestinerne har 
bare økt med årene og jeg ser 
kun to separate stater som den 

eneste løsningen på den 
konflikten som pågår”. 
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undertrykkelse er gjerne et resultat av maktkamp”
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Ensomhet er farlig

Ensomhet er en følelse av savn av ønsket kontakt med andre. Det 
er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å være ensom 
og det å være alene. Ensomhet kan oppleves selv om det er mange 
mennesker rundt deg. Allikevel er mennesker med få kontakter 
oftere ensomme enn de med stort nettverk. Ensomhet er farligere 
enn å røyke, og er en risikofaktor for å utvikle psykisk uhelse som 
igjen fører til sosial isolasjon og passivitet for mange. Psykiske 
utfordringer i seg selv fører ofte til ensomhet, og så er den uheldige 
sirkelen sluttet. 

Studier viser at 26 prosent av voksne (16+) i Norge (2012) opplever 
ensomhet. 8 prosent opplever ensomhet i et slikt omfang at det gir 
helsetap viser tall fra 2017. Det påvirker livskvalitet og funksjonsnivå 
i det daglige, og er et folkehelseproblem som har økt de siste årene. 
Samtidig er det ofte et usynlig problem. Rådet for psykisk helse mener 
det er behov for tydelige målsettinger i arbeidet mot ensomhet i 
kommunene, og at eff ekter av tiltak måles og følges opp fremover.

Svært mange barn og unge opplever ensomhet. Utenforskap, rus 
og mobbing er risikofaktorer for utvikling av psykiske problemer og 
lidelser. Mange mennesker med sosial angst forteller om en grunn-
leggende og overveldende forlatthetsfølelse fra barndommen.
I Norge er barnefattigdom et stort problem. Barna har nok mat og 
klær, det er ikke problemet, men det er muligheten til sosial læring 
ungene går glipp av – de har ikke mulighet til å delta på sosiale 
aktiviteter, slik andre jevnaldrende har.

Sosial læring er en forutsetning for utvikling av god psykisk helse. 
Felleskap og tilhørighet er det som gjør at vi klarer oss.

Åpenhet
Det kan være slik at frykten for å bli oppfattet annerledes gjør at 
vi later som alt er greit, selv om vi har det vondt. Da skaper vi bare 
avstand til andre. Det som erfares er at mange føler seg annerledes 
og ensomme og tror det bare gjelder dem. I samtaler har mange fått 
tilbake håpet og hjelp til å se muligheter. For de fi nnes, men det er 
ikke alltid vi ser det selv. Det er jo det som er så menneskelig. Dette 
gjelder deg og meg – vi trenger av og til hjelp til å skjønne at vi er 
bra nok.

Når vi ikke har det bra er det viktig å være åpen om det. Det å være 
åpen hjelper ofte i seg selv, og det hjelper omgivelsene til å forstå.  
Jo tidligere vi ber om hjelp jo bedre blir resultatene. Ingen pro-
blemer eller utfordringer er for små sier de som jobber på skrive/
chattetjenester og hjelpetelefoner. Åpenhet og kunnskap er også de 
beste midlene vi har mot stigmatisering. 

Livet er ikke en rett linje for noen 
Hvor mange fartsdumper vi møter varierer. Noe som er et felles-
trekk for alle er at «venner er som vitaminer», de bygger deg opp, 
holder deg frisk, og når du blir syk så stiller de opp. Dette gjelder 
hele livsløpet. De blir krykkene når livet butter, akkurat som gode 
rutiner gjør det. Det er behov for kompetanse om psykisk helse og 
livsmestring i barnehage og på skole. Vi må lære fra vi er små. 
Det er normalt å streve endel i livet. God psykisk helse handler om å 
være i stand til å takle livets utfordringer. 

Andelen eldre som opplever ensomhet er på 30 prosent for de over 
75 år (2017). Det er behov for aktive og store frisklivssentraler, fl ere 
møteplasser og boliger der studenter og eldre bor sammen. Det er 
vinn - vinn.  Vi kan gjøre mer av det vi er gode på. Mange vil jobbe 
lenger og må få anledning til det. 

Frivillighet
Det er et stort potensial for frivillighet, fordi det fi nnes mye ledig 
omsorg. Det et stort omsorgspotensiale hos femti- og sekstiåringene. 
For å si det litt enkelt, når ungene fl ytter ut fl ytter vinkartongene 
inn. Tenk å bruke litt av den ubrukte omsorgen og tiden til frivillig 
innsats. Det aller viktigste er å bry seg, og at vi opplever at vi betyr 
noe for andre. 

Fem råd 
Det er fem råd for hverdagsglede, - for vi har muligheter til å bygge 
god psykisk helse gjennom hele livet. Forskning viser at det vi vier 
tid og oppmerksomhet påvirker hvordan vi tenker.

• Gi – gjør noe for en venn eller fremmed, det å gi gir det dobbelte 
tilbake, og det kan utløse en kaskade av gode sosiale møter

• Vær aktiv, fysisk aktivitet reduserer muligheten for å utvikle en 
depresjon med 50 prosent – trening gir gode følelser, fysisk aktivitet 
gir ofte sosiale gevinster

• Vær oppmerksom, bevisst på verden omkring deg – det stimulerer   
til glede

• Knytt bånd, invester i nettverk – familie og venner 

• Lær noe nytt, det er aldri for sent å lære noe -  det skaper 
mestringsfølelse (som igjen kan motvirker ensomhetsfølelse)

Opplevelsen av å tilhøre en fl okk er nødvendig. Vi har alle behov 
for å bli sett og verdsatt. Ingenting er som å være en del av et fritt 
felleskap. Et viktig råd: Glem aldri hvor verdifull du er, det kan ingen 
ta fra deg. Du er ikke alene og er like mye verdt som alle andre. 
Dette er noe vi kan minne oss selv og andre på. Det fi nnes alltid 
muligheter for endring.

Tove Gundersen
Generalsekretær i Rådet 
for psykisk helse

Debatt om 

ensomhet 

onsdag 12.9 kl. 11.



www.protest |  s. 25

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1200 – 1600 KAFÉ / INFORMASJON/ 

KAFFI & VAFLER / AVISER

KONGENS SENTER, DRONNINGENS GATE 42

1100 ENSOMHET: 

Lever vi i eremittenes tidsalder? 
Ufrivillig ensomhet – et helse-
problem
I Norge bor nesten 900.000 mennesker alene ifølge magasinet Tara. 
I Oslo bodde 28 prosent av befolkningen alene i 2014. Sissel Gran 
opplyste i Klassekampen at Norge er landet i verden med høyest 
andel single og ett av landene der mange er på Tinder.  Mange 
lever alene i sin beste alder, eldes alene og dør kanskje alene uten 
pårørende. 

I følge Norge Røde Kors er ensomhet et stort folkehelseproblem. 
Ensomme mennesker har fl ere fysiske og psykiske helseproblemer 
enn dem som føler seg koblet til andre, sier forsker og professor 
Bruce Rabin til TV2. Ensomhet følges av usunt kosthold, depresjon 
og svekket immunforsvar; i verste fall selvmord. 

I store byer er vi omringet av mennesker på alle kanter, men likevel 
opplever stadig fl ere ensomhet, skrev Aftenposten Innsikt i en stor 
reportasje. Størrelsen på husholdningen spiller en rolle for grad av 
ensomhet; jo mindre husholdning, jo mer ensomhet. Og mennesker 
som leier sin bolig, er mer ensomme enn dem med boliglån. Det 
urbane livet er mer stressende enn det på landet, men om livet i 
byen er mer ensomt, er en pågående debatt. 

Ensomhet kan imidlertid også være frivillig valgt. Kim Gerdts skrev i 
Nettavisen at han «oppsøker ensomheten, når bunnpunktet forløser 
sjelen. Det er en intens sjelelig smerte, som en fysisk smerte, som 
bygger seg opp innvendig. Det er som en demning som brister. Til 
slutt fl ommer det bare over». Han mener det fi nnes stadier i livet da 
det eneste fornuftige er å la alt gå til helvete. 

Men hva gjør den ensomme som ikke har valgt tilstanden? 
Hvordan kan ensomhet motarbeides? 

PANEL:

Stein Reinertsen, biskop i Agder

Tove Gundersen, generalsekretær Rådet for Psykisk Helse

Dagfi nn Haarr, kommunelege i Kristiansand 

Andreas Aamodt, psykolog

Kine Hellebust, skuespiller, sanger og bildekunstner

Debattleder: Anders Tangen

Musikalsk innslag: Solveig Leithaug

(100,- )   

ONSDAG  12. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND

Galleri Bi -Z er et av Norges største og eldste private gallerier. 
Galleriet representerer over 200 kunstnere og har mange 
tusen bilder i magasinet og på vegg !!

Dronningensgate 39, 4610 Kristiansand | Tlf.: 38 02 53 30 | www.galleribi-z.no
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Jobber som programleder og foredragsholder 

42

Normalisering av psykiske utfordringer 

Den kan dukke opp når som helst og helt uten kontekst, jeg sliter 
med å trekke pusten, blir svimmel, det prikker i hendene, synet 
forandrer seg og jeg blir (dessverre) veldig opptatt med meg selv.

Den har rammet meg på direkten. Flere ganger enn da det skjedde 
på God Morgen, Norge. Men i de andre situasjonene har det ikke 
vært anledning til å snakke om det. Jeg er ikke noe mer redd for at 
angsten skal ramme meg på direkten enn f.eks på butikken. 

Jeg har fått så mange vennlige tilbakemeldinger at jeg ikke helt 
har klart å ta det innover meg. Jeg har blitt glad for hver eneste 
en, men og blitt trist for at det  nnes så uendelig mange som ikke 
tør å stå frem med sine utfordringer, og ikke minst hvor mange som 
ikke vet hva det feiler dem fordi fastlegen ikke  nner noe på en 
blodprøve.

Et nettsted om gleden og utfordringene med å reise med barn. Tips 
om alt fra utstyr til feriedestinasjoner og aktiviteter.

Jeg protesterer mot tanken om å dele kroppen inn i én fysisk og én 
psykisk «del». Det henger sammen.

Jeg ser opp til svært mange. Det er vanskelig å velge én.. Det høres 
kanskje rart ut, men Ricky Gervaise syns jeg har gjort svært mye 
for normalisering ved hjelp av humor.

Erik Byes «Vår beste dag», tolket av Marit Larsen.

SMALLTALK MED…. 

JA
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Min pappa kom hem med Stevie Wonders «Songs in the key of life». 
Det var på jullovet 1976, efter det hade jag inget annat val än 
musiken.

Skuld och skam, sömnlösa nätter, rädsla för att bli övergiven och 
ENSAMHET.  Stora anknytnings problem med trasiga relationer som 
resultat. Min möjlighet att ha en Gudstro blev i många år omintetgjord.

Svårt att säga. 
Kanske skulle man ha haft en åldergräns som i andra religioner där 
man inte inviger ungarna i de mer komplexa frågorna för än i tonåren. 
Helst skulle hela helvetesgrejen skrotas, vi har nog av det här på jorden.

Jag var tvungen att lämna den Gud jag hade hört om i min barndom för 
att få en ny Gudsbild, ett möte med en bekännelse som jag klarade av. 
En Gud som trodde på mig.

Sånger om mitt liv, min längtan och mina barn.

Att så många har tagit sig rätten att tolka vad som är rätt tro. Ingen har 
copyright på GUD!

Til sist, hva er ditt lydspor (en sang med en artist som betyr 
noe spesielt)?
Ghost in this house - Alison Kraus/Union Station
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MSMALLTALK MED…. 
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TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1200 NY BOK: 

Hanne Nabintu Herland: Det nye Babylon - 
Hvordan Vesten mistet sin storhet

Herland analyserer i sin nye bok, 
det hun kaller «den ekstrem-libe-
rale utviklingen og det kulturelle 
forfallet i Vesten». I introduk-
sjonen til boka skriver hun: De 
verdiene som holdt samfunnsfel-
lesskapet sammen, slik som soli-
daritet og empati, har i stor grad 
blitt byttet ut med grådighet, 
materialisme og ensidig vekt på 
selvrealisering. Samfunnet bærer 
preg av en bemerkelsesverdig 
sterk jantelov der respekten for 
forskjellighet og ulike meninger 

forsvinner. Vi lever på mange måter i en fryktkultur med utstrakt 
mediesensur preget av hedonisme, etniske konfl ikter og raseskiller, 
en destruktiv feminisme og familiens dramatiske sammenbrudd. De 
internasjonale elitene har «stjålet» demokratiet vårt og drevet oss 
inn i en ny glomalistisk struktur som kun de selv tjener penger på. 
Man har grunnleggende endret defi nisjonen på hva som er rett og 
galt. 

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1300 DØDSKAFÉ: FEELING MORTAL

«Döstäda» (rydde opp før du dør) 
- ett av fjorårets nyord hos söta bror. 
Bør vi importere det?

Leder og fagansvarlig Foreningen for 

barnepalliasjon NATASHA KJÆRSTAD PEDERSEN, 

komiker og gestaltterapeut ANDERS TANGEN og 

bedemand, gravferdskonsulent, daglig leder 

ESPEN ISAK EGELAND deltar. .
Döstädning er kåret til fj orårets nyord i Sverige. Forfatteren Marga-
reta Magnusson har skrevet bok om «å rydde opp etter deg» før du 
dør. Nå er ordet blitt folkeeie hos våre naboer. Trenger vi en bevisst-
gjøring om temaet? 

Ifølge Magnusson skal döstädning foretas av omtanke, så man ikke 
etterlate mye skitt etter seg. Mange er ubetenksomme og vet ikke 
en gang hva de har. Det er våre barn og slektninger som får jobben 
med å rydde opp etter oss. 

(100,- gjelder alt i teltet onsdag)   

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1400 DØDSKAFÉ: FEELING MORTAL

Hvorfor skal man på død og liv dø med 
familien rundt seg?

Leder og fagansvarlig Foreningen for 

barnepalliasjon NATASHA KJÆRSTAD PEDERSEN, 

komiker og gestaltterapeut ANDERS TANGEN og 

bedemand, gravferdskonsulent, daglig leder 

ESPEN ISAK EGELAND deltar. 

Mens noen tar til orde for mer åpenhet om døden, vil andre dø 
alene. Er det ubetenksomt av den døende å forvente at de kjære må 
sitte igjen med minnet om det døde og kalde oppsynet i stedet for 
bildet av det levende og trygge mennesket de hadde så kjær? Den 
fi nske fi lmskaperen Aki Kaurismäki beskriver det på denne måten: 
«Døden er okay den, det er tanken på liket jeg ikke kan utstå». 

«Ingen skal behøve å dø alene», er den klare normen i samfunnet 
vårt. Men hva hvis det er nettopp det man ønsker?» ble det spurt i 
Vårt Land i januar. «Hun sovnet fredelig inn med familien rundt seg» 
er blitt idealet i en befolkning som blir stadig eldre, og der stadig 
fl ere lever som single. En del av dem som bor for seg selv, kan synes 
det er naturlig å dø alene. 

Den britiske forskeren Glenys Caswell, som har undersøkt hva eldre 
tenker om å dø alene, fortalte til Vårt Land: «Hjemmesykepleierne 
i studien min så tilfeller der personer døde etter at medlemme-
ne av familien hadde forlatt rommet. Sykepleierne trodde noen 
mennesker simpelthen ønsker å dø alene. De trodde også at noen 
har såpass kontroll over dødsøyeblikket at de ventet til familien 
er borte. Når vi skal dø, er det gjerne en tilbaketrekning som skjer, 
og pårørende synes det er vondt». I NRK P2’s program Verdibørsen 
fortalte helsepersonell at «den som skal dø, vil ikke se sorgen man 
påfører de etterlatte ved å snakke om døden». 

(100,- gjelder alt i teltet onsdag).    

ONSDAG  12. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND
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HOS NABOEN, MARKENS

1730 HELSE: 

Joggerne – ute og lufter 
dødsangsten?

Hans-Christian Vadseth 

i samtale med
Andreas Hompland om boka «Livsløp» og om 
hvordan han ble bitt av «løpebasillen».

«Han har løping på hjernen, er en ideologisk bannerfører i fl ere 
løpemiljø, fast fartsholder i Oslo maraton, blant Europas beste 
langløpere i klassen «røykjarar over 70 år» og har skrevet bok 
om å løpe og alt det merkelige og nesten unevnelige løping 
kan føre med seg», skrev Magne Lerø i Plot. Journalist og 
sosiolog Andreas Hompland har løpt hele livet og har skrevet 
boka «Livsløp». Men ifølge forfatter Dag Solstad er joggere 
bare folk som er ute og lufter dødsangsten. 

Eskil Skjeldal skrev i Dag og Tid om boken: «Andreas Hompland 
er galen etter å springe, og han veit det. Han spring fordi det 
er eit vanedannende rusmiddel. Hompland har freista å trappe 
ned, men så kjem abstinensen. Skjeldal skriver at «for dei som 
har sprunge, men har slutta, vil denne boka vere vond. Anten 
må du hive henne i veggen for aldri meir å opne henne, eller så 
må du tørke støvet av tightsen og kome deg ut att». 

HOS NABOEN, MARKENS

1830 NAV: 

Må mennesker få en psykiatrisk 
diagnose for å sikres inntekt?
Psykiater og lege Annette Toresdatter stilte et betimelig spørsmål i Af-
tenposten: «Det siste året har jeg blitt tildelt fl ere pasienter med eksem-
pelvis følgende problematikk: Voksen mann på 52 år. Mistet jobben pga 
overtallighet for 2,5 år siden. Fått avslag på arbeidsavklaringspenger. 
Økende deprimert og av og til selvmordstanker. Henvises for terapi.»

NAV har følgende regler: Mister man jobben, får man dagpenger i to 
år, samt tilbud om jobbsøkerkurs osv. Dersom man ikke er i jobb etter 
to år, mister man rett til stønad. Alternativ er arbeidsavklaringspenger, 
dersom det dokumenteres medisinsk årsak til at man ikke er kommet 
i jobb. Et annet alternativ er sosialstønad, men da må man først selge 
alt man har. Fortvilede fastleger ser ingen annen løsning enn å fi nne en 
diagnose som sikrer sykepenger og inntekt ett år. 

Et økende antall mennesker i 50- og 60-åra får ikke jobb. Noen passer 
bare ikke inn og får ikke jobb i et vanlig jobbmarked. De er mennesker med 
familie, barn, utgifter og bolig; som står uten inntekt. Ifølge Toresdatter 
ønsker de faktisk å jobbe.  Er det da riktig å gi en psykiatrisk diagnose 
for å sikre dem inntekt? Er vi i ferd med å lage en ny type psykiatriske 
pasienter? Hva kan psykiatrien gjøre for dem? Er samfunnet tjent med 
det? Koster medikaliseringen like mye som en økonomisk stønad? 
Skylder vi ikke disse menneskene en verdighet?

«Retten til et verdig liv – hele livet gjennom – er, som jeg ser det, det 
menneskerettighetene dypest sett handler om,» skriver jurist og 
tidligere dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i 
Strasbourg Hanne Sophie Greve da hun fi kk oversendt problem-
stillingen av Protestfestivalen. 

ONSDAG  12. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND
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PANEL: 

Tove Gundersen, generalsekretær Rådet for Psykisk Helse 

Nils Rune Langeland, professor, 

Charlotte Lunde, lege 
Odd Einar Dørum, tidligere justisminister

Erik Lønnmark Werner, professor i allmennmedisin UIO

Debattleder: Madeleine Cederström

Musikalsk innslag: Aslak fra Klovner i Kamp

 (150,- inkl. Joggerne)   

Samtale om angst

Etter tre år i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig erfarte den 
østerrikske psykiateren Viktor Frankl at de som hadde størst sjanse 
for å overleve fangenskapet var de som hadde en personlig visjon 
for fremtiden, ikke de som var fysisk best utrustet. Man behøver 
å tro på noe, uavhengig av hvilken situasjon man befi nner seg i 
igjennom livet. 

Et av livets største mysterier er for meg at så mange kan leve et 
rasjonelt og ubekymret liv med den skjebnen vi aner allerede fra vi 
er ganske små. Den fi nske fi lmskaperen Aki Kaurismäki beskriver 
det klinisk når han sier at døden er okay den, det er tanken på liket 
jeg ikke kan utstå.

Da lyrikeren Stein Mehren ble overført til sykehjem skal han ha sagt; 
hysj, jeg øver meg på å bli skjelett. 

Angst kommer i mange former. Prestasjonsangst, sosial fobi, 
panikkangst og mange fl ere varianter. Hypokondri som jeg lider av 
har innskrenket livet, men også gjort det større. Jeg går på do og 
dusjer i mørket, går ikke i skogen når huggormen er ute av hi, har 
vannskrekk, fl yskrekk, frykt og utallige andre begrensninger. Når 
angst for kreft eller en annen farlig sykdom overmanner meg er det 
som å bli truff et av toget, rett og slett en dødsdom. Det skjer gjerne 
ukentlig, ubevisst av noe jeg leser, symptomer eller andre som har 
blitt rammet. Jeg tar det inn på meg til det blir en del av meg, og 
når jeg heller ikke tør å sjekke meg må jeg bære på de morbide 
tankene så lenge at jeg forstår at det «bare» dreier seg om angst. 
Det kan bli en utmattende og pinefull tid, få ledige stunder til å 
leve. 

Hver dag lever jeg med den vesle djevelen på skulderen som visker 
meg i øret alt jeg ikke bør høre, det som skaper tvilen som vokser til 
et monster av frykt. 

Til gjengjeld er hver dag en nytelse. Jeg fl yr med fl yskrekk bedøvet 
av vin fordi jeg har funnet ut at jeg er frigjort fra angst når jeg en 
sjelden gang er utenlands. Det er som om angsten ikke slipper 
igjennom passkontrollen. 

Den russiske forfatteren Fjordor Dostojevskij var forfulgt og var hele 
sitt liv plaget av sykdom og fattigdom. Han ble beskrevet som en 
mann med intens glede over livet. Han bar på det Frankl beskriver 
som en personlig visjon med livet. 

Visjonen var håpet, som en knagg han kunne henge opp frykt og 
meningsløshet på. 

Dietrich Bonhoff er som i motsetning til Frankl ikke overlevde, men 
døde i tysk konsentrasjonsleir 9. april 1945 beskrev optimismen ikke 
som en erkjennelse av den aktuelle situasjonen, men en livskraft, 
en kraft til å håpe der andre resignerer, en kraft til å bære motgang, 
en kraft som ikke gir fra seg framtiden til pessimisten, men tar den i 
forsvar som håp. 

Det er den personlige visjonen, håpet og en mening i det som kan-
skje kjennes meningsløst som gjør at man ikke gir etter for angsten, 
men kjemper videre. Frankl siterte ofte Albert Einstein som sa at 
mennesket som anser sitt liv for å være meningsløst, er ikke kun 
ulykkelig, men knapt nok egnet til å leve.

Hypokonderens store prosjekt er å leve, overleve, da fi nner man 
mening i selv det meningsløse uansett hvor dypt man må grave for 
å fi nne den meningen. 

Svein Inge Olsen
Hypokonder

ONSDAG  12. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND

Din partner på lønn 
og regnskap

Tlf.: 38 12 95 30 I www.pluss-ok.no
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Proff Parkett as holder til i Vestre Strandgate 13, i Kristiansand. 
Her har vi utstilt mange ulike typer parkett, laminat og listverk. 

Vi selger både til privatpersoner og entreprenører/proffmarkedet. 

Åpningstider Proff Parkett
Mandag - fredag kl 09.00-16.00

Torsdag 09.00 - 18.00
Lørdag kl 10.00 - 14.00

Vi kan nås på tlf 41 81 41 81 eller mail kontakt@proffparkett.no
www.proffparkett.no

Velkommen skal du være!
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RESTAURANTEN, CLARION, HOTEL ERNST, 

RÅDHUSGATEN 2

2030 MINIKONSERT: 
Peter Hallström (SVE) 

Svensk artist, låtskriver og produsent, kjent for hitlåten «Same Old 
Story», på svensk «Håll Mitt Hjärta», som i 1997 lå hele 142 uker 
på Svensktoppen med artisten Björn Skifs. Hallström har i man-
ge år vært korist i MGP, og deltok selv med en sang i 2007. I 2009 
arrangerte han en hyllest til Per-Erik Hallin i Stockholm. I en svensk 
tv-dokumentar fortalte Hällström om hvordan han slet psykisk etter 
sin oppvekst i pinsemenighet. Han forlot kirken, men har senere 
funnet tilbake til tro. 

RESTAURANTEN, CLARION, HOTEL ERNST, 

RÅDHUSGATEN 2

2100 SAMTALE:

Å leve med ANGST!
Madeleine Cederström i samtale med 

TV-profi l Jannicke Weeden, 

Venstre-politiker Odd Einar Dørum, 

bilselger Lars Erik Bakken,

svensk artist og låtskriver Peter Hallström, 

rapper i klovner i kamp og grunnlegger av panikk.no 

Aslak Hartberg. 

- «Jeg tror at angst og desperasjon er den sterkeste drivkraften for 
oppfi nnelser og risikovillighet», (lege og direktør ved Folkehelsein-
stituttet Camilla Stoltenberg i Morgenbladet). 

- «Den som ikke kan føle angst, mangler noe som ingen kan være 
foruten: Fantasi.» (Herta Møller) 

De to innledende sitatene gir angst en positiv vinkling. Men angst er 
fortsatt angst. Den handler om å unnvike, slik den svenske psykologen 
Anna Kåver skriver i sin bok «Uro. Att leva Med Tilvarons Ovisshet»: 
Vi mennesker gjør alt som står i vår makt for å unngå det farlige, 
unngå katastrofen. Å leve med angst betyr ofte å leve begrenset. Man 
isolerer seg og unnviker mange aktiviteter, så vel sosiale som andre, 
hvilket skaper følelse av meningsløshet og nedstemthet. 
Kåver betegner angst som en ond sirkel. Man tenker fremover, langt 
frem og lager seg ulike scenarier. Følelser, kropp og handlingsmønster 
starter et snurrende hjul som er vanskelig å stanse. 

Den fi nlandssvenske terapeuten og teologen Tommy Hellsten, som 
kommer til festivalen, skriver i en av sine bøker: «Det går inte at fi nna 
trygghet utanfor sig själv, varken i pengar, människor, rusmedel eller 
makt. Den enda tryggheten fi nns i oss själva. Vägen dit går via 
otryggheten, den otrygghet vi känner når vi avkläds allt som vi 
klamrat oss fast vid».  

Det fi nnes 10 typer angst, ifølge det danske magasinet Psykologi: Litt 
bekymret for alt (generell angst). Angst for å få panikk, bli sinnssyk 
(panikkangst). Angst for nærhet. Angst for å være syk (hypokondri). 
Angst for å ikke være perfekt. Angst for dyr og/eller andre ting. Angst 
for å miste kontrollen. Angst for å miste. Angst for å skulle prestere. 
Angst for store forsamlinger (sosialfobi). 

(200,- inkl. minikonsert)    

ONSDAG  12. SEPTEMBER 
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TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1200 – 1600 KAFÉ / INFORMASJON/ 

KAFFI & VAFLER / AVISER

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1200 OPPVEKST: 

Barns utvikling - fra frihet til kontrollert 
aktivitet - fra lek i naturen og kald på øra 
til TV-spill og kjøring til døra 

v/ Professor Sveinung Berntsen på UIA

Barn får stadig mindre fysisk 
aktivitet og fri lek. For tolv år 
siden oppga 52 % av norske barn 
mellom seks og tolv år at de lekte 
uten foreldretilsyn minst fi re 
ganger i uka. Dette sank til under 
40 % på ni år. I Oslo sank andelen 
fra 42 til 24 % på åtte år.

I tillegg innskrenkes omkretsen 
barn får lov å bevege seg innen. I 
2007 undersøkte britiske forskere 

barns fysiske frihet og sammenlignet dem som da var åtte år med tid-
ligere generasjoner. De fant dramatiske endringer. Mens åtteåringer 
i besteforeldregenerasjonen fi kk vandre 1,6 kilometer uten begrens-
ninger, kunne foreldrene bevege seg rundt 800 meter, og åtteåringe-
ne i 2007 kunne bare gå 275 meter fra hjemmet uten tilsyn. 

Det har vært en radikal nedgang i fri lek de siste årene. Trenden ser 
ut til å være klar. Ingen leker cowboy og indianer lenger. I dag sitter 
ungene inne og spiller TV-spill. Når de først er i aktivitet, er denne 
gjerne organisert på et sted man blir kjørt til. Hvor sunt er det, når 
barn kan mer om dataspill enn om naturen? 

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1300 RELIGION: 

Det sekulære Norden – hva skjer når 
det liberale blir autoritært?

Leder for strategisk utvikling ved 
NLA Høgskolen, Rolf Kjøde, 
mener regjeringspartia med 
sin ny-defi nerte plattform har 
tatt opp kampen mot mang-
foldet. Venstre vil bruke makt 
mot religion og livssyn for å 
avgrense friheten til å tilhøre en 
minoritet, hevder han. Venstres 
stortingsmann Carl-Erik Grimstad 
argumenterte på Dagsnytt atten 

med at Normisjons syn på ekteskapet er sært og gammeldags; og 
slike holdninger ville han som liberal ikke ha noe av. Kjøde mener vi 
trenger liberale politikere med prinsipiell styrke til å stå opp for det 
de selv ikke identifi serer seg med. Ellers havner vi i det autoritære, 
og hva blir da poenget med livssynsmessige alternativ i skolepoli-
tikken? 

Musikalsk innslag: Solveig Leithaug
(100,- inkl. alt i teltet torsdag)

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1400 BIOTEKNOLOGI: 

Rett til barn eller rettigheter for barn? 
– Om bioteknologiens muligheter og 
biologiens verdi

Øyvind Håbrekke forteller om sin bok «Den 

liberale familien – Biologiens comeback?» 

I en kronikk i VG skriver Håbrekke: 
«En liberal oppfatning av morskap 
bør innebære at morskapet eksisterer 
uavhengig av staten. Når loven i dag 
slår fast at kvinnen som føder barnet 
skal regnes som mor, begrenser 
staten seg til å bekrefte et allerede 
eksisterende morskap. Det er altså 
ikke motstanderne av surrogati som 
representerer det statlige inngrepet 
i denne diskusjonen. Det er surroga-
titilhengerne som åpner for å gripe 
inn i familierelasjonene som repre-
senterer den statlige maktbruken. 
Når staten på denne måten tiltar 
seg makten til å defi nere familien, 

innebærer ikke dette bare å defi nere en ny mor for barnet. Like 
viktig i denne sammenheng er det at staten også defi nerer fødemor 
og hele hennes slekt ut av barnets familie. Surrogati innebærer som 
oftest også eggdonasjon, og i disse tilfellene er det også en genetisk 
mor og genetisk slekt som defi neres ut av barnets liv. 

(100,- gjelder alt i teltet torsdag).   

TORSDAG  13. SEPTEMBER 
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Makten i barnevernet
Vi trenger et godt barnevern som kan gi hjelp og støtte til sårbare 
barn som har det vanskelig. Til den viktige og krevende jobben bør 
man være godt rustet. I tillegg til formell utdannelse, mener jeg 
at gode medmenneskelige egenskaper og noe livserfaring er en 
nøkkel for å lykkes. Gode rutiner og god ledelse er også avgjørende 
for at systemet fungerer godt. Jeg vil uttrykke takknemlighet til alle 
de ansatte som gjør en god innsats og som hjelper disse barna som 
virkelig trenger hjelp. 

Men hvordan kan vi være sikker på at alle sakene blir håndtert klokt 
og rettferdig?  Dette feltet er vanskelig å kontrollere fra utsiden på 
grunn av taushetsplikten. Ofte blir vedtak i barnevernssaker gjort 
på bakgrunn av skjønn og av den grunn blir det vanskelig å motsi 
avgjørelsene. Unge nyutdannede medarbeidere i barnevernet kan 
sitte med et stort ansvar for barn og familier. Sterkt press på tid, 
høy turnover og mangel på ressurser er også medvirkende til at 
kvaliteten blir forringet. Da kan skjønnsvurdering og tolkninger av 
situasjoner føre til traumatiske konsekvenser for barna og for famili-
ene dersom man ikke griper inn på rett måte. 

Kritikken mot barnevernet har vært massiv fra foreldre som mener 
at de er utsatt for overgrep fra barnevernet. For to år siden signerte 
over 250 fagfolk en bekymringsmelding mot barnevernet. Disse 
fagfolkene har alle lang erfaring fra barnevernsfeltet og de reagerer 
mot den urett de mener blir gjort mot barn og foreldre i mange 
saker. I tilsyn etter tilsyn fra Fylkesmann og Helsetilsynet kan vi lese 
om alvorlige og grove lovbrudd i barnevernstjenesten. Forvalt-
ningsrevisjoner har avdekket manglende styring og kontroll. Hvilke 
konsekvenser får dette for barnevernet? Dette er en varsling som vi 
ikke kan se lett på.

Barnevernet har fått en egen særstilling og har stor makt. Dette er et 
krevende og følsomt felt og man skal trå varsomt. Men desto vikti-
gere er det at rutiner, dokumentasjon og metoder foregår ryddig og 
korrekt. Kritikken som har kommet er blitt tiet i hjel av barnevernet 
og politikere. Særlig dersom man ønsker en framtidig karriere, bør 
man ligge lavt på dette feltet når det gjelder kritiske ytringer. Det 
har fl ere erfart, både når det gjelder fra ansatte selv i barnevernet, 
fra fagspesialister som ikke får fl ere oppdrag etter å ha reagert, eller 
fra politikere som ønsker å gå i dybden av kritikken i forsøk på å for-
bedre systemet. Dette viser tegn på en usunn maktkultur i et lukket 
system som har fått lov til å eksistere, og mange fl ere burde reagere. 

Som medmenneske har vi alle et moralsk ansvar for å si fra om urett 
og bekjempe urettferdighet. Dette vil de aller fl este si seg enig i. På 
dette feltet opplever jeg en uvilje blant politikere mot å få sann-
heten fram i dagen. Vi har i dag fylkesnemnda som behandler klage-
saker på barnevernsvedtak og vi har et rettssystem. Der får familiene 
som kjemper for sine barn med sine advokater, langt mindre tid til 
forberedelse av saken enn det barnevernet og juristene i systemet 
har. Allerede fra første møte i barnevernet, har barnevernet startet 
sin dokumentasjon og forberedelse i en eventuell sak. Som oftest 
kommer advokatene til familiene inn kort tid før en rettsak. 

Det kan da være relevant å stille spørsmål om rettssikkerheten til 
barna og familiene.     

I barnevernet har vi ikke råd til å operere med feilmarginer. En feil 
er én feil for mye, enten det er å gripe inn for seint eller å gripe inn 
på feil måte. Det er ikke mindre alvorlig om et barns oppvekst blir 
ødelagt gjennom barnevernets «omsorg». Dessverre har vi mange 
eksempler på at dette skjer i Norge. Det største problemet er hvor-
dan barnevernet håndterer sine egne feil – eller hvordan de feilene 
ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor eller vist vilje til å få rettet opp. Jeg 
har heller ikke hørt om noen eksempler der barnevernet har erkjent 
feil og bedt om unnskyldning til barnet og foreldrene i etterkant. 
En mer ydmyk holdning kunne vært en fordel for å få en bedre sam-
handling mellom partene og for å styrke tilliten til barnevernet 

Jeg mener at mange politikere svikter barna ved å uforbeholdent 
støtte barnevernet uten å ville undersøke kritikken nærmere. Alle 
har godt av å bli kikket i kortene. Det skjerper oss. Barnevernet har 
etter min mening blitt skjermet for mye. Politikerne har vært for 
opptatt av å skjerme systemet fremfor å skjerme barna. Vi kan ikke 
bare enkelt avfeie kritikken ved å si at «Vi legger til grunn at barne-
vernet gjør en god jobb» eller «Nå trenger barnevernet ro». 

Det er bare en liten del av løsningen å bevilge mer penger til feltet 
til fl ere ressurser og kompetanseheving. Det må også en vesentlig 
holdningsendring til. Vi trenger et trygt og kompentent barnevern 
som er opptatt av å beskytte barna og ikke seg selv. Til slutt vil jeg få 
fremheve at jeg ønske alle de ansatte i barnevernet alt godt, og jeg 
ønsker å legge til rette for et system som også skal ivareta de som 
jobber på dette viktige feltet. Det er mulig å lykkes – la oss snakke 
åpent sammen!

Marita Moltu
Varaordfører i Bergen rgen 

Få med deg debatten torsdag 13. september!
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1715 BARNEVERN: 

Trenger barn et vern mot 
barnevernet?
Barnevernet ødelegger barna, hevdes det i utallige brev og medie- 
innlegg. En skare av foreldre og aktivister skriver om barn som 
er utsatt for «overgrep» fra barnevernet ved at de urettmessig er 
fratatt foreldrene sine. På sosiale medier fortelles i sterke innlegg om 
politi og barnevern som tok barna, tilsynelatende uten god grunn. 
Barnevernet splitter familier i dramatiske scener med desperate barn 
og foreldre. Noen ganger skjer det i samband med barnefordelings-
saker, der mor og far er uenige om omsorgen. Cecilie har tidligere 
deltatt i debatt om barnevernet på Protestfestivalen. Hun hevder å 
ha blitt fratatt sitt barn urettmessig. «Foreldre og barn som er under-
tvunget barnevernet, er en melkeku for advokater, fosterforeldre, 
sakkyndige psykologer, tilsynsførere etc.», skriver hun på Facebook. 
Under ett av innleggene hennes skrev ei kvinne: «Heller dødsstraff  
enn å miste barna». Likevel settes det bare av to-tre dager i retten for 
å avgjøre en slik sak. 

Men barnevernet svikter også ved ikke å handle. Barnevernet mottar 
hvert år 53.000 bekymringsmeldinger. KrF-medlem John Kristian 
Stranden og medlem av barnevoldsutvalget Torleiv Ole Rognum 
skrev i Vårt Land at politi og barnevern forteller om overgrep og 
mishandling av barn i stort omfang. Overgrepene begås ikke av 
«monstre», men av «vanlige mennesker». 
Fem prosent av alle barn opplever grov vold som slag, spark og 
lugging. Ti prosent av alle jenter og fi re prosent av gutter under 13 
år blir utsatt for seksuelle handlinger fra personer som er minst fem 
år eldre. Flere barn dør av omsorgssvikt, mishandling og drap enn 
i trafi kken. Politiets barnehus undersøker årlig 6.300 barn grunnet 
mistanke om vold og overgrep. 

Hvorfor er kritikken mot barnevernet så sterk? Trenger vi en stemme 
både for stemmeløse barn som lider under omsorgssvikt, vold og 
overgrep; og for dem som har mistet far eller mor i en konfl ikt? 
Hvem skal redde barna (og foreldrene), dersom både foreldre og 
myndigheter svikter?

PANEL: 

Yngve Nedrebø, bestefar og tilknyttet «Fokus på barnevernet» 

Øyvind Håbrekke, faglig leder tankesmia Skaperkraft 

Marita Moltu, uavhengig repr. Bergen bystyre 

Aline Lima, barnevernsbarn 

Siren Winjor, barnevernsarbeider

Debattleder: Astrid Dalehaug Norheim

Musikalsk innslag: Dick Holmström (FIN)

(200,- inkl barnevern, fi lm og tilhørighet)

Kristiansand  Skippergata 26 - tlf 380 47 100
Arendal   Torvet 9 - tlf 37 40 70 70
Mandal  Store Elvegate 15 -  tlf 404 377 31
www.drommeplassen
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VOLUME 1, CLARION HOTEL ERNST, 

1845 FILM: 

Käraste Dick – mamman som forsvann
Om Dick Holmström (FIN) som ble forlatt 

av sin hippiemamma. Introduksjon 

v/ Dick Holmström.

Eventyrlig og gripende 
TV-dokumentar om Dick 
som ble forlatt av sine 
foreldre som ettåring. Moren 
Ingrid var hippie og levde 
i Asia, Australia og til slutt 
USA. Historien har ført til 
både radiodokumentaren 
Bravmamman og denne 
TV-dokumentaren. Dick drar 
på reise i morens fotspor, 
etter å ha planlagt turen i 
årevis. Hvert femte år kom 
moren på besøk for å se til 
sønnen, som ble tatt hånd 
om av  besteforeldre. Han 
minnes juledagen i 1965, 
da mamma var på besøk i 
Pargas. Hun ville Dick skulle 
overnatte med mamma hos 
hennes foreldre, men gutten 
ville hjem til farmor. 
Regi: Kati Grönholm-Kulmala. 

27 min. 

Från mammans ö Martha´s 
Vineyard där Dick läser brev 
som mamma Ingrid skrev till 
honom och släktingarna om 
bl.a. Vietnamkriget, då Ingrid 
höll restaurang nær Vientiane 
på den thailändska sidan av 
gränsen.

VOLUME 1,CLARION HOTEL ERNST, 

1930 TILHØRIGHET  

Jakten på sitt opphav 
«Tore på Sporet» ble starten på en lang serie av program der jakten 
på opphav står sentralt. En tid med helt andre familiekonstellasjoner 
enn tidligere fører til et økende behov for å fi nne sine røtter. Ifølge 
FNs barnekonvensjon har barn rett til å kjenne sine foreldre, så langt 
det er mulig.  «Betydningen av biologisk tilhørighet er et komplekst 
felt det trengs mye mer forskning på» uttalte psykologspesialist 
Marit Johanne Bruset til Dagbladet. Også Bioteknologinemda 
etterlyser mer forskning på feltet. Yngve Nedrebø, historiker og ar-
kivar ved statsarkivet i Bergen, forteller at utover 1960- og 1970-tal-
let skjedde det stadig oftere at mor ikke oppga fars navn ved fødsel, 
grunnet økonomiske støtteordninger som gjorde det mulig for 
kvinner å forsørge barn alene. Det går oftest an å fi nne mor, men å 
oppspore far kan være umulig. 

Samtale mellom historiker Yngve Nedrebø, 
teater-regissør Dick Holmström, 
forfatter av «Den liberale familien – biologiens 
comeback?» Øyvind Håbrekke, 
leder av organisasjonen Adopterte Marilyn Førsund,

psykologspesialist som bl.a. har jobbet mye med 
barnesaker og enhetsleder ABUP Gunnar Oland Åsen

Samtaleleder: Bente Karlsen Røstad

(200,- inkl barnevern, fi lm og tilhørighet)

: 
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RESTAURANTEN, CLARION HOTEL ERNST 

2015 SEX 

Er det monogame samliv i strid med 
den menneskelige natur? 
Et økende antall reportasjer forteller om mennesker som lever med 
fl ere enn én partner. Spørsmålet reises om ikke tiden er inne for 
ofentlig akseptering og normalisering av polyamorøst samliv.

Ett eksempel: Aina er ikke elskerinnen til Dag. Lynn og Aina er begge 
kjærester med Dag, men har ikke noe forhold til hverandre. «Hun er 
likestilt i forholdet, som meg,» fortalte Lynn Steinset Myrdal (40) i VG. 
Myrdal har fått spørsmål om hun er deprimert, pervers eller om det 
er noe annet «galt» med henne, siden hun har endt opp slik. Hun har 
fått kommentarer som «Må en akseptere alt nå til dags? Hva blir det 
neste? Sex med dyr eller barn? Ekkelt!». På fagspråket kalles forholdet 
til Aina, Dag og Lynn en V-relasjon. Et annet eksempel: Ida Wenner-
strand (24) er kjæreste med Søren (25), og har to andre sexpartnere 
– en kvinne og en mann. 

Noen hevder at monogami er i strid med menneskenaturen. Zoolog 
Petter Bøckman mener mennesker ikke er polygame av natur, men 
heller seriemonogame. Biolog Dag Hessen anser at mennesker er 
halvveis monogame. Psykolog Anita Skrautval uttalte til VG at det 
ikke er uvanlig at par som åpner opp forholdene sine, opplever forel-
skelse og «ny-forholds-energi». Professor i psykologi Frode Thuen er 
mer kritisk og tror polyamori kan fungerer for noen, men ikke for folk 
fl est; forutsetninger for at det skal gå bra, er at man er trygg på seg 
selv og lite sjalu. 

Samtale mellom Lynn Steinset Myrdal, leder Poly Norge  
Anita Skrautvol, psykolog 
Hanne Kro Sørborg, sex-rådgiver i Songdalen 
Shurika Hansen, samfunnsdebatant og skribent
Andreas Årikstad, teolog i  NLM og foreningen Skaper
Samtaleleder: Berit Hedemann                     

RESTAURANTEN, CLARION HOTEL ERNST 

2100 #ME TOO

Trakassering eller sjekking? 
Hvor går grensen? 
«Alt i verden handler om sex, unntatt sex. Sex handler om makt», 
skrev Oscar Wilde. Karl Ove Knausgård formulerte det slik: «Det første 
menn tenker på når de møter en kvinne, er hvordan det er å ligge med 
henne».

Tidligere var det ekteskap og forestillinger om synd som regulerte 
seksualiteten. I dag er det forestillingen om likeverdige og frivillige 
relasjoner, mener forfatter og forsker i kirkehistorie Eivor Oftestad. Glad 
og uhemmet seksualitet i selvbestemt utfoldelse er idealet. Men denne 
reguleringen har blindfelt. Spørsmålet om moral er ett, forståelsen av 
natur et annet. Det siste handler om at alle relasjoner mellom menn og 
kvinner i utgangspunktet er seksualiserte. 

#Metoo-skredet viste at mange ikke kjenner og/eller aksepterer regle-
ne for spillet. Ole Petter Erlandsen mener det verken er alkohol eller 
manglende impulskontroll som er problemet, men at vi ikke lenger 
vet hva sunne grenser er. Vi er blitt en kultur hvor alle er hverandres 
jaktmark og hverandres bytte, og hvor ingen jaktlisens trengs.  

Kritiske røster mener #Metoo-bevegelsen har sporet av, blitt for 
unyansert og har fått inn elementer av hekseprosess. Forfatteren Arne 
Berggren fi kk beskjed om å pakke ned tissen for godt da han forsøkte 
å nyansere #metoo-debatten (NRK Ytring, 15.11.17).  Tidligere leder i 
Vänsterpartiet i Sverige, Lars Ohly, ble kastet ut av partiet og mistet 
jobben etter å ha lagt hånden på feil rompe. 

Samtale mellom Lynn Steinset Myrdal, leder Poly Norge 
Berit Hedemann, journalist 
Mari Skurdal, journalist i Klassekampen, 
Lillian Müller, modell og skuespiller 
Shurika Hansen, samfunnsdebatant og skribent
Samtaleleder: Sylfest Lomheim

Musikalsk innslag: Solveig Leithaug

 (150,- inkl. det monogame samliv ) 
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Den eneste
 
11. juni 2018

Vinden har ligget i ro siden tidlig i mai, men 
er hastig blitt så rastløs. Det er den kjølig-
ste kvelden på lang tid. Vi har rullet langt 
nedover i Danmark, men brått står han der 
foran oss, den eneste levende av Protestfes-
tivalens åndsfedre.

Er dette siste gang vi ser hverandre? Han 
er som alltid galant antrukket i svart over 
de velkjente beige, slitte cowboystøvlene; 
de støvlene han planta i bakken på kristi-
ansandsk jord første gang da han stilte opp 
for Protestfestivalen på bursdagen sin 22. 
juni 2004. Rundt halsen henger smykket 
som viser at han fortsatt støtter United Farm 
Workers.

Han husker ikke så mye som i glansdagene. 
Om noen dager fyller han 82 år, en anselig 
alder for en levemann. Sønnen min Matti ble 
født samme dag for tretten år siden. T-skjorta 
med bilde av Kris heiv jeg på meg på vei til 
fødestua den dagen, sånn i tilfelle. Jeg tror 
ikke lenger på tilfeldigheter.

Kris Kristoff erson er blitt «Last Man Stan-
ding», sammen med kompisene Willie 
Nelson og Jerry Lee Lewis. Man trenger ikke 
lenger ramse opp sanger, fi lmer, kvinner, 
helikopterturer og festene på 70-tallet, alt 
det der er støvet ned nå. Det nye er alder-
dommen:

«Here today and gone tomorrow
That’s the way It’s got to be»

Snart står han på scenen med bandet han 
arvet etter Merle Haggard. Sjelden har jeg 
blitt så berørt, for de fl øyelsmyke tonene 
fra felespilleren Scott Joss passer så godt til 
formidlingen. I en time og 50 minutter låner 
han oss sjela si.

 I «Broken Freedom Song», i verset om 
frelseren som var ensom og redd i en verden 
av fremmede, renner det av øynene mine, 
slik det også gjør da han synger «Casey’s 
Last Ride». Der og da smører han sår som 
har samlet seg opp gjennom mine 55 år på 
jorda, og på hver side av meg sitter de to 
barna mine, de som kona hans Lisa beskrev 
som «det fi neste du har laget». Hun er 10 og 
han snart 13, begge lytter de andektig, som 
om de er vitne til et øyeblikk for evigheten.  
Under «Feeling Mortal» blir det nesten for 
vanskelig, og i «Why Me Lord» kikker han 
nok en gang opp mot himmelen.

Man kan nesten ikke fatte at denne mannen 
har lenket seg mot prøvesprengninger og 
slåss for meksikanske dagarbeidere så vel 
som sandinister og palestinske skolebarn. 
Han har fordømt i harde ordelag alle former 
for krig, maktmisbruk og urett. Vennlighet, 
kjærlighet og raseri mot urettferdighet er for 
han en og samme sak.

Han synger ikke «Love Is The Way» denne 
gangen. Men selv her i bunnen av Danmark 
langt nord i livet er det som denne trangen 
til frihet tvinger fram noe dypere fra de 
dypblå øynene, som ikke er fullt så klare 
lenger.

Spørsmålet er livet. Svaret er livet. Grunnen 
er Gud, men veien er kjærlighet.

Han synger, og det er min stemme som brister, 
ikke hans. Er det siste gang han besøker oss 
her langt nord i verden? Jeg famler etter et 
svar. Men som fru Lisa sa før vi dro hver vår 
vei, de sørover og vi nordover: «Dette er ikke 
farvel. Vi sees nedover veien».

Fra. v. Matti Johannes Hammer Olsen, Svein Inge Olsen, 
Kris  Kristo  erson og Malena Ingela Hammer Olsen

Av Svein Inge Olsen



Send sms
«ABO 3284»

til 1960

Stopper automatisk
PRØV KLASSEKAMP TRE UKER GRATIS!

                   Det er befriende å lese 
Klassekampen. De vil noe  
og de mener noe.

Ole Paus
                   Klassekampen tør,  

i motsetning til de fleste 
 andre medier, å være 
 gjennomført seriøs.

Vigdis Hjorth
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TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1200 – 1600 KAFÉ / INFORMASJON/ 

KAFFI & VAFLER / AVISER

FISKÅ UNGDOMSSKOLE, VÅGSBYGD

1200 – 1400 UNG PROTEST: 

Trenger vi rosabloggerne? Hvilke 
verdier gir de populære bloggerne 
til ungdommen?
Ulrikke Falch nektet å ta imot pris fra en overfl atisk bransje. Hun mener 
fl ere av de nominerte bloggerne er dårlige forbilder. Bloggleser og  
                        journalist Anne Gunn Halvorsen tror blogger erstatter   
                               såpeserier og dameblad. 

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad 
  Helleland uttalte til VG: «Bloggere gir ut rabatt-
    koder og reklamerer for silikon og fi llers til barn 
       nede i 12-årsdalderen. Samtidig viser 
     forskning at hele ni av ti jenter i 16-årsalderen   
   ønsker å endre på kroppen sin. Har bloggerne 
    en del av skylden?» Ministeren mener bloggere 
     og andre påvirkere har et stort ansvar, ikke            
         bare for å følge lover og regler, men også 
                for den påvirkningen de har på sine 
                    trettenårige følgere. 

                     I en kronikk i VG reiste personlig trener              
                 og psykologistudent Camilla Lorentzen      
   og masterstudent  i Empowerment og helse- 
fremmende arbeid  Carina Elisabeth Carlsen 
spørsmålet om hva  som skjer når kropp settes i 
bås. De mener vi   ikke lenger sammenlikner oss 
  med den peneste  jenta i klassen, men med de   
  peneste i hele verden. Samtidig melder
  Folkehelseinstituttet at   en av ti tenåringsjenter 
   sliter med psykiske  lidelser. Mental Helse 
   mener vi står foran et urovekkende problem. 

Psykolog og feminist Torild Skard skrev i en 
  kronikk i Klassekampen at «psykiske lidelser   
 hos unge jenter kan skyldes at de opplever økt  
 kropps- og   prestasjonspress fra samfunnet og 
andre unge,  blant annet gjennom sosiale medi 
er». Hun  mener  foreldrene bør spille en viktig  
rolle ved gradvis å  utvide den sosiale  kontakten  
ettersom barnet er  rede for det. 

      

PANEL: 

Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen

Heidi Rosander Lund, blogger

Lillian Müller, fotomodell

Ann Marielle Lekven Lipinska, rosablogger og tidligere 

Paradise hotel-deltaker

Christina Legreid, rosablogger

Linas Tunaal-Larsen, skoleelev

Iona Idunn Owen Lyngstad, skoleelev 

Ingeborg Senneset, forfatter og journalist, 

utdannet sykepleier, tidligere blogger og psykiatrisk pasient

Debattleder: Astrid Dalehaug Norheim
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KRISTIANSAND
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SHUFFLE, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGT. 2

1700 FILM: 

We Are the Nation

25 år gamle Billian Okoth bor i Mathare utenfor Nairobi, ett av de 
største slumområdene i Afrika, som stadig er hjemsøkt ac opprør og 
voldelige konfl ikter. Halvparten av befolkningen er barn, og mange 
av dem er foreldreløse. For å hjelpe barna har den selvlærte 25-årin-
gen startet «Billian Music Family» - et musikkollektiv som rapper, 
synger og danser for å overleve. We Are the Nation er en vakker 
og viktig fi lm om å gjøre alt en kan for å hjelpe de som trenger det 
mest. Regi: Håvard Holme, 52 min.

SHUFFLE, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGT. 2

1800 BISTAND: 

Bistandsorganisasjonene under lupa: 
Mer opptatt av å sikre egen inntekt 
enn å hjelpe?
De største bistandsorganisasjonene i Norge er milliardbutikker. I 
2014 var samlede inntekter om lag 4.9 milliarder kroner. Rundt 2.5 
milliarder kom fra statskassa, 1.5 milliarder fra norske privatperso-
ner og bedrifter, resten kom fra internasjonale organisasjoner som 
FN og EU. De organisasjonene som henter inn mest, er Flyktning-
hjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norges Røde Kors, Norsk 
Folkehjelp, Strømmestiftelsen, Care Norge, SOS-Barnebyer, Leger 
uten Grenser og Plan Norge. 

Lønn til generalsekretærene i de største organisasjonene varierer 
fra i overkant av 1 million ned til 600.000. Gjennomsnittslønna for 
seniorrådgivere i Norad er på 520.000 kroner; i regnskogfondet 
omtrent det samme.  

Har idéen om at pengene skal «trickle down» i mottakerlandene 
fungert? Eller fører bistand til at rike mennesker blir rikere, mens de 
fattige sitter fast i fattigdommen? Produserer bistandsindustrien 
suksesshistorier om hjelp til fattige for bruk i markedsføring og 
inntjening av penger som kan holde hjulene i gang i egen 
organisasjon? 

«Trenger» organisasjonene en katastrofe i ny og ne for å få samlet 
inn mer penger, som kan settes på bok?  

PANEL: 

Tina Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen 

Jan Ledang, tidligere bistandsarbeider og generalkonsul

Karine Nordstrand, president Leger Uten Grenser 

Lars-Ivar Gjørv, tidligere bistandsarbeider 

Rune Edvardsen, evangelist og bistandsarbeider 

Øyvind Eggen, daglig leder Regnskogfondet

Debattleder: Gunnar Stavrum

(150,- inkl. fi lm)

FREDAG  14. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND
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Lang tid før min ankomst til denne verden skal min kristne far ha blitt 
helbredet etter tilbakefall av dødelig tuberkulose. Beviset fant jeg i 
Bibelen etter hans bortgang, men hva som hendte var det andre som 
fortalte. 

Man kan vel si at min ankomst ville vært betydelig overdrevet uten… 

Mange amerikanske evangelister har vært forfulgt av skandaler. Det var 
skandaler av ymse slag, også han som skal ha bedt for min far og var en 
av de som er omtalt som Aril Edvardsens motivatorer, skal det ha blitt 
kontroverser rundt senere i livet. 

Men den mest kjente av alle har stått støtt i tro og holdning. Få predi-
kanter har inspirert folk i bibelbeltet mer enn Billy Graham (1918-2018), 
som medvirket til at millioner av mennesker over hele kloden er kom-
met til tro. Han var åndelig veileder for samtlige amerikanske presi-
denter fra Harry Truman til Barack Obama, inkludert skandalebefengte 
Richard Nixon som svek ham, men ikke mer enn at han var raus nok til å 
holde en gripende avskjedstale ved Nixons bortgang. 
Han var for gammel til å bidra da Donald Trump ble innsatt, men Trump 
var gjest da 95-årsdagen ble feiret for knappe fem år siden.

Graham fi kk også innfl ytelse på dronning Elizabeth. 

Påsken 1970 talte Billy Graham på et av sine berømte korstog via 
storskjerm i fl yhangaren på Kjevik. Køen over Varoddbrua var lang fra 
byen og ut til Kjevik for alle de 5000 sørlendinger som ville overvære 
overføringen. Jeg antar min far var blant dem. 

24. september 1978 samlet 20.000 mennesker seg på Ullevål stadion 
for å høre Graham. Det er like mange som på en viktig og avgjørende 
fotballkamp, eller for den saks skyld cupfi nalen. 

For Graham selv var det evangelister som Mordechai Ham og Billy Sun-
day som inspirerte ham til å forkynne evangeliet. 

Jeg har beundret Graham for hans sterke tro og for sin ordentlighet. 
Han har fortalt at han tok en beslutning om å se bort fra tvil og 
bekymringer og velge troa – selv om han ikke forsto alt. 

Med seg på korstogene over hele verden hadde han sine to gode 
venner Cliff  Barrows (1923-2016) og George Beverly Shea (1909-2013).
I et manifest de tre signerte kom det fram hvordan de unngikk skandaler:
Aldri ha tilgang til penger. De tilsatte en uavhengig økonomiavdeling 
som styrte pengene, den var åpen for innsyn for alle. Graham mottok 
vanlig pastorlønn. Aldri si noe negativt om andre pastorer eller lokale 
menigheter. Aldri være alene med andre kvinner enn sine koner, på 
grunn av media og fristelser. Aldri overdrive publikumstall eller gi 
uriktig reklame. 

Graham var venn med Martin Luther King og ba ham ofte om råd. King 
takket Graham for fremgang i kampen mot rasediskriminering. Graham 
betalte også Kings bøter. King skulle være i gatene, Graham på arenae-
ne, men målet var de enig om. Billy Graham besøkte alle verdensdeler 
og slapp inn i land de færreste fi kk slippe inn. 

Under den kalde krigen ble han engasjert i kampen mot masseøde-
leggelsesvåpen da han sammenlignet USA og Sovjet med to barn som 
sto til knes i bensin med hendene fulle av fyrstikker der de kranglet 
om hvem som hadde fl est, vel vitende om at en fyrstikk er nok. Han var 

første predikant bak jernteppet og talte til kommunister i Sovjet. I Polen 
slapp han inn etter godkjenning fra de romersk-katolske kirkene.

I løpet av få dager talte han til 3.2 millioner mennesker på en fl yplass i 
Kina, og han slapp inn til Kim Il Jung i Nord Korea. 
Graham kritiserte intoleranse og konfronterte apartheid, som han 
hevdet var synd. 

Han hadde bare et formål, å nå ut med evangeliet. Før vi kan få verdens-
fred, må vi ha fred i våre hjerter, mente han. Han snakket om livet etter 
livet, og som vi alle er klar over, livet er kort. Senere i livet angret han på 
at han involverte seg i politikk fremfor å forkynne.

Han var nær venn av Muhammad Ali og Johnny Cash – og var alle 
presidenters mann. De mest ensomme mennesker er de som alltid er i 
rampelyset, har han sagt. 

Ronald Reagan gav han Presidential Medal of Freedom i 1983 med den 
begrunnelsen at verden er blitt et bedre sted takket være Billy Graham.

Graham har sagt mye riktig om toleranse, et ord som er blitt så ødelagt 
de siste årene at vi så oss nødt til å stifte Protestfestivalen i 2000. 

«Toleranse er i utgangspunktet et positivt ord, men vi lot det gå for 
langt. Toleranse innebærer å kompromisse om egen overbevisning, noe 
som kan føre til at vi glemmer hva vi mener og tror på», sa Graham. 

Han kunne virke som han ikke var tolerant selv, fordi han var streng 
og tydelig, og fordi han snakket om synd. Men Billy Graham forlot en 
verden ”uten” synd, det vil si en verden som har gjort synd til et gam-
meldags og utdatert ord. Men menneskene «i» verden beviser at denne 
påstanden er uriktig. En sosiolog som ble sitert i USA Today vedgikk at 
sekulære mennesker fortsatt tror at det er noe som heter synd, dom og 
straff . 

Jeg vet ikke, men hvis det fi nnes ondskap må det fi nnes godhet. Hvis 
det fi nnes noe som er galt må det fi nnes noe som er riktig. Hvis det 
fi nnes løgner må det være noe som er troverdig. Billy Graham var for 
meg troverdig. 

Nå er han borte, i alle fall fra denne verden. 

I en dokumentar om livet sitt sier han; når du hører om min død skal du 
ikke tro det. Jeg er mer levende enn noen gang, men har skiftet adresse. 

BILLY GRAHAM
ALLE PRESIDENTERS MANN

Av Svein Inge Olsen

Lørdag 15. september hedres Graham av 
Sten Sørensen på festivalens hovedarrangement, 
se side 45.

Søndag 16. september vises den to timer lange 
dokumentarfi lmen «Guds Ambassadør), 
se side 48.
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Eliteserien handler ikke bare om poeng og scoringer, men også om 
milliarder og markedsandeler.

Det er 20 år siden Norge slo Brasil i VM, og nokså lenge siden 
Rosenborg herjet i Champions League. 

Uskyldstiden er over, og man kan glemme de gode gamle dagene 
hvor dugnadsinnsats og vaff elsteking hjalp frem nye talenter og 
toppspillere. I dag er fotballen gjennomprofesjonalisert. 

Toppfotball et yrke. De store pengene kommer ikke fra billett-
inntekter, men TV-rettigheter. Og klubbene overlever ved å selge 
talenter til utlandet en gang i blant.

Klubbene i Eliteserien har rundt 1,4 milliarder kroner i årlige inn-
tekter. Men de som synes at det høres tilstrekkelig ut for å gå med 
overskudd, tar feil. Uten spillersalg ville Eliteserien gitt underskudd 
på mange titalls millioner kroner hvert eneste år.

Bare i 2017 ville klubbene gått med et underskudd på 108 millioner 
kroner uten spillersalgene, viser en fersk undersøkelse fra revisjons-
selskapet Deloitte.

Norge har i økende grad utmerket seg som en eksportliga de siste 
årene, er konklusjonen.

Smak på ordet: Eksportliga!

Hvor lenge ville Start beholdt «Myggen» i en eksportliga? 

Og hvor gøy er det å gå på kamp og se på en «eksportliga», når du 
heller kan velge å sitte i godstolen og se eksportproduktene spille i 
ordentlige ligaer på fl atskjerm?

Nettopp fotball og penger er tema for to møter under Protest-
festivalen. Er penger svaret, eller ødelegger pengene for verdiene i 
fotballen? Og har klubber som Start noen sjanse når de skal 
konkurrere med lag som mottar økonomisk doping fra rike onkler, 
og som kan friste talenter med fi n bolig og gode inntekter?

Det begynner med en samtale med sportsjournalist og tidligere 
toppspiller Ole Martin Årst, Start-keeper Håkon Opdahl og 
styreleder i Start, Christopher Langeland. 

For øyeblikket kjemper Sørlandets fotballstolthet for livet nederst i 
Eliteserien, og det sentrale spørsmålet er om det er grunn til å håpe 
og vente noe annet uten at en rik onkel stiller opp. I så fall er det 
smartere å jakte på Bjarne Skeie enn på en ny toppscorer.

Protestfestivalen følger opp med et større panel som setter fotballen 
under lupa, og spør om verdens mest populære idrett ødelegges av 
søkkrike eiere og om det er på tide å slå opp med favorittklubben.

Fortsatt er den norske publikumsinteressen nest høyest i Europa - og 
langt høyere enn for eksempel i Sverige og Danmark. Men trenden 
er nedadgående, og tilskuertallet har falt jevnt og trutt siden 2009. 
Interessen har falt i takt med landslagets internasjonale status, og 

Norge opplevde et historisk bunnivå da både Syria, Kenya, Kapp 
Verde og Færøyene lå høyere på FIFA-rankingen i fj or.

Det deilige med fotball er at det kommer vendepunkter som gir 
håp om bedre tider. Et par seire, og landslaget har begynt å klatre 
på rankingen. Og da går det ikke lang tid før fans i - og utenfor - 
sportsredaksjonene begynner å få igjen troen. Plutselig begynner vi 
å fantasere om å se Norge i neste EM.

Kanskje er det troen og styring med hjertet som får norske klubb-
ledere til å bruke penger på høye spillerlønninger, og drive kortsiktig 
ved å selge de største talentene til utlandet. 

År etter år ser vi at klubbene med størst budsjetter også gjør det 
best. Naturlig nok. Rosenborg har råd til å kjøpe alle de beste 
spillerne i Norge - det vil si, de som Molde og Kjell Inge Røkke 
ikke er interesserte i. 

Og beveger vi oss høyere i næringskjeden kan Premier League-
lagene kjøpe hvem som helst. Real Madrid lar seg ikke skremme av 
milliardbeløp. Over tid vil de beste spillerne gå til de beste ligaene, 
og tilskuerinteressen følger etter.

Men er det håp? Ja, vi ser stadige eksempler på at lag som 
Ranheim eller lilleputtnasjonen Island kan ryste de største. 
Men det er unntakene som bekrefter regelen.

Fotball er kanskje idrett, men enda mer underholdningsindustri. 
Og da er det ofte pengene som rår.

Likevel: Når fotballkampen begynner, er det 
11 spillere på hver side. Island har vist oss 
at et hardt arbeidende kollektiv kan ryste
feterte stjernelag. Gode, idealistiske 
trenere som Egil «Drillo» Olsen og 
Nils Arne Eggen kan skape tro og 
vilje til å utrette mirakler. 
Nesten gratis.

Gunnar Stavrum,
Redaktør i Nettavisen

Fotball er ikke bare underholdning, men milliardindustri
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RESTAURANTEN, CLARION HOTEL ERNST

2000 SAMTALE OM FOTBALL: 

Norsk fotball og Start – er penger 
svaret, eller forårsaker de bare 
nye spørsmål, som setter 
fotballens verdier I fare? 

Gunnar Stavrum i samtale med sportsjournalist og 

tidligere fotballspiller Ole Martin Årst, Startkeeper 

Håkon Opdahl og medeier og styreleder i Start 
Christopher Langeland

Musikalsk innslag: Dick Holmström (FIN)

RESTAURANTEN, CLARION HOTEL ERNST

2100 DEBATT OM FOTBALL: 
Fotballen under lupa: 

Ødelegges verdens mest populære 
idrett av søkkrike eiere? På tide å 
slå opp med favorittklubben? 

Liverpools legendariske trener Bill Shankly ble fornærmet om noen 
mente fotball «bare» var et spill på liv og død. Ifølge ham var det mye 
viktigere! Hva har skjedd siden? Jan Swensson skrev i Dagbladet at 
fotballfans bryr seg lite om hvem som eier favorittklubben, så lenge 
premieskapet fylles med sølvtøy. Boka «The Billionaires Club - The 
Unstoppable Rise of Football’s Super-rich Owners» av James Montague, 
viser at superrike eiere har mer til felles med griske onkel Skrue enn 
med tøyseonkler i familieselskap. Milliardærer i øst og vest tar strupetak 
på klubber som tidligere ble støttet av lokale forretningsmenn og vel-
gjørere. Manchester City og Paris Saint Germains møte i kvartfi nalen i 
Champions League 2016 var i realiteten et lokaloppgjør i Gulfen. I 2008 
kjøpte sjeiken i De forente arabiske emirater Manchester City, samtidig 
ble Paris Saint Germain kjøpt av staten Quatar. 

I en større sak i Aftenposten 9. april i år med overskriften «Fotballsjei-
kens plan for verdensherredømme» fortelles det hvordan 48 år gamle 
Sjeik Mansour bin Zayes Al-Nahyan fra Abu Dhabi har tenkt å gjøre 
Manchester City til klodens største fotballklubb, og det gjøres ved 
at City gjennom holdingselskapet City Football Group har kjøpt opp 
klubber i Spania, USA, Australia, Uruguay og Japan. Nå går de løs på 
Kina og India som neste fremstøt. Fremstøtet viser også en annen side 
av fotballen. Kritikere mener de arabiske eierne forsøker å pynte på 
imaget til en undertrykkende stat. 
I VG skrev Trond Johannessen om «Den brutale sannheten om 
Champions League»: Turneringen har ødelagt internasjonal 

klubbfotball. Ligaen er blitt en ny Money League. Den har skapt 
klasseskille som bare øker. De største klubbene vil ha mer. Klubber med 
utømmelige pengebinger, de feteste TV-avtalene og sponsing fra olje-
milliardærer, vil også ha nesten alle Champions League-pengene. «Det 
er trist at de beste spillerne er i noen få klubber, og at veldig mange 
kamper er avgjort før de spilles». 

I Dagbladet stilte Tom Stalsberg spørsmål om det er tid for å slå opp 
med Manchester United; ikke fordi de spiller gjespende fotball, men 
fordi managerens sutrende arroganse ikke passer i klubben, og fordi 
United driver en lønnspolitikk som ikke henger på greip. Sistemann til 
klubben - Alexis Sanchez - tjener over tre millioner kroner i uka. Han er 
ikke alene.  Lenger ned i divisjonene i England har fansen i klubber som 
Coventry og Hull laget demonstrasjoner mot eiere de mener skader 
klubben. 

I norsk fotball har rike klubber som Rosenborg kunne velge og vrake 
blant spillere på norske klubblag, med den følge at Rosenborg har blitt 
omtrent uslåelig. Det vakte kritikk hos Norges Idrettsforbund (NIF) da 
gambling-millionærer overtok Start. NFF var positive. Med alternativer 
som konkurs eller oppkjøp av russiske billionærer, fantes det noe bedre 
alternativ? De fl este større klubber er såkalte «kjøpelag». Start har i år 
handlet inn nesten et helt lag med utlendinger. Burde fotballen over 
hele verden innføre krav om minimum 50 % lokale spillere på alle lag 
for å bevare lokal balanse og interesse, og for å hindre at barns 
favorittidrett bare handler om penger?

PANEL: 

Jan Swensson, forlagssjef 
Ole Martin Årst, tidligere fotballspiller 
Gunnar Stavrum, tidligere sportsjournalist 

Arve Hjelseth, førsteamanuensis i Idrettssosiologi NTNU 
Lars Johnsen, journalist i  fotballmagasinet Josimar 
Frank Mersland, journalist i Fædrelandsvennen 
Christopher Langeland, medeier i Start 
Debattleder: Lene Julsen

(200,- 
inkl. 
samtale)       

FREDAG  14. SEPTEMBER 
KRISTIANSANDFOTBALLKVELD
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TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1200 – 1600 KAFÉ / INFORMASJON/ 

KAFFI & VAFLER / AVISER

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV 

1200 ALKOHOLISME: 

«Flodhesten i vardagsrommet» 
- den fi nske forfatteren og terapeuten Tommy Hellsten 
snakker om sin bestselgende bok, som handler om 
alkoholisme i hjemmet..

Det hevdes at den som lever med en 
alkoholiker, lever med en fl odhest i 
stua. Alle legger merke til fl odhes-
ten, som tvinger familiemedlem-
mene til å innordne seg under visse 
forhold. Men alle forsøker også gjen-
nom taushet å fornekte fl odhestens 
eksistens. Hva skjer med barn som 
vokser opp i skyggen av alkoholis-
me, arbeidsnarkomani, sneversynt 
religiøsitet, incest eller vold? Hos de 
pårørende oppstår en medavhen-
gighet; hvert enkelt familiemedlem 
lider gjennom misbruket og gir dette 
handicap videre til neste generasjon.

Hva gjør man med dette ingen vil snakke om? 
Og hvordan blir man voksen, hvis man som barn 
måtte innordne seg under fl odhesten? Ut fra sin 
egen barndom preget av alkoholmisbruk forsøker 
Tommy Hellsten å svare på noe av dette. 

(100,- Inkl. alt i teltet lørdag)

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV 

1330 BORGERKRIG: 

Finland 1918
100 år siden Nordens
 blodige borgerkrig
NRKs Moskva-korrespondent 
Morten Jentoft har skrevet 
boka «Finland 1918» om den 
fi nske borgerkrigen, som ble 
utkjempet fra januar til mai 
1918, og som er et ukjent 
kapittel for mange. 

Striden stod mellom borgerlig konservative og sosialistiske krefter, 
«De hvite» og «De røde».  Jentoft forteller historien gjennom 20 
norske leger og sykepleiere som var til stede i krigen, etter at Norge 
sendte to «ambulanser» - feltsykehus – fra Røde Kors og Norske 
Kvinners Sanitetsforening. Ingen av dem var forberedt på blodbadet 
de skulle bli vitne til. Finner tok livet av hverandre i hopetall. 
De hvite med general Carl Gustaf Mannerheim vant krigen. 
Nærmere 37 000 mennesker døde som følge av konfl ikten; gjennom 
krigshandlinger, terror, vilkårlige henrettelser, og høy dødelighet i 
konsentrasjonsleirene som ble opprettet. 

Hvorfor ble krigen så brutal? Hva kan utløse en konfl ikt som får 
venner og naboer til å drepe hverandre? Kan noe slikt skje i Europa 
– enn si Norden - på ny? Jf. det som skjedde i tidligere Jugoslavia på 
1990-tallet. 

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV 

1430 BORGERKRIG: 

Sør-Afrika 1990
Fra undertrykkelse og konfl ikt til forsoning og tilgivelse 
– et møte med Nelson Mandela og Desmond Tutu. 
Einar Lunde er tidligere ankermann og Afrika- 
korrespondent i Dagsrevyen

Han tok alle på senga. Både sine egne og verden. Ingen trodde sine 
egne ører. Nelson Mandela, verdens mest berømte fange, sittet i 
fengsel i 27 år, var blitt fratatt nesten hele sitt voksne liv. Nå var han 
nettopp sluppet fri. Nå var hevnens time kommet. Vi skriver 11. 
februar 1990.

Sør-Afrikas ungdom sto rustet til tennene for å ta igjen for 350 år 
med undertrykkelse og fra-røving av menneskeverd og menneske-
rettigheter. Nå skulle det hvite herrefolket knekkes en gang for alle.

Så roper sjefen deres, Nelson Mandela, ikke på hevn, men på 
forsoning og tilgivelse. Det var et sjokk uten like. Men det var ikke 
gjort i en håndvending. Mandela og hans budskap møtte enorm 
motstand. I mange år. Det var ingen selvfølge at dette skulle ende 
godt. Tvert imot. Og den kampen ble lang og vanskelig. 

LØRDAG  15. SEPTEMBER
KRISTIANSAND

LØRDAGSENGASJEMENT

Fullt program fra 12-16
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MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, 

RÅDHUSGATEN 2 

1745 FILM: 

Moddis Forbudte Sanger
I dokumentarfi lmen 
Forbudte sanger møter 
Moddi de som er 
berørt av sensur, 
undersøker historiene 
og prøver å fi nne ut 
hva som gjorde 
musikken så sterk. 
Gjorde sangene 
egentlig en positiv 
endring? 
Var det verdt det? 

Og til slutt, men ikke 
minst, kan musikk 
forandre verden?

Regi: Fenomen. 59 
min. 

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, 

RÅDHUSGATEN 2 

1900 – 2100 / 3 x 100 PREACHMENT: 

Presidenten. Predikanten. Poeten.
Nelson Mandela, Billy Graham og 
Hans Børli fyller alle 100 år post 
mortem.
Hva kan Nelson Mandela lære oss om TILGIVELSE, Billy Graham om 
TRO og Hans Børli om TID/TÅLMODIGHET?

Nelson Mandela (1918-2013) nevnes ofte når folk blir spurt om for-
bilde. Han er en av verdens største og mest respekterte statsledere 
de siste hundre år. Som leder for frigjøringsbevegelsen ANC satt han 
fengslet i over 27 år. Etter løslatelsen stod han sentralt i avskaff elsen 
av apartheid og gjennomføring av landets første frie valg. Mandela 
ble det demokratiske Sør-Afrikas første president. Som et symbol på 
fred, forsoning og tilgivelse fi kk han Nobels fredspris i 1993. 

Evangelisten Billy Graham (1918-2018) er kalt «Amerikas pastor» og 
var kanskje den mest innfl ytelsesrike kristne predikanten etter andre 
verdenskrig. Teologisk sto han i den evangelikalske tradisjonen, en 
fornyet versjon av konservativ kristendom, basert på protestantisk 
bibelforståelse. Forkynnelsen dreide seg om frelse og fortapelse, 

behov for omvendelse og nytt liv. Han sto bak opprettelsen av 
magasinet Christianity Today og samlet millioner av mennesker 
over hele verden til sine møter. Han var pastor for presidentene fra 
Dwight Eisenhower til George W. Bush, og han var venn med alle 
presidenter fram til Donald Trump. I motsetning til fl ere andre store 
evangelister var Graham fri for skandaler og nøt høy anseelse hos 
kristne over hele verden.

Lyrikeren og tømmerhoggeren Hans Børli (1918-1989) er en av 
Norges største poeter siste hundre år. Han er gjerne omtalt som 
«skogens dikter», men var vel så mye opptatt av politikk og eksisten-
sielle temaer som angst, tro, tvil og – ikke minst - tid. Han mottok en 
rekke litterære priser og ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris 
i 1972. Hans fødested Oppistun er bevart og brukes hvert år til kul-
turelt minnearrangement første søndag i juni. Erik Bye var nær venn 
av Børli. En rekke kjente politikere, prester, forfattere og artister har 

fortalt om sitt nære forhold til hans dikt. 
Én av dem er med oss. 

Einar Lunde 

snakker om Nelson Mandela 
Han har ikke bare presentert nyheter i 
Dagsrevyen i 40 år, men har også vært 
NRKs Sør-Afrika-korrespondent og er den 
norske journalisten som var mest inne i 
Sør-Afrika under kampen mot Apartheid, 
hvitt overherredømme. Einar Lunde skrev 
også de tidløse bøkene «Paradisveien» 
og «Safari» som du kan få kjøpt under 
arrangementet. 

Sten Sørensen 

snakker om Billy Graham.
Han var den eneste nordmann invitert og 
til stede i Billy Grahams begravelse i mars 
i år. Han har oversatt fl ere av Grahams 
bøker og skrevet biografi er om fl ere kris-
tenledere, som Emanuel Minos, Jens-Pet-
ter Jørgensen og Aril og Rune Edvardsen. 
Sørensen var rektor ved den tidligere 
Bibelskolen i Sarons dal og har også vært 
predikant. 

Per Arne Dahl 

snakker om Hans Børli.
Han er nettopp blitt biskop emeritus, men 
er vel så kjent som forfatter og skribent. 
Han har skrevet en rekke bestselgende 
bøker om å leve, og ble av Håvard Nyhus 
i i Vårt Land i fj or nevnt som en av få 
norske «åndelige vismenn». Dahl har vært 
sjelesørger ved Modum bad, andaktshol-

der på NRK, spaltist i Aftenposten og var med i Verdikommisjonen. 
Han er også mottaker av Petter Dass-prisen. Denne kvelden skal han 
snakke om et av sine favorittema, lyrikeren Hans Børli. 

ETTERORD: Avslutningsvis før pausen samtaler Erik 
Wold med Lunde, Sørensen og Dahl om «hundreåringene», 
og ikke minst om temaene som er tatt opp. 

HOVEDARRANGEMENT 
ENGASJEMENT 1745-2300

PROGRAMLEDER: ERIK WOLD
LØRDAG  15. SEPTEMBER 

KRISTIANSAND
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4. april i år var det 50 år siden Martin Luther King Jr. ble myrdet utenfor 
hotellrommet på Lorraine Hotel i Memphis. 
Jeg var bare tre dager unna min 5 årsdag da det hendte, følgelig 
husker jeg svært lite. Men historien om dr. Martin Luther King kom til å 
brenne seg fast i sinnet mitt for alltid da jeg elleve år senere så fi lmen 
«King» (1979) og gråt for første gang av andre grunner enn barn gråter 
for i den alderen.  I Vidar «Hallvardson» Frøysnes oversettelse av Kris 
Kristoff ersons «They Killed Him» lyder det om dr. King: «Han rista landet 
som tore-skralle. Og fridomsklokker ringar no i dag, med ein draum so 
vakker, som dei ikkje kunne ta. Ennå’ einannan heilag mann, som våga å 
stå fram. Å Gud, dei drap han!».

Da jeg tjue år etter å ha sett fi lmen sto på den samme balkongen 
gjorde det så sterkt inntrykk at opplevelsen nok var med på å dra i gang 
Protestfestivalen knapt et år senere. Martin Luther King var borgerretts-
forkjemperen som trodde så sterkt på sin drøm om frihet, rettferdighet 
og fred for de svarte, at han måtte bøte med livet for det. Hva var det 
som skilte King ifra andre revolusjonære?
Kombinasjonen av mot, Gudstro og vilje til å få til forandring var nok 
det som gjorde sterkest inntrykk. Vi kjenner alle den berømte talen 
hans «I have a dream» som regnes som en av verdens mest berømte 
taler, en tale han holdt 28. august 1963, året før han mottok Nobels 
Fredspris. Kings bidrag til verden var forsoning og fred gjennom 
ikke-vold-prinsippet som han hadde lært av Gandhi. Den talen som 
gjorde mest inntrykk på meg holdt han dagen før han ble myrdet, den 
3. april 1968. Motet og den sterke troa overgår alt jeg har sett i løpet av 
mine femtifem år på planeten:
«Vi har vanskelige dager foran oss. dypest sett betyr det ingenting for 
meg. jeg har vært på fj ellets topp. Som alle andre skulle jeg vel ønske 
meg et langt liv, men akkurat nå bekymrer jeg meg ikke om det. jeg 
spør bare hva som er Guds vilje. Den må skje, hvordan det nå går med 
meg. Herren lot meg bestige fj ellets topp. Derfra har jeg skuet inn i det 
lovede land». Martin Luther King avslutter talen ved å si at han fryktet 
ingen i verden, for hans øyne hadde sett «Herrens herlighet, når han 
kommer i sin makt». 

Da huset hans i Montgomery, Alabama ble bombet sønder og sammen 
i januar 1956 og familien tilfeldigvis befant seg utenfor der bomben 
traff , hørtes stemmen til dr. King i ruinene: «Dere som har våpen, gå 
hjem med dem. Dere som ikke har våpen med, gå ikke etter dem. Flekk 
ikke til hendene deres med blod. Vold er uverdig for oss. problemene i 
forbindelse med vår rett skal ikke løses i hevnens ånd, men i Kristi ånd. 
Møt ondskap med kjærlighet».

For de fl este av oss ville dette vært fraser, men for han var det oppriktig. 
I tillegg var King sylskarp i sin kritikk av kapitalismen. Den kan lede til 
en materialisme som er like ødeleggende som kommunismen, mente 

han. Ved korsveien, der historiens og samtidens tre K-merkede veier 
møtes: Kristendommens, kommunismens og kapitalismens, valgte han 
den første. Han så ikke kristendommen først og fremst som kirke, men 
som korsmerket kjærlighet.
 Kirken står under Guds dom, mente han. Gang på gang holdt han rys-
tende oppgjør med den. Han respekterte ikke kristendom som manglet 
handling. 

Og så blir det bare enda sterkere og myteomspunnet da Coretta Scott 
King snakket om mannens død, like etter at det har skjedd: Han hadde 
alltid sagt han var villig til å gi sitt liv for en sak han trodde på. Han 
mente at et slikt fullstendig off er virket forsonende, fordi det ville være 
inspirerende på andre. Derved ville han gjenoppstå i andre menneskers 
liv, gjennom andre mennesker som gav seg selv for en stor sak. 

Martin hadde følt seg mystisk forbundet med Kristi lidelseshistorie, 
og dermed var det ikke så rart at det Coretta skjønte ville skje, faktisk 
skjedde ved påsketider. Media sendte straks ut budskapet; Sekelets 
største apostel for frihet, fred og rettferdighet uten vold, Martin Luther 
King, er myrdet i et attentat. 
På graven står det inngravert
Free At Last
Thank God Almighty
I’m Free At Last

Fysisk kan ikkevoldsprinsippet fortone seg som en passiv løsning, men 
den åndelige og moralske kapasiteten er stor. På denne veien fulgte 
Martin Luther King i Kristi fotspor; han ba for dem som forfulgte ham. 
Hvis alle de som bekjenner seg som kristne hadde åndelig kvalitet, ville 
en sekularisert verden igjen oppdage hvilken makt kristendommen er, 
mente dr. King. Helt fra Kains tid har vi forsøkt vold og sett hva det har 
ført til. Hvis vi nå – i de kjernefysiske våpnenes og interkontinentale 
rakettenes tid – skal kunne overleve som menneskeslekt, er ikkevold 
den eneste veien som fører fram, mente han. 

Kings bidrag for en bedre verden får meg til å tenke på salige Kjell 
Landmark (1930-2010), som skrev et dikt dr. King motbeviste, men som 
vel aldri har vært mer tidsaktuelt som i dag:

En 
alene
kan ingenting
gjøre
Det 
sier 
hundretusener

50 år siden drapet på Martin Luther King Jr.
Av Svein Inge Olsen
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MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST,  RÅDHUSGATEN 2

2130 - 2300 PREACHMENT 4 x 20: 

50 år siden 1968:
Martin Luther King Jr.
Martin Luther King er berømt for en av tidenes største 

taler, men han har blitt et forbilde for mennesker over hele 

verden med det han gjorde. King fi kk Nobels fredspris og har 

fått sin egen fridag i USA MLK Day, men i denne sekvensen  

utfordrer vi utvalgte personer til å snakke fritt om noe av det 

MLK sjøl ble kjent for; mot, makt, moral og menneskeverd. 

MOT v/ advokat Brynjar Meling

MAKT v/ journalist og korrespondent i Finland og 
Russland Morten Jentoft

MORAL v/ skuespiller Iselin Shumba

MENNESKESYN v/ journalist i Aftenposten og forfat-
ter av biografi en «Erik Bye» Asbjørn Bakke

Vidar «Hallvardson» Frøysnes synger Kris 
Kristoff ersons «Dei drap han», 
Christoforos Schuff  synger U2s «Pride», 
Anja K med Kenema fremfører John Legends «Glory»

Programleder for kvelden: ERIK WOLD
 
(250,- inkl. alt fra kl. 1800) 

LØRDAG  15. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND
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Utenrikskorrespondent i NRK i Finland og Moskva, nå ansatt i 
NRKs utenriksredaksjon.  Forfatter av seks bøker

62

Kortreist økologisk produsert mat, gode 
diskusjoner, kultur og ikke minst klassisk musikk.

Jeg gikk på 
reallinjen på gymnaset, og forsto at dette ikke var noe for meg.  
Samisk og  nsk ble jeg interessert i da jeg arbeidet i NRK 
Finnmark, deretter kom russisk  ytende…

Det var en borgerkrig som foregikk 
rett utenfor Norges stuedør. Den var ekstremt brutal, likevel har 
Finland klart å komme på fote igjen, selv om sårene er dype 
fremdeles.

Et lite folk med et lite språk i et stort land med mye skog.

  ifølge internett er det folk som velger å 
drikke seg full hjemme i stuen i underbuksen i stedet for å stresse 
ut på byen.

Det var stor interesse 
i Norge for begivenhetene i Finland, ikke minst den seinere 
arbeiderpartiideologen Martin Tranmæl engasjerte seg. AP 
gikk inni en radikal periode, ble med i Komintern, men valgte 
seinere den reformistiske veien.  Einar Gerhardsen meldte seg 
ut av statskirken pga prestenes støtte til de hvite i borgerkrigen.

Nedbygging av matjord, dem som 
ser på verden med svart-hvitt øyner ut fra et vestlig  
anglo-amerikansk perspektiv.

Nei. 

Tredje satsen i Brahms tredje symfoni.

SMALLTALK MED…. 

HOVEDARRANGEMENT 
DEL II
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SØNDAG 16. SEPTEMBER

BLÅ KORS, GYLDENLØVES GATE 60

1100 JOHNNY CASH 

GUDSTJENESTE 

m/ Geir Gundersen (tale), Daumann,  Vidar 

Frøysnes, Hege Bringsverd, Heim, Christoforos 

Schuff , Steff en Jakobsen, Frank Fjellvang, Anja 

K med Kenema, Åsne Louise Halvorsen, Tennes-

see Belle. Svein-Helge Vikse er musikalsk leder. Vi 
vil få høre sanger som «Hurt», «Man In Black», «Reverend Mr. 
Black» og «God’s Gonna Cut You Down».
(Fri inngang)

MISJONSHUSET, KRISTIAN IVS GATE 35

1430-1700 FILM: 

Billy Graham - Guds Ambassadør!
Den moderne verden har aldri 
hatt en mer hederlig og innfl y-
telsesrik åndelig leder enn Billy 
Graham. Han er uten tvil den sto-
re verdensevangelisten. I mer enn 
60 år har han forkynt evangeliet 
til fl ere og større mengder men-
nesker enn noen annen forkynner 
– over 210 millioner mennesker 
i mer enn 185 land og territorier. 
Enda fl ere hundre millioner er 
blitt nådd gjennom TV, video, 
fi lm og webcast-program. Han 
har vært åndelig rådgiver for alle 
amerikanske presidenter i førti 

år, frem til Donald Trump.  21. februar i år døde Billy Graham, nesten 
100 år gammel. I denne anbefalte kommentaren kan vi se og høre 
hvordan han holdt seg unna skandaler, og møter med verdensle-
dere og mennesker over hele verden. Kommentarer ved Sir David 
Frost. Regi: Gaither Film Productions. 122 min.  

MISJONSHUSET, KRISTIAN IVS GATE 35

1700 DEBATT: 

Moral uten Gud – er det mulig?
 
«De som avviser Gud, får problemer med å fastholde en objektiv 
moral, at noe alltid og overalt er forkastelig,» skrev Espen Ottosen i 
et debattinnlegg. Han siterte Dostojevskij: «Uten Gud er alt tillatt». 
Ottosen nevner et annet eksempel: Hva får meg til å levere tilbake 
en tusenlapp, som jeg ikke skulle ha hatt, hvis feilen helt sikkert ikke 
oppdages?

Ole Martin Moen argumenterte i et innlegg i Dagbladet for at moral 
må frikobles fra gudsforestillinger, ja, at moral faktisk er umulig med 
Gud. 

Filosofene Henrik Syse, Hege Finholt og Torstein Tollefsen tok til 
motmæle i samme avis og henviste til at kulturen i en rekke fag-
fi losofi ske kretser – så vel som andre universitetsfag – i fl ere år har 
vært preget av skepsis til religion. Det underbygges av at da 
fi losofene på 70-tallet på NRK skulle diskutere meningen med 
livet, kom man til at det ikke fantes noen slik mening. 

De tre nevnte fi losofene (med Syse i spissen) viser til at de religiøse 
fi losofi ske tradisjonene har mye å bidra med. De hevder at et 
forpliktende forhold til noe utenfor mennesket har betydning 
for syn på menneskeverdet og vår moral, og at det er med å 
forankre vårt moralske kompass. 

PANEL: 

Iselin Shumba, skuespiller

Thor Ivar Hornnes, grunnlegger av Nådekirka 

Espen Ottosen, informasjonsleder i NLM og skribent   

Hans Herlof Grelland, fi losof

Erik Alfred Tesaker, oppfi nner

Gunn Hild Lem, samfunnsdebattant og forfatter

Debattleder: Øyvind Økland

(150,- Inkl. fi lm)

KRISTIANSAND
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FRIKIRKEN, TOLLBODGATA 64

19.00 ÅNDELIGHET: 

Er Gud inni meg eller utenfor meg? 
– om forskjellen mellom religiøsitet 
og åndelighet 
V/ forfatter, teolog og psykoterapeut 
Tommy Hellsten (FIN)

Etter fl ere forsøk har vi endelig lyktes med å få Hellsten til festivalen. Teologen, 
terapeuten og forfatteren Tommy Hellsten regnes som en av Finlands fremste 
kristne mystikere. Da Håvard Nyhus i Vårt Land i fj or skrev ned de han mente 
var «Nordens åndelige vismenn» fokuserte han på Norge og Sverige. 
Hellsten er fi nsk, ellers burde også han vært på denne lista. 

I en utrygg oppvekst med alkoholiker-far søkte han til kirken for å få fred, 
men der hadde de ikke tid til han. Da fant Hellsten ut at han måtte gå i seg 
selv, så han startet i psykoterapi. I dag er han selv en ledende terapeut og 
coach, som holder kurs og foredrag over hele Norden. Vi tar sjansen på å be-
skrive han som en miks av Per Fugelli, Ingvard Wilhelmsen og Per Arne Dahl. 

Hellsten debuterte med bestselgeren «Flodhästen i vardagsrommet» om 
barn som vokser opp i skyggen av en «fl odhest»; som alkoholisme, arbeids-
narkomani, trangsynt religiøsitet, vold osv. Også boken «Ju Mindre Du 
Gör Desto mer Får Du Gjort», en bok om livets paradokser, er hyppig lest. I 
Finland har fl ere den på nattbordet sammen med Bibelen. Her skriver han 
bl.a. at «mennesket må leve sitt liv i vissheten om at han hele tiden går mot 
sin undergang». Boken handler om livets paradokser. 
Siden 1991 har han utgitt 14 bøker, Han betegner sin siste bok – «När allting 
faller på plats» - som den viktigste. Her skriver han om å leve i nuet, om 
viktigheten av kjærlighet, fred med seg selv og med Gud, om dødsangst og 
egoisme. Men han skriver også om hjemkomst, om at man kan bli et helt 
menneske, selv om man vokser opp uten kjærlighet, og om å fi nne sin egen 
styrke. Bøkene hans har blitt bestselgere i Finland. De leses av alle, også 
såkalte konservative fundamentalister. 

(150,- Inkl. debatt)

SØNDAG 16. SEPTEMBER 
KRISTIANSAND
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Kristensosialismen

Stortingsrepresentant for SV fra Østfold
Medlem i familie- og kulturkomiteen

avganger
i døgnet!

Velkommen om bord. 

Ta toget. 
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Ressurssenter for 

fattige og ekskluderte

FRIKIRKEN, TOLLBODGATA 64

2000    50 ÅR SIDEN 1968: 
Hvor ble det av kristensosialistene 
med tradisjonelle kristne verdier? 
Den kristensosialistiske bølgen som oppstod i Norge i kjølvannet av 
1968-oppbruddet, ble omtalt som «politisk radikal, men teologisk 
konservativ». Hvor er det blitt av det siste leddet i sammenstillingen? 
Den store politiske vekkelsen omkring 1968 førte til et oppsving for 
kristensosialisme, anført av folk som Berge Furre og Audgunn Oltedal. 
I følge professor emeritus Torleiv Austad i Vårt Land hadde Tor Aukrusts 
bok «Mennesket i samfunnet» avgjørende betydning for utviklingen 
med sitt søkelys på urettferdighet i verden, kløft mellom i-land og 
u-land, syn på krig og fred; samt forholdet mellom kirke, etikk og 
politikk. Kirken må gå spissen for sosial rettferdighet, lød parolen. 

SV-veteranen Tore Linne Eriksen ser på SV som en videreføring av de 
fi re strømningene kristensosialisme, distriktsopprør, grunnleggende 
maktkritikk og internasjonal solidaritet. I følge Rolf Reikvam, stortings-
representant for SV 1997-2009, kan teologen Berge Furre være den 
viktigste personen i SVs historie. Reikvam hevder også at kristen-
sosialistenes ståsted til tider var avgjørende for partiets politikk i 
viktige spørsmål, for eksempel om bioteknologi. 

Dette er riktig, «men den utviklingen har snudd»! repliserte Øyvind 
Håbrekke i tankesmia Skaperkraft til Vårt Land nylig. SV i dag er kritisk til 
religiøse privatskoler, har liberale standpunkter i bioteknologispørsmål 
og har vurdert aldersgrense for omskjæring av guttebarn. Mange anser 
nå SV som ett av de mest sentrale partier i prosessen for utvasking av 
religiøse samfunnsverdier.

Kristne sosialister i dagens Norge framstår som radikale i verdispørsmål 
knyttet til sosialpolitikk, fattigdom, økende ulikhet, miljø og klima, 
fl yktningesaker, bistandspolitikk, internasjonal solidaritet og 
fredsarbeid. Men i teologiske og kirkepolitiske spørsmål fi nner 
man dem gjerne på den liberale halvdelen av banen. Og profi len i 
verditema knyttet til samliv og bioteknologi framstår som diff us.   

Den kristne svenske vismann og forfatter Magnus Malm tilhører dem 
som er konservative i verdispørsmål og står for en uforanderlig Bibel; 
men som også er sterkt opptatt av klimaspørsmål, økende forskjeller, 
krig og urettferdighet i verden. Har dagens norske kristensosialister 
noe å lære av Malm?  

PANEL: 

Gunnar Jeppestøl, pastor i Filadelfi a 
Audgunn Oltedal, sentral kristensosialist i SV på 70-tallet 
Trond Bakkevig, prost 
Geir Gundersen, tidl. Generalsekretær Blå Kors 
Rune Edvardsen, daglig leder Sarons dal 
Ravn Karsrud, sogneprest i Froland

Debattleder: Jan Oddvar Skisland

( 150,- Inkl. foredrag Tommy Hellsten)
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Krigerens hjemkomst 
– Jon Michelet (1944-2018)
Han kunne ikke komme på Protestfestivalen 2018 som han hadde lovet, han viste 
det nok, da han snakket til skjermen «laiv» som det heter. Vi hadde nettopp hyllet 
han, med Arve Tellefsen, skrivekompisene Solstad og Hoem og en haug andre. Han 
hadde nettopp fått Erik Byes minnepris. Jon Michelet var syk, veldig syk, for ellers 
hadde han vært der, for det var sånn han var, han som i sin tid i Klassekampen bare 
ble kalt «admiralen». Avisa var i ferd med å kantre, og mannskapet kranglet, men så 
kom Jon og roet det hele og ble en slags frelser. Selv slet han med å fi nne en frelser, 
men ville så gjerne. Da han ble syk begynte han å tenke på at han gjerne skulle 
hatt en tro, og fi kk bunkevis av brev fra troende. Så skrev han boken «Brev fra de 
troende – en bok om tro og tvil» der han virkelig prøvde å tro. Han kom alle i møte, 
til tross for at det var kriger han var. Kriger mot urett, mot profi tt og mot smålighet, 
mot «apati og likegyldighet». Han forsto det kanskje ikke selv, men det var åpenbare 
grunner til at de kristne elsket ham. Jon var alt det menighetene sliter med å få til. 
Han var rausere enn alle, til tross for den stabukken han var, for det var ikke mange 
igjen på ytterste venstre da vi passerte årtusenskift et. Jon satt stille i båten. Han ble 
kalt kommunist, og det var helt greit.

Nå som han er borte sitter jeg her på loft et hjemme hos meg selv og lurer på 
hvorfor jeg likte han så sabla godt. Han var ateist og jeg troende. Oft e skaper sånt 
bare fordommer. Jeg har sett røde folk som hater blå, og de som ikke vil vise trynet 
sitt på et arrangement sammen med folk de ikke liker. Jon var rensket for alt sånt, 
fullstendig. Han var som himmelen, blå og ren selv om han var rød. Det er derfor 
jeg er så ufattelig glad for at han fi kk med seg Erik Byes minnepris. Jeg er så glad 
for at nettopp han fi kk prisen, at Byes barn valgte nettopp han av alle de sju 
kandidatene. Erik og Jon hadde rausheten felles, og engasjementet. Ja, for det 
ikke alle vet, er at Jon var støttespiller til den første Protestfestivalen vi arrangerte 
i 2000. Han frontet oss, og gav oss mot til å gå i gang med galskapen. 
Jeg vet ikke om vi hadde våget uten.

En gang skrev jeg et helt dikt til Jon, slik jeg hadde gjort til Bye. Jeg skrev noe 
sånt som dette; Visst hater vi urettferdigheta, all det fordømrade profi ttjaget og all 
statusheta, jakten på makt og sedler og all småligheta. Visst hater vi det, og all ufred. 
Derfor liker vi deg, Jon.

Ja, derfor likte vi Jon. Derfor, og for alle de andre grunnene. Han skrev 5 bind om 
krigsseilerne, og jaggu rakk han ikke å fullføre det siste; En sjøens helt – krigerens 
hjemkomst, ferdig skrevet på dødsleiet bare dager før avreisen og lansert like før 
festivalen 2018.

Bare en måned før han mønstret av, skrev han at han fortsatt var dårlig, 
men ønsket lykke til med Protestfestivalen i år.

I år er den til ære for deg, Jon!

Svein Inge Olsen 
Festivalleder
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