
Jon Michelet  |  Jan Erik Vold  |  Arve Tellefsen
Finn Kalvik  |  Dag Solstad  |  Edvard Hoem  

Ellen Horn  |  Carl I. Hagen  |  Ingvard 
Wilhelmsen  |  Vebjørn Selbekk  |  

Frank Rossavik  |  Anne Beathe 
Tvinnereim  |  Christian 

Tybring-Gjedde  |  
Bård Vegar Sol-

hjell  |  Stein 
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ett barn märker
när världen barrar
när marken och dagarna sovit dåligt

fått för lite sömn 

-Bruno K. Öijer
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CHRISTIANSAND            
            

   protestfestival

OSLOPROTEST 



PROTESTFESTIVALEN

(Nordens verdifestival) ble arrangert for første gang i juli 2000. Målet var å være en protest mot 
«avmakt og likegyldighet», 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 
maktfaktor (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 uavhengig og kjent som «den lille festivalen med de 
store spørsmålene». Vi bryr oss ikke med hva våre deltakere 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 kult-
festival». 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. 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.» 

Kontaktinfo:
Christianssand Protestfestival
Pb, 38, 4661 Kristiansand

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

Styreleder: 
Jan Oddvar Skisland
982 87900
Jan.oddvar.skisland@uia.no

Bookingansvarlig: 
Vibeke Engen 
907 79702
booking@protestfestivalen.no 
Bente Karlsen Røstad
416 65485

Billettansvarlig: 
Linda Aleksandersen
957 55685

Telt – og kafeteriaansvarlig: 
Torgrim Olsen
Helén Eskeland

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

Festivalkontoret: 
Anton Joakimsen
911 65175

Deltakervertinne: 
Cynthia Trydal
 
Festivalfotograf: Pål M. Smørvik

Rådgiver for festivalledelsen:
Kristian Hagestad

Trykk og design:
Kopianstalten v/ Wicki Løland

Web og design: 
Vibeke Engen
post@becka.no 

Øvrige stabsmedlemmer:
Gretha Øvland
Lars Harstad
Ulrika Backas
Knut Erik Severinsen
Trond Rehn
Lars Ivar Gjørv
Øyvind Økland
Lene Skomedal
Harald Eikeland
Ingvild Johannessen 
Hege Anita Aarvold

Festivalkunstner: Charlotte Bergesen

Forbehold om og endringer.
www.protest.no

kameratene

Generalsponsor:

Festivalleder (og stifter) Svein Inge Olsen vil spesielt rette en takk til Kristian Hagestad, Kurt 
Mosvold (som fi kk Protestfestivalens hederspris), Jan Oddvar Skisland, Kris & Lisa Kristoff erson,  
Finn Arne Reme i BRG, Rune Mesel, ( nå pensjonerte) Per Anders Ropstad i Sparebanken Sør, den 
trofaste festivalstaben og alle annonsører.

Kris Kristofferson
1936- Erik Bye

1926-2004

Axel Jensen
1932-2003Jens Bjorneboe

1920-1976

Henrik Wergeland
1808-1845

Protestfestivalen – Nordens verdifestival – er en protest mot apati og likegyldighet. 

En protest mot ensrettingen i samfunnet, den ensporede markedstenkningen og et slapt toleransebegrep. 

Et program i Erik Bye, Kris Kristofferson, Axel Jensen, Jens Bjørneboe og Henrik Wergelands ånd.

Kulturdepartementet

Følg oss på Facebook! Følg oss på Twitter! VEST-AGDER 
FYLKESKOMMUNE



UKESPASS  - KR 500,- på ticketmaster.no
KR 800,- VED KJØP AV UKESPASS I DØRA

www.ticketmaster.no
Billetter kan også kjøpes i døren på de ulike arrangementer ved ledig plass.  

Se priser under hvert enkelt arrangement.

FESTKVELD FOR JON MICHELET s. 14

KLIMADEBATT
I OSLO s.  9

DEBATT
OM HELVETE s. 43

DEBATT 
OM ULIKHET s. 23

POESIFEST s. 28

50 ÅR: SUMMER OF LOVE  s. 34

DEBATT 
OM POPULISME s. 21



HIPPIE HURRA

Han hadde langt hår, langt hår
Han hadde latt det gro i to år
De sparket han fra jobben
Sa han ikke kunne se ut sånn
For uten penger, drev han dank med stadig lenger
Langt hår, langt hår.

Slik sang Stein Ingebrigtsen på 1970-tallet om hippiene, eller de som 
ville være hippier, men kanskje bare var weekend-hippier. 

Noen år senere: Ved årtusenskiftet var opprør atter stikkordet. Det 
måtte bli en Protestfestival! Vi var tre svært ulike sjeler, som hadde 
funnet hverandre, men vi var drevet av den samme trangen og det 
samme behovet. Jeg var yngst av de tre og den eneste som ikke 
hadde opplevd «kjærlighetssommeren» 1967, jeg var bare fi re år den 
gang.

Å fortsatt drive med «motkultur» i år 2017 kan virke nesten umulig. 
Men det har aldri vært mer nødvendig. I en tid med terror, falske 
nyheter, vaklende demokrati og oppløsning av gamle verdier blir vi 
alle tvunget til å tenke nytt. 

I år kan man si at Protestfestivalen avsluttes med stortingsvalget 11. 
september. Når årets festival er avsluttet, går vi rett til valglokalene 
for å gi vår stemme til dem vi mener kan ta de viktige avgjørelsene i 
dette landet de neste fi re årene. 

Selve datoen har nok av symbolikk. Den 11. september 2001 opplev-
de verden det første og verste terrorangrepet i vår tid. Den gangen, 
da ord virkelig ble fattige, inviterte Dagsrevyen Erik Bye i studio for 
å fremføre «Vår Herres Klinkekule». På datoen året etter avduket Erik 

Bye monumentet «Vår Herres Klinkekuler» utenfor Snadderkiosken 
under Protestfestivalen i Kristiansand. 

Sommeren 2000 var vår «Summer of love», for kjærligheten til livet 
hadde drevet oss til å starte den første Protestfestivalen; med Jon 
Michelet, Steinar Lem og Vigdis Hjorth som støttespillere. I år er 
73-årige Jon Michelet tilbake for første gang siden år 2000, om 
helsa holder. VG var tilstede i juli 2000 og intervjuet Michelet:
Jeg kommer til å stå på til langt inn i pensjonsalderen, om 
nødvendig, med klar adresse til det «visjonsløse sosialdemokratiet». 
Dette stod å lese under bildet av Jon og datteren Stella, som da var 
10 år. 

Jon Michelet lå ikke på latsida den gang, og det har han heller ikke 
gjort i årene etterpå. Hans bokserie «En sjøens helt» har betydd 
enormt for krigsseilernes ettermæle. Når han i år kommer tilbake til 
festivalen, er det for å motta Erik Byes minnepris. 
Overskriften på VG-saken fra juli 2000 var «Hippie Hurra». Mitt ut-
gangspunkt for den gang å lage en protestfestival var den gryende 
likegyldigheten i samfunnet, noe som utløste et savn etter engasje-
mentet og visjoner, slike som i sin tid bar fram hippiene: Livet er så 
kort, hvorfor tar vi ikke bedre vare på hverandre? Hvorfor bryr vi oss 
ikke, hvorfor engasjerer vi oss så lite i det som skjer utenfor vår egen 
«boble»?

Jeg husket godt Gluntans slager «La oss leve for hverandre», som lå 
hele 23 uker på VG-lista i 1969. Da vi nylig var i Danmark, gikk musi-
kalen «Hair» for fulle hus på Aalborgs Teater. I programmet til fore-
stillingen skrev dramaturgen Jens Christian Lauenstein Led om den 
gang og i dag; om at vi er blitt så konforme, borgerlige, moralske, 
velfriserede og korthårede som den 1950-generasjonen hippiene 
gjorde opprør mot. Og viktigst av alt, vi synes å ha mistet den sikre 
troen på forandringens mulighet, en mulighet hippiene trodde på. 

Foto: Ulrika Backas
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Jeg siterer litt fra Leds programtekst: 
De var ikke i tvil. Nå kommer vannmannens tidsalder, og kjærlighe-
ten vil herske. Hvis noe er galt, så demonstrerer vi og forandrer det. 
Vi lager en sit-in, en love-in, en sleep-in, en hash-in, en be-in. Og 
så snakker vi sammen, om det som er galt, og gjør noe med det. Vi 
fi nner oss ikke i det. Hvis kjærligheten ikke hersker, for vi vet, den er 
sterkest. La håret gro, skjegget vokse, ta noe løst og fargerikt tøy på. 
Eller ingen tøy. Bare gjør det. ----

I dag er «Bare gjør det» et slagord for en amerikansk løpesko. Og 
hvem av oss tror helt ærlig at en sit-in kan løse klimakrisen? Eller 
stanse global ulikhet? Eller redde et mer og mer vaklevorent demo-
krati? Vi synes å bremse enhver tanke om protest og forandring, før 
den er tenkt ferdig. Det er prøvd før, det er gammeldags, det virker 
ikke likevel, tenker vi. Og paradoksalt nok er behovet for forandring 
langt mer påtrengende nå enn den gang. 

Dramaturgen for «Hair» i 2017 har rett. Vi kan velge noe annet enn 
økonomisk vekst, økt ulikhet og klimabeskadigelse. Og vi kan la 
håret gro igjen.  

«Kjærlighetssommeren» i 1967 var starten på hippiebevegelsen og 
et gryende opprør mot alt som var galt i samfunnet. Offi  sielt ble 
hippiesommeren gravlagt ved en seremoni 6. oktober 1967, men 
ønsket om forandring var sterkt og levde videre. Allerede 17. 
oktober samme år var det off -Broadway-premiere på «Hair». 
Etter det var det full rulle med peace, love & understanding. 
Det slo meg da årets festivalprogram var klart, hvordan alle elemen-
tene der henger sammen. Klima, økte forskjeller, religion, meningen 
med livet, populisme, poesifest. Alt dette ville passet som hånd i 

hanske for hippie-bevegelsen; selv om markeringen av 50-årsjubile-
et for «Summer of Love» faktisk var det siste elementet som kom inn 
i programmet. 

Vi kan lage et program med poesifest, debatter, foredrag, 
fi lmfremvisninger, konsert og kulturinnslag; men resten er 
opp til deg, slik poeten Rune Tuverud formulerte det i et dikt:

Dagen kommer
og den venter ingenting
den teller ikke sekunder
og regner ikke opp dine feil
den ser ikke forskjell
på det du gjør 
og det du hadde tenkt å gjøre
den kommer og forsvinner
overlater
resten til deg

Svein Inge Olsen
Festivalleder

Sparebanken Sør støtter mange prosjekter 
innenfor kultur, idrett, utdanning og  
andre områder. Sammen skaper vi vekst  
i ditt lokalsamfunn.

VI STØTTER 
KULTURLIVET

sor.no/gaver
Tlf. 09200

Generalsponsor



Den krisen mediene i dag er inne i, er det ingen som kan hjelpe dem ut 
av. I alle fall ikke politikerne, selv om det kan høres slik ut når mediene 
roper om økt off entlig støtte. Krisen er delvis selvforskyldt og delvis 
skyldes den trekk i samfunnsutviklingen.

Medier er prisgitt markeder som endrer seg. Noen aktører klarer å 
tilpasse seg, andre dør fordi markedet ikke lenger har plass til alle. Det 
er få merkenavn som klarer seg gjennom de endringer som skjer på det 
økonomiske, teknologiske området. Det er slett ikke sikkert det hjelper 
å være stor og sterk. Digitaliseringen slår delvis beina under papiravi-
sene og de tradisjonelle TV-kanalene. Og Facebook og Google stikker 
av med stadig større andeler av annonseinntektene. Selv søkkrike VG 
og Aftenposten er bekymret for hvor det vil ende. Det kan ende med at 
dagens eier av de største avisene, børsnoterte Schibsted, trekker seg ut, 
fordi avkastningen på avisdrift blir for lav. Det betyr ikke nødvendigvis 
en krise for journalistikken at pengefolket trekker seg ut.  

Interessegruppe
Opprinnelig var mediene knyttet til en interessegruppe. Mediene 
var redskaper i kampen om makt og innfl ytelse i samfunnet. Slik ble 
avisene knyttet til politiske partier eller bestemte ideologier. I løpet av 
de siste tiårene har det skjedd en avideologisering av mediene. De ville 
være frie og uavhengige av de som hadde makten i samfunnet, frie til 
å avsløre og kritisere både til høyre og venstre. Mediene fi kk eiere som 
ikke hadde noen ideologisk interesse av sitt eierskap, de var desto mer 
opptatt av størst mulig avkastning. De så gjerne at avisene droppet sin 
ideologiske forankring for å kunne nå lenger ut og øke fortjenesten. 
Avideologisering har gått så langt at de gamle borgerlige avisene i 
Orkla i dag lever i beste velgående sammen med A-pressens sosialde-
mokratiske aviser i nyskapningen Amedia. «Raddisene» i Dagsavisen og 
«predikantene» i Vårt Land har havnet i samme konsern.

Men motkrefter er på gang. Klassekampen har tatt Dagsavisens posi-
sjon og blitt den ledende avisen på venstresiden. Fagbevegelsen har 
gått inn med fl ere millioner kroner og er tungt inne på eiersiden i den 
gamle blekka til marxistene. Det blir ikke betalt en krone i utbytte til ak-
sjonærene i Klassekampen. Utbyttet er ideologisk påvirkning. Minerva, 
som er forankret i høyresidens idealer, og er blitt dagsavis. Minerva får 
også betydelige bidrag fra pengesterke sympatisører.  

Lite penger å tjene
Det er mulig det blir så lite penger å tjene på aviser i framtiden at 
avisene igjen må knytte seg til en eier som vil bruke mediene for å sette 
en dagsorden de er tjent med. Å være knyttet til en eier som har et 
mål med sitt eierskap, er ingen ulykke. I dag er mange medier havnet 
i markedskreftenes vold. Det jaktes på klikkbare saker på nett. Kjendi-
seri og lettvintheter fl orerer. Den saksorienterte journalistikken skyves 
i bakgrunnen. Dørene settes på vidt gap for «content marketing». 
Annonsører forsøker å nå fram til forbrukerne ved å ta i bruk journalis-
tiske virkemidler. Leserne blir forvirret om hvor grensene går mellom 
journalistikk og reklame. I bunn og grunn handler det om medienes 
troverdighet.

Det handler også om faren for å tape troverdighet når mediene lar 
viktige saker ligge og konsentrerer seg om uvesentligheter eller gjør 
bagateller til gedigne mediebegivenheter. Medier på jakt etter lesere 
kan fordreie virkeligheten. Den medieskapte virkelighet trenger vi ikke. 

Testen for medier som nyter godt av støtte om momsfritak er om de 
formidler det som er sant og vesentlig.

Alternative fakta
I 2017 har vi fått en forsterket debatt om medienes rolle i samfunnet. 
Den er for en stor del knyttet til at det sitter en mann i Det hvite hus 
som snakker like mye usant som sant. Mediene er fulle av «fake news» 
sier Donald Trump. Det virker som han tillater å servere noen «alternati-
ve fakta» for å få en balanse i galskapen.
 
Trump har får så vidt rett i at det har skjedd et forfall i mediene. Det pu-
bliseres for mye som ikke holder mål. For Trump må de være et tanke-
kors at de mediene han plages mest av, er seriøse Washington Post og 
New York Times. De har fått millioner av nye lesere etter at Trump vant 
presidentvalget. De nye leserne har oppdaget at de ikke kan stole på 
alt som svirrer rundt på de sosiale mediene. De kan heller ikke stole på 
alt politikerne serverer. I dag er store deler av politikken sauset sammen 
med PR og halvkvedede viser som kommunikasjonseksperter styrer. 
Kommunikasjonsavdelingene eser ut. Redaksjonen krymper inn. 

Redaktørstyrte medier
Det er ikke blitt mindre behov for redaktørstyrte medier som vil kon-
sentrere seg om det vesentlige og journalister som jakter på det som 
er sant. Sannheten er ikke alltid like lett å få grepet på. Spør et ektepar 
som er i en opprivende skilsmisse om hva som er grunnen til at de 
skiller lag. Det avhenger av øynene som ser. Slik er det også i medienes 
verden. Medier skal tilstrebe objektivitet og leter etter det som er sant. 
Det betyr ikke det at ens eget verdimessige ståsted ikke betyr noe. Ofte 
innebærer journalistikk et valg om hva en vil legge vekt på. Derfor er 
det viktig med et mediemessig mangfold. 

Det meste av det som står på trykk i norske aviser, som kan høres på 
radio eller ses på TV, baserer som på fakta som holder mål. Det er på 
Facebook og på alle mulige slags andre nettsteder elendigheten fl ore-
rer. Det ser ikke ut til at politikerne lenger vil godta at Facebook blir en 
arena for usannhet, løgn og forstillelse. De har alt fått sin første saftige 
bot for at de sprer løgn som får skadelige konsekvenser. EU forlanger at 
Facebook rydder opp.

Når feil, omtrentligheter, løgn og forstillelse fyller det off entlige rom, er 
demokratiet avhengig av noen som skiller mellom skitt og kanel, som 
skjærer igjennom der maktens talsmenn serverer svada framfor å brin-
ge til torgs det som er relevant og som avslører bruk av makt som ikke 
tåler off entlighetens lys. Det er de redaktørstyrte medienes oppgave.

Ikke skattebetalerne
Mange redaktørstyrte medier sliter tungt. Løsningen er ikke at mer av 
skattebetalernes penger skal brukes på medier. Det får holde at det 
ligger på dagens nivå. Mediene trenger fl ere eiere som ikke er opptatt 
av høy avkastning på investert kapital, men av at mediene skal fylle sin 
rolle i samfunnet.

Skattebetalerne kan ikke redde den seriøse journalistikken. Ikke en 
gang annonsørene kan vi regne med som tidligere. Det er leserne og 
eiere som brenner for god journalistikk som må sørge for et tilstrekkelig 
antall medier og uavhengige journalister. Mediene må redde seg selv 
ved at lesere og eiere er villig til å betale for det mediene leverer. 
Medier som ikke lever, har ikke livets rett.
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Medier i støpeskjeen
Av Magne Lerø, ansvarlig redaktør i Dagens Perspektiv. 
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Kulturhuset, Youngs gate 6, OSLO
1300 MEDIA
Er de tradisjonelle media i ferd med å utspille sin rolle 

i samfunnet? Må journalistene selv ta skylda for 

utviklingen? 

Siste året har det fl orert med meninger om såkalte «falske nyheter», etter 
at president Donald Trump tok ordet i bruk. Ett resultat er at stiftelsen 
Fritt Ord har støttet mediesamarbeidet «Faktisk», som er presentert av 
Dagbladet, VG og NRK for å bekjempe falske nyheter. FrPs informasjons-
leder Kristian Larsson reagerer sterkt på opplegget og kaller det en fallitt: 
«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?». 

VG skriver 19. april at stadig fl ere kritiske røster hevder at norske medier 
styres av en agenda, og at dekningen av Donald Trump er tendensiøs og 
bærer preg av svertekampanje. Norske medier beskyldes for å være elitis-
tiske, ensidige og løgnaktige. Dette skriver avisa i forbindelse med at en 
spørreundersøkelse den har gjort, avdekker at færre har tiltro til mediene.

Har redaktører, journalister og media selv fremprovosert denne utviklin-
gen, bl.a. gjennom overdrevet kjendiseri? For fj ernsynsmedia kan kanskje 
også nyhetssendinger med promotering av egne program spille inn? 

Panel:
Magne Lerø, redaktør Ukeavisen Ledelse og aktualitetsmagasinet Plot

Randi Øgrey, adm.dir i Mediebedriftenes Landsforening

Hans Chr. Vadseth, kommunikasjonsrådgiver 

Asle Toje, forsker og kommentator

Kristoff er Egeberg, ansvarlig redaktør for Faktisk og forfatter

Debattleder: Bjarte Ystebø

(Fri inngang)
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TORSDAG 31. AUGUST, OSLO

MEDIA
Trykke på en knapp og
la gapet åpne seg:
tygge potetgull
tygge bomber blod
tygge kropper tanker
og en gammel smultring alt sklir ned 
Britt Larsen (Diktet er en del av Dikt i byen)
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TORSDAG 31. AUGUST, OSLO

Kulturhuset, Youngs gate 6, OSLO
1700 HYPOKONDRI 
Det er ikke mer synd på deg enn på andre

Foredraget ”Det er ikke mer synd på deg enn andre” er et opp-
gjør med off errollen. Foredragsholderen Ingvard Wilhelmsen 

er professor, psykiater og indremedisiner. Han hevder at ingen 
situasjon i livet er så vanskelig at ikke en liten dose bitterhet og 
selvmedlidenhet kan gjøre den enda verre. 

Vi har igjen sikret oss mannen som fra 1995 har drevet hypokonderklinikk – 
visstnok verdens første - og skrevet mange kritikerroste bøker om tankens 
makt. Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillin-
ger? Wilhelmsen setter folks holdninger i fokus. Med humor og glimt i øyet 
trollbinder han publikum, mens han gir det et nytt syn på livet. Han har 
besøkt festivalen fl ere ganger og alltid trukket fullt hus; sist med foredraget 
«Konge i eget liv». Nå kommer han med sitt nye foredrag som tar utgangs-
punkt i hans seneste bok «Det er ikke mer synd på deg enn andre».
Gled deg, vi garanterer at du får litt å le av og mye å tenke på!

(100,-)

Fire bøker fra 
Kolon forlag

KOLON FORLAG



Kulturhuset, Youngs gate 6, OSLO
2000 KLIMA 
Er klimatrusselen en konstruert trussel? 

Er kunnskapsløshet og faktaresistens i ferd 

med å legge lokk på klimautfordringen? 

Hva blir i så fall konsekvensene? 

«I tider da mange mener vi er på vei inn i et post-fakta samfunn, 
der retorikk og populistisk strategi overstyrer fakta, er det viktigere 
enn noen gang å holde seg med universiteter som har bevaring av 
liberale demokratier som en moralsk agenda i tillegg til å bidra til 
erkjennelse og innovasjon i vid forstand,» skriver professor i biovi-
tenskap Dag O. Hessen i Aftenposten. «Hvis det skal kaldes fakta, saa 
benægter a fakta», skal medlem av det danske tinget Søren Kjær ha 
uttalt i 1890-årene under en krass disputt med en representant fra 
Høyre. Kjær tilhørte Venstre. I klimaspørsmålet skriver Vårt Land at 
«høyrepopulisters fremgang i fl ere europeiske land kan en bli like 
eff ektiv brems på global klimapolitikk som Donald Trump. Trump har 
fått massiv kritikk i europeiske media for å avvise fakta og forskning 
som ikke gavner hans synspunkter. 

Her i landet har Carl I. Hagen tydelig hevdet at det ikke fi nnes noe 
menneskeskapt klimaproblem. I Sverige vil Jimmie Åkesson og 
Sverigedemokratene kutte drastisk i de statlige midlene til forskning 
på det han kaller «tendentiös opinionsbildning».  Leder for olje-
selskapet Okea, Erik Haugane, uttalte under julelunsjen til Dagens 
Næringsliv i fj or: «Jeg er geolog og har litt peiling på klimaet. Det 
er en tendens i forskningsmiljøene til å lage skremselspropaganda. 
Hvis man ikke tror at CO2-utslipp er skadelig, så får man ikke penger 
til å forske på noe som helst». 

Hvem har rett; skeptikerne eller de som advarer mot klimatruslene? 

Panel:
Carl I. Hagen, politiker

Trygve Eklund, forsker og leder av Klimarealistene

Truls Gulowsen, leder Greenpeace

Kari Elisabeth Kaski, Stortingskandidat Oslo SV

Debattleder: Anders Tangen

(Fri inngang)

«og tenker at livet
kunne vært annerledes
at det var et ankerfeste
like ærbødig som døden»

Tone Hødnebø 
(kommer til Poesifest)
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4. – 11. SEPTEMBER
FESTIVALUTSTILLING: The Internet Warriors

 

Utstillingen er støttet av Fritt Ord og Bertha Foundation; på Protestfestivalen også av Kristiansand kommune.
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Utstillingen er i kontainere, dekorert som stua til en typisk internett kriger.

Kyrre Lien er en ung mann som allerede er etablert 
som en anerkjent fotograf av selveste Forbes. I 
utstillingen «Nettkrigerne» eller «Internet Warri-
ors» som er publisert både i VG og The Guardian, 
som bok og som utendørs utstilling, har han reist 
rundt og portrettert nettdebattanter over hele 
kloden. Nå kommer utstillingen til Kristiansand og 
Protestfestivalen. Noen av dem som er portrettert, 
er blant de mest aktive debattantene nettet har å 
by på. Utvalget er forsøkt å gjøres representativt 
for de menneskene som debatterer i demografi sk 
statistikk fra boka «liker – liker ikke».

«Jeg snakker med de som har holdninger som er 
utenom det vi hører ellers. Jeg vil fi nne ut hvorfor 
de engasjerer seg og hvorfor de ytrer seg slik de 
gjør», sier Kyrre Lien. Han har møtt mennesker som 
ønsker å ta livet av muslimer, en homofi lhatende 
bestemor i Russland, en syrer i Libanon som er lite 
fan av vesten, USA og Israel, samt en aktivist i   
Danmark som bruker all sin tid på å skape 
bevisstgjøring om klimaendringer.



Da jeg vokste opp i Bibelbeltet på 1970- og 
-80-tallet var Gud i høyeste grad til stede i sam-
funnet. Det samme var «kjørereglene» hans, som 
skulle holde menneskene på den rette veien. 
Synd var et sentralt ord i kristendommens ABC, 
og Bibelen var spekket med regler.

Jeg vokste opp i en kristen familie, men var likevel 
uten Gud, inntil jeg tidlig i 20-åra ble revet med 
i den kristne trosbevegelsen, etterfølgeren av 
1970-tallets Jesusvekkelse. Da ombestemte jeg 
meg om Gud, fordi denne bevegelsen sto for det 
motsatte av pietismen, som dominerte Sørlandet 
på den tida, og som forkynte: Du skal ikke tro at 
du er noe, og går noe galt - eller du i verste fall 
dør – så «var det nok en mening med det». 

På 1980-tallet var begrepet synd så fundamentalt 
i kristentroen at det var umulig å gjemme seg 
bort. Skillet mellom å være kristen eller verdslig 
var veldig tydelig, men på et naivt nivå. Drakk 
man alkohol, som jeg gjorde i blant, var man 
frafallen. Var man kristen, var man stort sett enig i 
følgende oppfatninger: 
- EU er dyret i åpenbaringen, det samme er paven  
  og den katolske kirken. 
- Verdslig rock er stort sett synd. Noe av rocken      
  er verre enn annet, som «Hotel California» med      
  Eagles eller Prince. (Derfor knuste jeg min nyinn
  kjøpte LP «Purple Rain» i 1984, noe jeg angrer     
  fælt i dag.) 
- Homofi li er synd. (Begrepet «likekjønnede ekte-     
  skap» eksisterte ikke. Frem til 1972 var homofi lt 
  samliv straff bart). 
- Samboerskap er synd.  
-  Sex før ekteskapet er synd. (Men her «syndet»  
   nok mange). 
-  Helst bør man bare gå sammen med sine kristne 
   venner, hvis man ikke er ute på evangelisering. 
   Ikke-kristne venner kan lokke deg ut i synd. 
-  Helvete er i høyeste grad en realitet. Det er 
   varmt der, og det er ikke et sted man ønsker at 
   noen skal komme, (i alle fall ikke utad).             

I 1986 gikk jeg noen måneder på bibelskole hos 
Jan Hanvold. Der fi kk vi høre hvordan det skulle 
bli i de siste tider. Det er fælt å si det, men vi lo 
godt av det den gang. Men mye av det vi fi kk 
høre, er slått til: Mange kristne skulle bli lunkne. 
Mammon skulle ta over. Penger skulle bli byttet 
ut med kort, og senere med et merke (som vi i 
dag kaller strekkode). Jødene skulle vende hjem. 
Begrepet synd skulle fordunste. 

Nylig kom jeg over en bok på en kristen bokhan-
del i Göteborg med tittelen «Kristna ateister – Vi 
som tror på Gud men lever som om han inte 
fi nns». Boken er skrevet av den amerikanske pas-
toren Craig Groeschel. Tittelen forteller på mange 
måter at man har grunn til å være forvirret.

I sin siste bok, «Å sette verden i brann», skriver 
journalisten og ateisten Bjørn Stærk om synd: 
«Synd er navnet på all den lidelsen som har en 
menneskelig årsak». Han hevder at selv om ordet 

har mistet makt i vår tid, er fortsatt alle klar over 
at synden fi nnes. I Samtiden har man ikke språk 
for å snakke om den. Den danske gymnaslæreren 
og ateisten Søren Poulsen etterlyste i en kronikk 
i Kristeligt dagblad noe av det samme. Poulsen 
skriver – gjengitt av Jan Christian Kjelland i Vårt 
Land -  i kronikken «Giv mig min kristne synd til-
bake»: «Mens den kristne ser synden som det, der 
adskiller menneskelivets mangler fra gudsrigets 
ideelle verden, lider nutidens sekulære menneske 
under den vildfarelse, at individet ubetinget er i 
stand til at nå, hvad det sætter sig for. Det er en 
tragedie, som gør især unge mennesker sårbare 
og ensomme». 

Man kan tenke seg at med begrepet synd ute 
av samfunnet har vi fått et friere samfunn, der 
vi slipper den evig dårlige samvittigheten. Men 
- tenker jeg i blant - slipper vi den egentlig, eller 
er vi bare tvunget til å undertrykke den? Det vi i 
sin tid lærte om synd, var noen «kjøreregler» som 
gav - i alle fall noen av oss - en slags stabiliserende 
ballast i livet. Det var som når foreldre setter noen 
grenser for barna, så de for eksempel ikke løper ut 
i trafi kken og blir overkjørt. Min far levde livet sitt 
etter Bibelen, og han står fortsatt som det beste 
mennesket jeg noensinne har kjent. Det var aldri 
lett å følge i de fotsporene. Johnny Cash synger 
om å leve for en kvinne i «I Walk The Line», men 
sangen er blitt et symbol på hans kamp for å leve 
med Gud. «Because you’re mine, i walk the line».

Vi har kanskje feiet synden ut av huset, men har 
det gjort oss til bedre mennesker? Ifølge Wikipe-
dia er synd «ord og/eller handling som står i et 
motsetningsforhold til det guddommelige vesen, 
virkelighet og vilje. Sagt på en annen måte står 
det i et motsetningsforhold til Guds hellighet». 
Vi lærte en gang at vi skulle strebe etter å bli som 
Jesus, selv om vi aldri ville bli helt uten synd.  Hvis 
man i dag - i en ekstremt foranderlig tid - vil fi nne 
noe som fortsatt står fast, nytter det da å søke til 
Kirkens Gud? Han har jo forandret seg i takt med 
tiden. Eller har han egentlig det? Er det heller 
menneskene som har forandret Gud? Christian 
Refsum har skrevet boka «Kjærlighet som religi-
on», der han sier at «vi erstatter den ubetingede 
kjærligheten fra en kristen Gud, med den skjøre 
kjærligheten mellom mennesker. Det gjør oss 
sårbare.»  

Er det blitt slik at kristne menigheter i dag lider 
av avmagring, fordi skyld – og dermed også 
tilgivelse - er tatt ut av virksomheten? Eller holder 
de egentlig på som før med synder og tilgivelse; 
men lar det skje på bakrommet, mens de feiger ut 
utenfor kirkedøra i et sekulært samfunn?

Jeg er ikke så opptatt av ekteskapelige former, 
syn på helvete eller om jeg med god samvittighet 
får drikke min vin, men om en foranderlig Gud 
fortsatt eksisterer.

Svein Inge Olsen
Skribent og leder av Protestfestivalen

Hvor er det blitt av den kristne synden?

DEBATT
DEN KRISTNE SYNDEN,

10 SEPTEMBER
se side 00
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Merete Mazzarella

Hva gjør du: Professor i litt eraturvitenskap og forfatt er
Alder: 72
Bor: I Finland - Helsingfors och småstaden Ekenäs

Aktuell på festivalen: Boka «Om livets mening»

Brenner for:
Viktigste politiske sak akkurat NÅ: polariseringen i samhället

Meningen med livet: 
Jag talar hellre om meningen //i// livet - nån för alla gemen-
sam mening //med// livet tror jag inte på.

Varför fi nns lidande och varför orsakar vi varandra lidande?  
Jag tror det mindre beror på aktiv ondska än på likgiltighet-

Hur kan vi leva så trivialt då tiden är så kort? 
Jag tycker inte att  jag lever trivialt - jag tycker snarare att  jag 
borde tänka //mindre// på att  tiden är kort.

Hva gjorde du sommeren 67, også kalt «the summer of love»: 
Träff ade min första man.

Hva protesterer du for: 
Jag protesterar för en bätt re asylpolitik

Har du en person du ser opp til? 
Jag ser upp till många men har ingen enskild idol. 

Du er fi nlandssvensk, en minoritet i Finland, hvordan har 
dere det i dag: 
Vi har fått  det sämre men vi har det fortfarande bätt re än 
många andra minoriteter här i världen.

Den fi nlandssvenske kulturen har oppfostret mange aner-
kjente forfatt ere, nevner Märta Tikkanen, Catharina 
Gripenberg, Edith Södergran, Tua Forsström, kan man si at 
det å være en minoritet har hatt  noen fordeler: 
Den som tlllhör en minoritet blir mera språkmedveten.  (In-
tressant förövrigt att  du nämner enbart kvinnliga författ are 
och enbart lyriker. Man kunde också nämna romanförfatt aren 
Monika Fagerholm).

Til sist, hva er ditt  lydspor (en sang med en artist som betyr 
noe spesielt): 
Jag är ganska omusikalisk men jag är glad att  Bob Dylan fi ck 
Nobelpriset
 

Merete Mazzarella snakker om sin bok «Om 

livets mening» onsdag 6. sept. kl 17 og deltar i 

samtalen «om livet» kl 21 samme kveld

Jenny Wrangborg

 Hva gjør du: Poet 
Alder: 32
Bor: Stockholm

Aktuell på festivalen: Poet på Poesifest

Brenner for: Socialismen

Du har bl.a. skrevet bøkene «Kallskänken» og «vad ska vi göra med 
varandre» og slo igjennom med førstnevnte, en bok som ble omtalt 
som en «litt erär sensation» i Sverige. Hvorfor tror du en bok om livet 
bak kulissene i restaurantbransjen slo så godt an? 
Genom restaurangköket kan man beskriva klassamhället och få män-
niskor att  få syn på hur absurt det här politiska systemet vi lever i är.  Jag 
tror också att  framgången med Kallskänken beror mycket på att  dikterna 
kunnat användas på tex möten och i utbildningar. Jag har gjort hundratals 
uppläsningar sedan boken kom ut och på gott  och ont (det är ju en ganska 
mörk verklighet jag beskriver) så känner folk igen sig i dikterna och erfa-
renheterna bakom dem.

Du er ung, men allerede blitt  omfavnet av arbeiderklassen. Hva mener 
du vi kan gjøre for å stoppe utviklingen med større ulikhet og fl ere 
fatt ige barn i de nordiske landene?
Organisera oss i fackförbund, politiska partier och organisationer och 
kämpa för ett  mer jämlikt samhälle.

11. september er det stortingsvalg i Norge. Tror du det har betydning 
hvilket politisk parti, det konservative Høyre eller Arbeiderpartiet 
som får statsministeren ett er valget?
Såklart har det det. Men det är bara när många människor är i rörelse 
som riktig politisk förändring är möjlig. Bara genom att  sätt a press på 
Arbeiderpartiet kommer de uträtt a något av värde.

Du er redaktør av en bok i september, en antologi om arbeidsvilkår. Av 
frykt for nedleggelse og konkurs, er det ikke større sjans for at fl ere 
får jobb når bedrift ene ikke må binde seg,?
Binda sig till vad? Kollektivavtal? Jobb med dåliga och otrygga villkor 
är bara bra för arbetsgivarna, ingen annan. Vi andra betalar med våra 
kroppar och livsvillkor för arbetsgivarnas önskan om att  kunna anställa 
folk på otrygga anställningar till låga löner och farliga arbetsvillkor. 

Hva protesterer du for:
Ett  jämlikt samhälle. 

Har du en person du ser opp til?
Min mamma. 

Til sist, hva er ditt  lydspor (en sang med en artist som betyr noe spesielt)
Nine to fi ve med Dolly Parton 

Jenny Wrangborg deltar på Poesifest fredag 8. sept. og 

som kunstnerisk innslag til debatten «Er det på tide å ta 

den store diskusjonen om middelklassen?» torsdag 7. 

sept. kl 21.
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Snadderkiosken, Tangen

2100 MARKERING VED ERIK BYE 
MONUMENTET

«Det var vår egen jord som var 
blitt  borte, og marken lå der 
natt ekald og våt.»

Blomsternedlegging v/Erik Bye-monumentet!

Tale v/ forfatter Dag Solstad

Fullriggeren Sørlandets Shantykor synger

(Fri adgang)

«oroa dig inte
det ordnar sig

aldrig»

Jan Erik Vold 
(kommer på Poesifest)
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EIT VANLEG, UVANLEG MENNESKE
Kva slags eigenskapar bør ein ha for å kunne kallast eit vanleg 
menneske spurde eg ein gong meg sjølv, og i same stund tok eg til å 
argumentere mot sjølve spørsmålet:

 Eit vanleg menneske treng ikkje ha spesielle eigenskapar! Det er 
menneske i kraft  av sin menneskenatur, at det er av menneske- 
slekta, same kva slags eigenskapar det mått e ha!

Men eit uvanleg menneske, da? prøvde eg meg på nytt , kva slags 
eigenskapar bør eit uvanleg menneske ha?

Vedkomande treng i alle fall ikkje vera feilfri, svarte eg meg sjølv. 
Dei uvanlege menneska er nesten aldri feilfrie, tvert imot, oft e har 
dei til dels store feil, men likevel er dei gode eigenskapane deira så 
mange og bragdene deira så store at det meir enn veg opp dei meir 
tvilsame sidene. Eit uvanleg menneske kan også gjera mistak, ikkje 
berre ha feil, men også ta feil, og eit uvanleg menneske kan også 
koma til å skift e meining.

Men noko må vel likevel kunne seiast om dei uvanlege menneska? 
heldt eg fram.

Dei uvanlege menneska må ha eventyrlyst, kom eg på, dei må ha 
leikelyst og utferdstrong og livslyst. Uvanlege menneske vil sjå 
både Svalbard og Afrika, og vil kjenne både livets gleder og livets 
alvor.

Og så må det uvanlege mennesket ha mot, og ikkje berre sine 
meiningars mot, men mot i handling. Dei må vera frimodige, med 
andre ord, og frispråklege og fritt alande, kanskje vera lite grann 
frampå. Men dei er ikkje brautande, og heller ikkje despotiske og 
tyranniske, for da har dei tapt si sjel.

Ja, no var eg godt i gang.

Eit uvanleg menneske må stå ved sitt  og vera sta i store spørsmål, 
men desto meir fl eksibel når det gjeld småting. Ja uvanlege 
menneske driv ikkje med småting, eller bagatellar, men likevel 
har dei sans for kvardagens gleder, barns smil, bølgjesus, med-
menneske og fotball. Uvanlege menneske er selskapsglade, 
samtidig som dei er einstøingar. Dei har empati utan sentimentalitet, 
ser praktisk på det meste, og tåler å bli motsagte utan å ta det ille 
opp. Men samtidig som dei står på sitt , har dei stor respekt for og 
er lydhøyre for andre. Dei tenker seg om to gonger når det er tid til 
det, og handlar straks når det er dét som gjeld.

Det beste ved uvanlege menneske er at dei har stor omtanke for 
andre, at dei er på dei svake si side. Dei fi nn ut kva som er deira 
oppdrag i verda og prøver å fullføre det, sjølv om det skulle ta år,
ja eit liv.

Så stilte eg meg sjølv spørsmålet: Kjenner eg eit slikt menneske?
Ja, sa eg, og det var berre eg som høyrde det: 
 - Jon Michelet er eit slikt vanleg, uvanleg menneske. 
Og no skal han få Erik Bye-prisen.

Erik Bye var eit uvanleg menneske, men det inneber ikkje at Jon 
Michelet bør bli som Erik Bye.

For eksempel treng han ikkje reise med sjøfl y til Nordsjø-festivalen i 
Bud, slik Erik Bye gjorde. Og sjølv om han skulle fi nne på det, treng 
han ikkje snuble på fl ott øren i svart dress og dett e i havet, slik Erik 
Bye gjorde for mange år sidan. Og da treng han ikkje symja til land 
og bli dradd opp, våt som ei kråke. Og når han først har unngått  alt 
dett e, treng han heller ikkje sende beskjed til orkestret om at dei 
skal spela opp med det same han gjer entre. 

Og han treng ikkje gå inn rennande våt til orkester-musikken, medan han 
syng: Og skuta  het Skomvær av Porsgrunn  by. Hal toppseil my boys, 
hiv-ho!
     
Slik Erik Bye gjorde. Jon Michelet treng ikkje det.

Heller ikkje bør han reise til Zanzibar og hente skrivemaskinen han sett e 
igjen der ein gong. Han kan kjøpe så mange pc’ar som han vil. Han får ikkje 
kjøpt fargeband til dei skrivemaskinane lenger. 
     
Han må skrive ferdig krigsseilarromanane sine, må han. 
Da har han utført sitt  oppdrag. Ett er det kan han gjera kva han vil.
     
Gratulerer med prisen, Jon.

Edvard Hoem

ILLUSTRASJON: OSCAR JANSEN



Triztan-teltet, torvet i Markens
1200 – 1600 KAFÉ / INFOTELT / VAFLER OG AVISER
NOAH har stand i teltet. 

Max Volume, Clarion Hotel Ernst

ERIK BYES MINNEPRIS OG HYLLEST
1900 FESTAFTEN 

Utdeling av ERIK BYEs MINNEPRIS til JON MICHELET

Jon Michelet, Edvard Hoem, Dag Solstad, 

Arve Tellefsen, Fullriggeren Sørlandets shantykor, 

Christoforos Schuff , Inger Marie Gundersen, Vidar Frøysnes

Helene Bøksle, Tania Michelet og  Marte Michelet

Programleder: Jan Oddvar Skisland

(150,-)

«Jeg har alltid vært imot krig.
Men jeg er for krigen mot krigen.

Noen kriger er jeg altså for.
Det er den slagmarken jeg er imot»

Arne Hugo Stølan 
(kommer til Poesifest)
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METTE MOESTRUP (DK)

FILM: ”Taxi Teheran” av Jafar Pahani fra 2015 dreier seg om kunstnerisk frihet som en akse, hvor form og 
innhold er bundet sammen. Pahani opptrer selv i fi lmen som taxisjåfør, og fi lmen er spesielt bygget opp 
rundt de passasjerer han samler opp. Med sin veksling mellom fi ksjon og dokumentar viser ”Taxi Teheran” 
den nye iranske bølge, som kultdikteren og fi lmskaperen Forugh Farrokhzads ”Huset er sort” (1963) banede 
vei for. 

MUSIKK: Jenny Hval - Blood Bitch” (2016) – jeg elsker Jenny Hvals musikk og hennes tekster. Derfor var jeg også helt svimmel av ære over, at 
hun innledet sitt album ”Apocalypse, girl” med et sitat fra min diktsamling ”kingsize”.  Jeg hører ”Blood Bitch” på repeat, når jeg p.t. skriver på 
min neste diktsamling. 

BOK: LALLA. THE POEMS OF LAL DED. (Oversat til engelsk fra kashmirisk af Ranjit Hoskote , 2011) Boken har inspirert meg. Lal Ded levde i 
Kashmir på 1400-tallet og er den dag i dag en av Kashmirs mest kjente spirituelle og litterære fi gurer. Oversettelsen rommer 146 af hennes 
dikt i formen ”vakhs”; læresetninger eller ytringer. Lal Ded, som var brahman, forlot sitt hjem som 26-årig for å bli disippel hos en guru, og 
senere ble hun vandrende tiggermunk og fi kk vist nok selv disipler. Hennes epifaniske dikt er blitt hyllet av både hinduer og muslimer, og 
hun forbindes med både bhakti og sufi sme. Men akkurar som med Sappho kan man saktens lese Lal Ded’s dikt som ... ja, som poesi. Man får 
et åndeligt kick, ja, men det er også spark i tanken og billedspråket. Hvem vil fx ikke gjerne ha en ”mind-horse”? Her er vakh nr. 111: 
111
What the books taught me, I’ve practised.
What they didn’t teach me, I’ve taught myself. 
I’ve gone into the forest and wrestled with a lion. 
I didn’t get this far by teaching one thing and doing another.

CHRISTIAN TYBRING-GJEDDE

FILM: «Danser med Ulver» - Kevin Costner regissør og hovedrol-
le – fi lmen har vakker natur, fascinerende presentasjon av Sioux 
indianerne og viser hvordan LT John Dunbar (Kevin Costner) lar 
seg inspirere og imponere av indianernes liv og livsfi losofi . Så 
mye at han valgte å bli en av dem. 

BOK: «The Republic» (staten) av Platon – et «must» for enhver 
som ønsker å forstå politikkens vesen. Politikken raison d’etre.

MUSIKK: Country – Garth Brooks – enkel, sentimental og jord-
nær tilnærming til livet. Etter hvert som jeg har blitt eldre, har jeg 
også fått en økende sans for klassisk musikk.

INGVARD WILHELMSEN

FILM: ”The Bridges of Madison Garden” fra 1995 med Meryl 
Streep og Clint Eastwood. Den er rørende og romantisk, og det 
trenger vi av og til.

BOK: ”Jeg og Du” av den jødiske religionsfi losofen Martin Buber 
gjorde sterkt inntrykk på meg. Den beskriver mellommenneske-
lig forhold, som enten et ”Jeg - Du - forhold” eller ”Jeg - Det”. 
Boken kom ut på norsk i 1967.

MUSIKK: Johnny Cash, og spesielt ”Man in Black”. Han har en 
fantastisk dyp barytonstemme, kombinert med et solidarisk og 
sterkt innhold i tekstene.

3 GJESTER DELER 3 KULTUROPPLEVELSER
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Triztan-teltet, torvet i Markens
1200 – 1600 KAFÉ / INFOTELT / VAFLER OG AVISER

Kongens senter, Dronningens gate 42
1100 OM PESSIMISME 
«Pessimism, negativt tänkande och samtal 

om det svåra i livet»

Foredrag ved fi losof 
Ida Hallgren (SVE)

Triztan-teltet, torvet i Markens
1200 LIVET, OG KORLEIS LEVE DET 
Anne Gunn Halvorsen

På kort tid har frilansjournalist Anne Gunn Halvorsen (32) fått to 
barn, mann og rekkjehus. Ho har pådrege seg gjeld, ansvar og eit 
heilt ordinært vaksenliv. Ein kveld ho surfar på nettet, går det opp 
for henne at ho har brukt meir tid på å søkje opp kjendisar og tre-
nings-tights enn sjølve livet. For korleis skal ein som vaksen unngå å 
bli skild, sur, utbrend og gjeldsslave? Kva bør du ete, kvar bør du bu, 
og kva kan du gjere for å unngå å døy?

I eitt år set Halvorsen alt anna på vent for å fi nne svar på dei store 
spørsmåla. I debutboka «Livet, og korleis leve det» dreg ho med 
lesaren på fi nanskonferanse og samlivskurs, inn i forskingsrapportar, 
oljesmell og politisk historie. Ho reiser frå Gjøvik til Høvik, til Stavan-
ger, Sandnes, Sandeid, Etne og Keyserløkka. Alt for å skrive ei bok 
som kan gjere deg klokare – og få deg til å senke skuldrene, litt.

Triztan-teltet, torvet i Markens

1300 ENNEAGRAMMET:
Nysgjerrig på mennesker?  «Innsikt gir ut-

sikt – Den norske enneagramboken» 2017

Forfatter Camilla Kokai forteller om bokprosjektet.

Hvor godt kjenner du deg selv, og i hvilken grad forstår du deg på 
andre mennesker i dine omgivelser? Hvordan tror du andre ser på 
deg, og hvordan fungerer dine relasjoner? Få spørsmål er vel mer 
spennende og nødvendige å fordype seg i enn disse. 

ENNEAGRAMMET er et detaljrikt, dynamisk og kraftfullt verktøy som 
hjelper deg til å kunne analysere og forstå mennesker og relasjoner, 
både privat og profesjonelt. Boken berører temaer som personlig-
het, selvinnsikt, menneskelige intelligenser og instinkter, kommu-
nikasjonsstiler, motivasjonsfaktorer, teamarbeid og lederstil. Vår 
erfaring er at denne innsikten kan forandre menneskers liv.  

”Vi ble mer nysgjerrig på hverandre, rause med hverandre og glad i 
hverandre!” Rektor

KJENN DEG SELV OG FORSTÅ DEG PÅ ANDRE!

( 100,- inkludert  arr. kl 12:00)

«Og døden
prikker
lett mot huden
overalt 
i alt»

Terje Dragseth 
(kommer til Poesifest)

Camilla Kokai • Dorthe Lie

Innsikt gir utsikt
Den norske enneagramboken
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Håndverkeren, Rådhusgt 15
1700 OM LIVETS MENING 

Merete Mazzarella (FIN) 

Hvordan kan vi leve meningsfullt her og nå – og bære videre noe 
godt også etter vår død? I sin ferske bok skriver Merete Mazzarella at 
det er så stort at det nesten blir pinlig. 

Finlandssvenske Merete Mazzarella er forfatter og professor i littera-
turvitenskap, bosatt i Finlands hovedstad Helsingfors sammen med 
sin fi lsosofmann Lars Hertzberg.

«När Mazzarella är som best, kan det kännas som att samtala 
med en kultiverad och bildad vän som har ett outsinligt förråd av 
eksempel och hela tiden driver diskussionen i nya tankeväckande 
riktningar, oavsett om man hummar med eller säger emot. Själv vill 
hon uppvärdera ordet konversera, och att läsa henne är att delta i 
en konservation som aldrig helt risikerar att gå i stå. Och ja, jag tror 
nog man kan lära sig något om empati på kuppen,» skriver Dagens 
Nyheter i anmeldelsen av boken. 

Kanskje burde den fått tittelen «Om de stora frågorna», for dette 
med livets mening er bare ett av sporene forfatteren følger når hun 
tar for seg eksistensielle spørsmål som fl aksen, den frie viljen, ond-
skap, sorg og tilgivelse. I et kapittel om verdensbilder er hun i løpet 
av ti sider innom Dantes helvete via «sumerernas begravningsriter» 
og går videre til Crow-indianernes forhold til bøfl ene. Derimellom 
rekker hun også å analysere en novelle av Karen Blixen, søke røttene 
til den moderne individualismen, summere 1800-tallets fremtidsop-
timisme og fortelle om folkemord i Belgisk Kongo. 

(150,- inkludert Gitte Jørgensen)

Håndverkeren, Rådhusgt 15
1800 NÅR SJELEN KALLER 
Følger du drømmene dine? Hva prøver 

din indre stemme å fortelle deg?

Vi møter forfatt eren Gitt e Jørgensen fra  Danmark.

Du så henne kanskje på TV2 God Morgen Norge. Nå kommer hun til 
Protestfestivalen. 

Kjenner du til fornemmelsen av at din sjel kaller? At du har en indre 
stemme, som forteller deg at det er noe mer i livet til deg? Kanskje 
mer kjærlighet. Kanskje mer engasjement. Kanskje mer mening og 
fellesskap. 

Så velkommen i klubben. Flere og fl ere mennesker har en drøm 
om å få mer ut av livet sitt og å gjøre livet bedre for seg selv og sin 
omverden. Kom og få inspirasjon til, hvordan du kan lære deg selv 
å lytte, handle og skape et liv hvor du er i bevegelse, skaper håp og 
optimisme.

150,-)
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Shuffl  e, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgaten 2
2000 TENK NEGATIVT 
«Tenk negativt – Bli et bedre menneske» 

Vi møter fi losofen Ida Hallgren fra Sverige

«Vær ikke så negativ – 
tenk positivt!» er noe en 
pessimist ofte hører, kanskje 
særlig på Sørlandet. Men en 
mottrend er på fremmarsj: 
«Tenk negativt – bli en 
lykkelig pessimist».

Ida Hallgren er svensk 
psykolog og doktorand 
i praktisk fi losofi  ved 
Gøteborgs Universitet. 
Hun holder kurs i negativ 
tenkning på studieförbun-
det Sensus. Under kurset 
leser hun dikt av Vilhelm 
Moberg, Pär Lagerkvist og 

Albert Engström. Hallgren mener den positive tenkningen som har 
inntatt samfunnet, er farlig både på samfunns- og på individnivå. 
Positiv tenkning har blitt en ideologi som kan føre til ulykke, mener 
hun. Eksempler er den gamle eller den kreftsyke som ikke får prate 
om uro og død uten å viftes bort med ord om å fange dagen, spise 
en kanelbolle og tenke positivt. I en individualistisk kultur, fylt til 
randen av selvhjelpslitteratur og overfl atisk mindfulness, er det opp 
til hver enkelt å være lykkelig. En kreftsykdom kan til og med bli sett 
på som en gave som utvikler deg. Klarer du ikke det, kan du i stedet 
føle skyld. Å tenke negativt handler om å se virkeligheten som den 
er og forholde seg til den. Om du bare tenker positivt har du ikke 
verktøy til å håndtere virkeligheten

(150,- inkl samtale om livet)

Shuffl  e, Clarion Hotel Ernst,  Rådhusgaten 2
2100 SAMTALE OM LIVET
Gitte Jørgensen (DK), Ida Hallgren (SVE),

 Anne Gunn Halvorsen (N), Merete Mazzarella 

(FIN), Camilla Kokai (N)

Protestfestivalen og Kristiansand 
fi losofi kafé inviterer til samtale 
om livet. Hvordan leve våre liv? 
Finnes det noen viktige valg og 
prioriteringer vi kan gjøre for å 
leve lykkelig, sant og fullverdig? 
For å bli bedre mennesker? Eller 
må vi alle kjempe for å fi nne eller 
skape en mening med livet? 
Etter en dag med fi re forskjellige, 
tankevekkende foredrag om livet 
og «de store spørsmål», møtes de 
fem foredragsholderne til samtale 
om nettopp livet. 

Filosof Ralph Henk Vaags vil lede samtalen.
Musikalsk innslag: Margrethe Skogrand

(Pris 150,- inkludert Ida Hallgren)

«Dage, hvor man ikke kan
gå op og ned ad mandens lugt. Utålmodighed.
Udholdenhet. De groveste suk og de lyse
og hæse nætter. Dage, hvor brysterne
er som `sat på` og vejrer enfoldigt som snuder – juhu -
åh, hvor ødselt».

Mette Moestrup 
(kommer til Poesifest)

Åpningstider:
Mandag t.o.m. lørdag kl.10:00
Søndager kl.12:00

Markensgt.19B
Mail: post@victoriapub.no
Tlf. 380 74890
www.victoriapub.noAlle rettigheter, godt utvalg på 

fl asker, småretter
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Triztan-teltet, torvet i Markens
1200 NORSK HISTORIE 
Norsk slavehandel – et mørkt kapittel 

i vår historie

Forfatter Fartein Horgar forteller.

I 130 år drev Danmark-Norge 
en omfattende slavetransport 
fra Vest-Afrika til Karibia. Det 
første slaveskipet ble sendt ut av 
en kjøpmann i Bergen. Ludvig 
Holberg investerte sin formue i 
slavehandelen.  Tordenskiold var 
matros på et slaveskip. Hvorfor 
har denne delen av vår historie 
i stor grad vært fortiet? Hvilken 
betydning hadde den lukrative 
slavehandelen for utviklingen av 
Norge som sjøfartsnasjon? Hvilket 

moralsk ansvar har vi i dag for det som skjedde den gang? Bærer vi 
på en kollektiv skyld? Bør Norges forbrytelser i fortiden få konse-
kvenser for dagens politikk overfor fl yktningestrømmen fra Afrika? 

Triztan-teltet, torvet i Markens

1300 POPULISME 

Kors på halsen. Sannheten om Sylvi

Vi møter forfatter og kommentator 
Mathias Fischer som har skrevet bok om 
fenomenet Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug har gjort lynkar-
riere i Fremskrittspartiet og er 
på kort tid blitt en populær og 
omstridt politiker. Men hvem er 
hun? Denne uautoriserte bio-
grafi en forteller hennes historie 
fra oppveksten som odelsjente 
på Ørskog, til hun som ungt 
talent ble oppdaget av Carl I. 
Hagen og senere ble byråd og 
statsråd. Det skulle bli mange 
år med maktkamper og kontro-

verser, med korset fra farmoren rundt halsen og paljetter på jakken. 
Er hun kristen og konservativ eller radikal liberalist; Siv Jensens 
venninne eller Carl I. Hagens elev? Denne boken bringer oss tettere 
på Sylvi Listhaug.

Håndverkeren, Rådhusgt 15
1730 STORTINGSVALGET
Har Senterpartiet blitt det nye Fremskrittspartiet?  
Flyr de i medvind nå på grunn av populismens seiersgang gjennom 
Europa? Og i så fall, hvordan har det rødgrønne Senterpartiet klart å 
bli et «høyreparti»? 

Protest mot snobberi og innvandring og mot alle typer sammenslå-
inger; fra kommuner til EU til dagligvarekjeder med alt for stor makt. 
Protest mot maktelitene. Partiet som roper ulv. 
Ifølge valgforsker Anders Todal Jensen har de fl este partiene nå lite 
å stille opp med som forsvar mot Senterpartiet. Til Vårt Land sier han 
at det knapt fi nnes motmedisin mot partiets kamp mot politireform, 
kamp for landbruket, kamp mot ulv og kommunereform. 

Leder i Civita Kristin Clemet, hevder at det er «særlig Senterpartiet 
og Fremskrittspartiet som ser nytteverdien av å spille på motpolene 
by og land, folk og elite, eller vi i Norge og de andre». Når forskere 
og medier forsøker å kategorisere populistiske partier i Europa, trek-
ker de gjerne fram de sakene som typisk forener disse partier. Det er 
ofte motstand mot globalisering, frihandel, innvandring, sanksjoner 
mot Putin, islam, eksperter og sentralisering; samt en positiv hold-
ning til folkeavstemninger. 
Frithjof Jacobsen i VG hevder Senterpartiets populistiske råkjør 
mot alt fra vareutvalget på Rema 1000 til EØS-avtalen er velsmurt, 
strategisk og smart. Men særlig troverdig er 
det ikke. Senterpartiet er for det meste mak-
tens parti. I Nationen har Erling Kjekstad en 
annen oppfatning: «Høyre vil senke skattene. 
Det vil Trump også. Senterpartiet kjemper 
mot elitene. Trump også. Så hvem er mest 
lik?» Thorbjørn Jagland skriver derimot i en 
kronikk at Senterpartiets ulvemotstand eller 
EU-motstand ikke uten videre kan regnes 
som populisme. Men hvis man hevder at 
fl yktningene representerer en fare for vår 
felles velferd og våre barns fremtid, er det 
populisme.

Panel:

Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen

Frank Rossavik, kommentator

Anne Beathe Tvinnereim, nestleder og 
stortingsrepresentant Senterpartiet

Hans Lysglimt Johansen, Trump-
tilhenger og leder av Alliansen

Debattleder: Gunnar Stavrum

Din partner på lønn 
og regnskap

Tlf.: 38 12 95 30 I www.pluss-ok.no

avganger
i døgnet!

Velkommen om bord. 

Ta toget. 
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Håndverkeren, Rådhusgt 15
1830 POPULISME 
Protest mot maktelitene, mot EU-eliten, mot PK-

eliten, politikereliten. Kultureliten, feministeliten, 

forskereliten, meningseliten, hovedstads-eliten, 

slik beskriver Jo Røed Skårderud det som skjer i 

samfunnet. Er den høyrepopulistiske protesten 

høyst nødvendig for å motarbeide skjevdeling, få 

en maktbalanse og et mer rettferdig samfunn?

I januar tiltrådte Donald Trump som president i verdens mektigste 
land. En høyrepopulistisk bølge har også skyllet inn over Europa. 
Brexit-prosessen er på sporet.  I 2013 hadde Alternativ for Tyskland 
en oppslutning på 4.7%, mens målingene de siste årene viser opp 
mot 15%. I Nederland fi kk Geert Wilders Frihetsparti en oppslutning 
på vel 13% etter valget i mars og ble neststørste parti. I Frankrike 
står Marie Le pens Nasjonal Front fortsatt sterkt, hun ble «nestbest» 
under presidentvalget i vår. 

I Norden øker oppslutningen rundt Dansk Folkeparti (21.5%), Sveri-
gedemokratene (19.4%) og Sannfi nnene (17.6%). 
«Så lenge den ikke får for mye makt, kan populismen få positive 
konsekvenser,» skrev Frank 
Rossavik i Aftenposten. 
Rossavik viste til at populistiske 
partier ifølge Pax leksikon 
tradisjonelt er forankret i 
«det jamne folks» interesser 
og virkelighetsoppfatninger, 
som motstandsbevegelser 
rettet mot f.eks. «adel, preste-
skap og jordeiere i byen». 
Spørsmålet blir i så fall:  
Har populistiske strømninger 
fått for stor makt i dagens 
verden?

Panel: 

Jo Røed Skårderud, journalist i Klassekampen

Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen

Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten og forfatter

Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant FrP

Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant SV

Stein Reinertsen, biskop i Agder

Debattleder: Anders Tangen

Musikalsk innslag: Stein Roger Sordal

(150,-)

«vad ska vi göra med varandra
i din kalla lägenhet
framför tv:n
när luftangreppen fortsätter och de säger
att det inte  nns några andre sätt
än bomberna mot människorna
än pansarvagnarna i gränderna
än söndersprängda skolor
vad gör vi när marktrupperna korsar gränsen
och vi inte orkar  y
vad ska vi göra med barnen
burna in i sjukhusen
när du stänger av tv:n och går och diskar istället»

Jenny Wrangborg  (kommer til Poesifest)
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Vi er så stolte av vår egalitære livsstil her i Norge. Jeg, og mange med 
meg, har tatt likhetsidealet i det norske samfunnet for gitt. Jeg har 
trodd idealet om små forskjeller var så inngrodd at det nærmest var del 
av genmaterialet vårt. Men det norske likhetssamfunnet, slik vi kjenner 
det og er stolte av, forvitrer. Ivar Aasens Nordmannen som sa at «millom 
jamningar helst er eg nøygd» blir det stadig færre av. «Millom kaksar 
eg inkje kan trivast» sa han også. Aasen ville neppe funnet seg til rette 
i Norge i 2017. Vi trenger en bred mobilisering mot økte forskjeller, og 
det må handle om mer enn skatt.

Ulikhet påvirker hvordan vi tenker om hverandre. Små forskjeller 
henger sammen med stor tillit. Den sosiale kapitalen i vårt samfunn er 
bokstavelig talt gull verdt, men den er ingen selvfølge. Amerikaneren 
Putnam har skrevet en bok som heter «Our kids» - «Våre barn». Der 
beskriver han hvordan 50-tallets USA var et samfunn preget av høy 
sosial mobilitet. Han bruker sin egen barndomsby som eksempel. Barn 
med ulik sosioøkonomisk bakgrunn bodde i samme område, gikk på 
samme skole og lekte sammen. Fattige unger var en del av livene til 
de rike barna, og derfor stilte lokalsamfunnet opp for dem. Den sosiale 
kapitalen var høy. I dag derimot, lever disse menneskene i adskilte 
verdener i samme by. Fellesskapet stiller ikke opp på samme måte; den 
sosiale kapitalen er forvitret. Ansvaret er fl yttet fra fellesskapet til den 
individuelle familie. Før kalte folk nabolagets unger for «our kids», sier 
Putnam. Nå snakker man ikke om «våre barn» lenger. Man snakker om 
«mine barn».

Norge er ikke USA, men også hos oss vokser ulikheten og svekkes den 
sosiale kapitalen. Mange av oss kjenner på at den gamle dugnadsån-
den – som sosial kapital kanskje kan kalles på godt norsk – forvitrer. De 
fl este foreldre kjemper som løver for sine egne barn, men stadig færre 
tar seg tid til å trene idrettslaget eller stille på korpsdugnaden. Når 
det blir stadig mer hver mann for seg selv, glemmer vi kanskje at hele 
samfunnet taper til slutt når noen faller utenfor.

Så hva har den norske folkesjela med økende økonomisk ulikhet i 
landet vårt å gjøre? Kampen mot ulikhet i norsk politikk begrenser seg 
ofte til en debatt om skattlegging av de aller rikeste. Det er selvsagt en 
viktig debatt. Bladet Kapital har med stolthet kunngjort at det nå er 251 
milliardærer blant oss her i Norge – 51 fl ere siden Erna Solberg kom til 
makta. De siste tre årene har Norges 400 rikeste blitt 535 millioner kro-
ner rikere hver i gjennomsnitt, en verdiøkning på 25 %. Sannheten er at 
det sosialdemokratiske Norge skaper fl ere superrike enn for eksempel 
USA gjør. Og inntektene til dem som tjener mest, øker mye raskere enn 
inntekten til dem som tjener minst. Hvis mindre forskjeller er et mål, er 
vi på rask vei i feil retning. Lønnsforskjellene i Norge er fremdeles min-
dre enn i mange andre land, men utviklingen går i feil retning. Lønna til 
de lavest lønte i privat sektor har stått rimelig stille siden 2008. Norge 
skiller seg ut i Norden ved at vi har de største forskjellene mellom de 
lavest lønte og de med «vanlige» lønninger, ifølge en rapport fra Senter 
for lønnsdannelse. De advarer om at vi kan få de samme lønnsforskjel-
lene som England og Tyskland hvis utviklingen fortsetter, land der 
begrepet «working poor» har fått feste seg.

Men utjamning av inntektsforskjeller handler ikke bare om vår vilje til å 
skattlegge rikingene. Det handler like mye om vår vilje til å dele godene 

med de som ligger lengst etter hovedfeltet. Det handler om oss i den 
privilegerte middelklassens vilje til å bruke de store pengene på utjam-
ning, og respekt for at folk er forskjellige.

Større skiller økonomisk gir også større skiller kulturelt og sosialt. 
Superrike oppfatter seg ikke som del av det norske fellesskapet. Men 
er middelklassen på vei til samme sted? Hvis dansen rundt gullkalven 
har erstattet Ivar Aasens «millom kaksar eg inkje kan trivast»; hvis du og 
jeg mentalt retter identitetsfølelsen vår oppover mot de nyrike i stedet 
for det tillitsbaserte fellesskapet, der de mindre privilegerte deltar på 
samme betingelser som de med mye penger; da blir kanskje viljen til 
utjamnende politikk mindre? 

Økt ulikhet i Norge og andre land er et resultat av en villet politikk som 
følge av nyliberalismen som blomstret fram på 80- og 90-tallet. Senter-
partiets Anne Enger tok dette opp i en egen stortingsdebatt i 1996, der 
hun utfordret daværende statsminister Gro Harlem Brundtland. Brundt-
land avviste hele problemstillingen. Sp fulgte opp saken i Sentrumsre-
gjeringa i 1997. Daværende sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa 
la fram en rekke tiltak for å snu utviklingen i Stortingsmeldingen om 
utjamning i 1999. Men til tross for konkrete tiltak og gode målsettinger 
den gang har utviklingen etterpå gått i feil retning. Det trengs derfor 
politisk vilje til å tenke nytt. Det er fullt mulig å snu trenden.
«Arbeidslinja» er ofte svaret fra politisk hold. Vi er alle enige i at det 
mest eff ektive tiltaket er å sørge for at fl est mulig kommer i jobb. Men 
arbeidslinja brukes også som påskudd for reinspikka liberalistisk poli-
tikk, som for eksempel når Civita går ut og anbefaler lavere lønn og sva-
kere beskyttelse i arbeidslivet for å fl ere i lønnet arbeid. På den andre 
siden bidrar fokuset på arbeidslinja til en nedprioritering av verktøyene 
vi trenger for de menneskene som faller helt utenfor arbeidslivet eller 
som befi nner seg i kanten av arbeidslivet. 

Uføre, aleneforsørgere og fl ere andre grupper kan umulig dra inn to 
fulltidsinntekter, som er normen for å henge med i dagens velferds-
utvikling. Sosiale ytelser holdes i sjakk for at det ikke skal «lønne seg å 
ikke jobbe». Jeg forstår meg ikke på fordelingspolitikken til høyrepartie-
ne. Tjener du over en million, må du ha skattelettelser for å bli motivert 
til å gjøre en god jobb. Men om du tjener lite og attpåtil blir syk, da skal 
du få pågangsmot og ny livskraft ved å påføres økt økonomisk utrygg-
het.  Satsene for barnetrygden har vært uendret siden 1996. Hvorfor 
er det slik at virkemidlene for å sikre at «alle skal med» har blitt stadig 
mindre verdt? De langsiktige konsekvensene av denne politikken kan 
vise seg å bli tragiske. Barn som vokser opp i barnefattigdom er visst 
ikke «våre barn» lenger, de er «deres barn».

Økt ulikhet påvirker det sosiale limet mellom folk. Tilliten i samfun-
net vårt blir mindre. Alle partier er enige om at høy sosial tillit er den 
viktigste suksessfaktoren ved det norske samfunnet. Den er vi i ferd 
med å ødelegge gjennom større forskjeller. Og det er ikke bare de 
superrikes skyld. Det brede fl ertallet i Norge må ta ansvar for at vi ikke 
lager et system der middelklassen drar stigen opp etter seg. Jeg tror på 
fellesskapet i dette landet. Vi trenger en kraftfull allianse mellom alle de 
som er for fellesskap, solidaritet og nestekjærlighet.
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Bekjempelse av forskjeller må handle 
om mer enn arbeidslinja
Av Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Sp



Shuffl  e, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgaten 2
2100 ULIKHET 
Er det på tide å ta den store diskusjonen om mid-

delklassen («spissborgerne»)? Har den gjennom 

sine posisjoner og god hjelp av politikerne bevisst 

valgt et samfunn med større ulikhet? 

Den 7. mars i år var hele forsiden av Fædrelandsvennen brukt til 
oppslag om at «10 av 100 barn vokser opp i fattige familier». I Agder 
utgjør etnisk norske det store fl ertallet av fattige. Barnetrygden har 
stått uendret siden 1996. 
Kan en årsak til utviklingen være at en stor og førende middelklasse 
har bagatellisert fattigdomsproblemet i Norge? Og har «arbeidslin-
ja» ført til at enslige forsørgere med bare én inntekt bikker under 
fattigdomsgrensa?
Venstresida i politikken er mest opptatt av at de styrtrike tar for stor 
del av samfunnsgodene. Skyter den derved over mål ved hele tida å 
snakke om de superrike? Er det ikke den middelklassen de kanskje 
selv er en del av, som utgjør maktsentrum, i alle fall i Norge? Poli-
tikere, journalister, forskere og byråkrater tilhører alle middelklassen.

Ulikheten i Norge gjorde et hopp i fj or, viser tall fra Statistisk sentral-
byrå. Siden 2006 har ulikheten økt med 14 prosent. Utviklingen har 
skutt i været med den blå regjeringen. En halv million mennesker 
er fattige i Norge. «Dette er en ny fattigdom. Den er økende og den 
er farlig,» skrev to kristne arbeidere i Oslo og Akershus, Lars Martin 
Mediaas og Arve T. Thorsen. «Vi fortsetter å gi dem som ikke kan 
jobbe så lite som mulig, for liksom å motivere alle som kan jobbe 
til å gjøre det,» hevdet de. Bak disse bestemmelsene står middel-
klassen, politikere og akademikere. Den såkalte «arbeidslinja» er 
det styrende prinsippet for tenkning om inkludering, også på den 
norske venstresida. 
I Sveriges avis Dagens nyheter skrev økonomene Sandro Scocco og 
Lars-Fredrik Andersson at «stora grupper halkat efter lönemässigt 
beror inte på teknisk utveckling eller frihandel, uten en medveten 
politik». 
Bjørgulv Braanen skrev i en leder i Klassekampen om hva som har 
skjedd i USA: «Politikerne er blitt velstående, men jobbene forsvant, 
og fabrikkene stengt. Makteliten beskyttet seg selv, ikke landets 

innbyggere». Skjer dette nå også i Europa og vårt eget land? Kunne 
politikerne gjort som de gjorde uten en bagatellisering av hvordan 
mange har det, uten bagatelliseringa fra den øvre middelklassen?
Kan middelklassen defi neres som «spissborgeren», slik Søren Kier-
kegaard beskrev han, og slik den danske presten Sørine Gotfredsen 
beskriver han i boka «Å leve med Kierkegaard»: «Han har funnet sin 
plass i livet med en god jobb, en velfungerende familie, hyggelige 
vaner og rikelig å spise, og beveger seg plystrende og temmelig 
overfl adisk rundt i verden, uten at han noen gang kommer i kontakt 
med livets substans, fordi han ikke tillater seg å kjenne på fortvilel-
sen».

PS: Vi har her av spesielle årsaker gjort unntak fra regelen om 
maksimalt seks personer i panelet. Følgelig kan tidsrammen for debatten bli 
noe forlenget. 

Panel:

Jan Kristoff er Dale, forfatter av novellesamlingen «Arbeidsnever» 
som handler om liv i underklassen

Lars Hertzberg, fi nsk professor i fi losofi 

Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen

Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant SV

Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Sp

Camilla Pettersen, forfatter og journalist

Jenny Wrangborg, svensk poet og samfunnskritiker

Debattleder: Astrid Dalehaug Norheim

Kunstnerisk innslag: Jenny Wrangborg

(150,-)
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«Blokka han bodde i
lå en halvtimes gåtur unna
jeg så den i horisonten
kledd i svak gul aluminium
elleve etasjer
ble reist på sekstitallet
for å gi arbeiderklassen utsikt
og et sted å hoppe fra»

Atle Håland 
(kommer på Poesifest)
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Europarådet anbefaler delt bosted som utgangspunkt for barn i familier 
hvor foreldrene ikke bor sammen, med mindre sterke grunner taler 
imot det. Barn med delt bosted har bedre psykisk helse, enn barn som 
bor fast hos én av foreldrene sine. Likevel bor ca 200 000 norske barn 
fast hos bare én av sine foreldre – som regel mor. 45 000 norske barn 
ser ikke sine fedre en vanlig måned. Hvilke konsekvenser har det?
Flere stater i USA har hatt et paradigmeskifte innenfor barneretten, 
hvor delt bosted er innført som ordning. I Danmark er det innført 
fengselsstraff  for å sabotere samvær, og omsorgsovertakelse i saker der 
en av foreldrene har fj ernet den andre forelderen fra barnets oppvekst 
gjennom grov sjikane med falske beskyldninger. 

I en studie fra Universitetet i Bergen, kom det fram at barn som mister 
kontakten med en av foreldrene sine etter samlivsbrudd oftere sliter 
med psykiske helseplager. I en nylig utgitt rapport om menns smerte, 
ble det poengtert at samværssabotasje og samværshindring, eller trus-
ler om at samvær skal opphøre, er en form for psykisk vold. 

Det fi nnes fl ere årsaker til at mange barn ikke ser sine fedre. Den største 
konfl iktdriveren i dagens situasjon synes å være mødre som uten gode 
grunner motsetter seg delt bosted når samlivet tar slutt. Frykt for vold 
og overgrep, må tas alvorlig og undersøkes grundig før samvær kan 
gjennomføres. Noen mødre vil ganske enkelt ha barna for seg selv. 
Andre er bitre og ønsker å hevne svik fra en ekspartner. Noen har også 
økonomiske hensikter med å sabotere samvær. Størrelsen på barnebi-
dragene avhenger av hvor mye eller lite samvær samværforelderen har, 
i tillegg til inntekt og andre faktorer. 

Flytting over lange avstander er noen ganger nødvendig, men det 
kan også være en eff ektiv måte å hindre samvær på. Enkelte sjikanerer 
motparten ut av barnas liv gjennom grove anklager og uriktige anmel-
delser. 

Norsk kvinnesaksforening deltok i januar i høringen til Familie- og 
kulturkomiteen, om endringer i barneloven. Kvinnesaksforeningen var 
imot å innføre delt bosted som utgangspunkt i tilfeller der foreldrene 
ikke bor sammen. Motstanden var begrunnet med at delt bosted ville 
ramme økonomien til mange alenemødre. Delt bosted ville bety en 
vesentlig reduksjon i barnebidrag for mange. Kvinnesaksforeningen 
fokuserte på at alenemødre er blant de mest fattige i Norge, og at redu-
sert kapital kraft hos alenemødre vil bety en økning i barnefattigdom. 
SSBs statistikk, viser at det er en klar tendens til at barna bor mer fast 
hos mor, jo færre timer mor arbeider. Studier viser også at trygd kan gå 
i arv. Alenemødre har lav yrkesdeltakelse og risikerer å ende opp som 
minstepensjonister. BUFDIRs statistikk viser også at fl er og fl er velger 
delt bosted som utgangspunkt for barna etter foreldrenes samlivs-
brudd, men at de som velger å dele på omsorgen har høy utdanning og 
høy inntekt. Barn med foreldre med høy utdanning og høy inntekt har 
altså større mulighet til å få tilbringe like mye tid med hver av foreldre-
ne, og til å utvikle god psykisk helse, sammenlignet med barn som bor 
fast hos bare én.

Internasjonal og nasjonal forskning viser at barn som har delt bosted i 
familier der foreldrene ikke er samboende, har fordeler som bedre psy-
kisk helse, bedre fysisk helse (da de i større grad får delta på fritidsakti-
viteter som avhenger av foreldrenes økonomi), bedre skoleprestasjoner, 
bedre trivsel, bedre forhold til foreldrenes skilsmisse, og har bedre 
relasjoner til sine foreldre i voksen alder, sammenlignet med barn som 
bor fast hos kun én av foreldrene. 

Forskning fra Universitetet i Oslo, viser at gutter med skilte foreldre 
(og som i større grad bor fast hos én av foreldrene sine, og ser mindre 
til den andre) tidligere siktes for lovbrudd enn gutter som har foreldre 
som er gift. Skilsmisse virker også inn på siktelsesraten, og gutter med 
skilte foreldre står for de mer alvorlige lovbruddene. Jenter med skilte 
foreldre får tidligere pubertet.

Måten man behandler sine barn på etter samlivsbrudd er like fullt et 
folkehelseproblem som røyking og drikking. Fedre degraderes emosjo-
nelt, sosialt og økonomisk, når de må kjempe en langvarig og kostbar 
kamp i rettsapparatet for å få delta i barnas oppvekst, i tillegg til å 
betale bidrag. Mødre er ofte ulykkelige som følge av å ikke ha levd sitt 
eget liv, og ikke opplevd selvrealisering. Fedre som har fokusert mest 
på jobb sliter med anger, og barn som vokser opp uten en tilstedevæ-
rende pappa uttrykker ofte sorg over det i terapisammenheng i voksen 
alder.  

Barn må få like muligheter til god utvikling. Samvær og omsorg fra far 
bør ikke avhenge av mors økonomiske, sosiale status og vilje. Utstrakt 
bruk av delt bosted vil sannsynligvis bidra til at alenemødre i større 
grad kan få en karriere og delta i yrkeslivet. Barn trenger god omsorg 
fra både sine mødre og fedre når de skal utvikle seg til å leve gode og 
sunne liv. 

Det er uakseptabelt at foreldre ikke stiller opp for barna sine, og det er 
uakseptabelt at aleneforeldre saboterer muligheten for samvær. Det er 
uakseptabelt at staten indirekte stimulerer til å sabotere samvær, gjen-
nom barnebidragssystemet. For jo mindre samværsforelderen har bar-
na, desto større bidrag må den som ikke ser barna betale. Det er også 
problematisk at domstolen kun har begrenset mulighet til å idømme 
delt bosted når foreldrene er uenige. Hvert år behandler domstolene ca 
2700 saker etter barneloven. Ifølge Lovdata fi nnes det kun to saker hvor 
det er idømt delt bosted i løpet av de senere årene. 

Den 7. mars vedtok Stortinget å løfte fram delt bosted som alternativ 
bostedsløsning for barn etter foreldrenes samlivsbrudd, i barneloven. 
Endringen gir et signal om at fl ere bør vurdere å velge delt bosted. 
Fedrene må gis mulighet til å stille opp – for barnas beste. 
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Samværssabotasje er et sosialt problem
Camilla F. Pettersen, forfatter av boken Samværssabotasje, utgitt av Aschehoug



Triztan-teltet, torvet i Markens
1200 – 1600 KAFÉ / INFOTELT / VAFLER OG AVISER

Triztan-teltet, torvet
1200 FOREDRAG: 
Bob Dylan: Amerikas Kronikør

v/ forfatteren Fartein Horgar

Café Portalen, Strandpromenaden 30, Tresse
1300 SKRIVEKURS 

Lær deg å skrive poesi

Lærer: Annabelle Despard

Påmelding: post@protest.no (innen 15. august)
I samarbeid med Kristiansand Vise & lyrikk klubb

(100,-)

Triztan-teltet, torvet i Markens
1300 BARNEFORDELING 

SAMVÆRSSABOTASJE
Forfatter og biolog Camilla Pettersen forteller 

om en verden som er ukjent for mange. 

Falske beskyldninger, pågripelser, fengsling, besøksforbud, utkas-
telse, rettsmøter, avhør og fysiske undersøkelser av barna. Dette er 
virkeligheten for mange menn som kjemper for å være sammen 
med sine barn etter samlivsbrudd. 

Cirka 80 prosent av de barna som har bosted hos bare én av forel-
drene, har fast bosted hos mor. 29 prosent av alle samværsfedre ser 
barna kun i feriene. Det anslås at mellom 40- og 50 000 barn ikke ser 
sin far på en måned.
Camilla Pettersen har skrevet en bok som har ligget høyt på best-
selgerlistene. Salgssuksessen er kanskje ikke overraskende når man 
ser tall på hvor mange som er berørt av temaet. Hva er konsekven-
sene av en barnelov som tydeligvis ikke fungerer, og at så mange 
barn vokser opp uten jevnlig kontakt med en av foreldrene?

(100,- inkludert Bob Dylan foredrag)

«Hun har skilt lag med vettet
Tenk deg en saks som klipper astronauten
sprellende i navlesvev fra aluminiumskip
Eller duppen fra resten
Meitemarken vrir seg
Fisken tenker sitt»

Annabelle Despard 
 (kommer på Poesifest)
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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



Prøv Vårt Land gratis i 3 uker.

Send VL til 1933
eller gå til www.vl.no/gratis.

Abonnementet er uten forpliktelser og stopper automatisk.
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Shuffl  e, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgaten 2
1800 FOREDRAG
De fargeløse byene: Gjør fargeløs 

arkitektur deg dum og trist?

Dagny Thurmann-Moe ved Dagny Far-
gestudio er fargeekspert og 
forfatter. 

Moderne arkitektur bygges gjerne i grått, hvitt 
eller sort. Også klassiske bygninger blir nå malt 
i grå- og hvittoner. I Kristiansand er det i tillegg 
mye brunt. Fargene er rett og slett i ferd med 
å forsvinne fra byene våre. Ifølge Dagny Thur-
mann-Moe skyldes dette at arkitekter mangler 
kompetansen og fokus, og at utbyggerne og 
byutviklere gir blaff en. Hva gjør dette med 
oss som bor her? Hva slags eff ekt har farger 
på menneskene? Kan og bør samtidsarkitek-
tur fargelegges? Hvordan vil en fargerik by 
se ut? Hvem er ansvarlige for å skape gode, 
harmoniske og fargeglade byrom? 

 (200,- inkludert Poestfest)

«Hvor mye kjærlighet skal jeg gi spør kjærligheten
Og søker blikket til kjæresten din
Den er raus i dag, kjærligheten,
som spør deg om noe
Derfor skal du tenke deg nøye om
Hvor mye vil du ha?
Hvor mye kan du ta?

Johann Grip (kommer til Poesifest)

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 



Shuffl  e, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgaten 2
1930 POESIFEST 

«vi spør om hvorfor vi må lære å leve med 

lommene fulle av støv mens tidshorisonten 

avgir sin samlede viten hver syvende dag?» 

Teksten overfor er hentet fra paraplydiktet «Slik trær føder», som 
Triztan Vindtorn skrev til åpningen av Protestfestivalen 2006, og 
som senere er utgitt i bokform. Poesifest har blitt arrangert tidligere, 
i 2010. I år tar vi opp tråden for å forsvare diktets posisjon i samfun-
net. Triztan Vindtorn (1942-2009) var fast inventar på festivalen, men 
også en av de 3-4 personene som fi kk oss til å fortsette festivalen 
etter det vanskelige førsteåret i 2000. Diktet har tapt mange kamper 
de siste åra. Ønskediktet ble nedlagt, poesifestivalene har blitt bor-
te. Nå har også Diktafon fått dødsdommen av eieren NRK. Fredrik 
Wandrup skrev i Dagbladet i forbindelse med at NRK valgte å drop-
pe programmet at «lyrikken er litteraturens fattige fetter. Lyrikken 
må stadig rettferdiggjøre sin eksistens i en ond verden». Annelita 
Meinich som ledet programmet i fl ere år, mottok både poesiprisen 
Wergelands åre 2014 og Wildenveyprisen 2017 for sin mangeårige 
innsats med Diktafon. 

Bokhandlerne tar heller ikke inn eller gjemmer bort lyrikken. Nå vil 
også kulturrådet halvere antallet diktutgivelser. Diktet har lenge hatt 
trange kår. På 1980-tallet aksjonerte stuntpoetene, der bl.a. Vindtorn 
var med, under overskriften «Uten poesi forstopper Norge».

I de senere årene har Jan Erik Vold vært den mest fremtredende til 
å få frem diktets posisjon i media. Det er han nesten alene om, til 
tross for ny forskning som viser at poesi kan fremkalle den samme 
belønningsfølelsen i hjernen som mat, sex og narkotika. Protestfes-
tivalen tar opp stafettpinnen, nå når det er 20 år siden Poesi-97 ble 
arrangert for første gang. Poesifestivalen i Søgne ble bare arrangert 
to ganger. 

1930 INTRODUKSJON v/ Annelita Meinich
Annelita fi kk i 2014 Wergelands åre og i vår fi kk hun Wildenveypri-
sen  for sitt utrettelige arbeid med poesi. Hun har vært redaktør for 
programposten Diktafon og aktiv som kulturjournalist i NRK siden 
1990-tallet, med særlig interesse for poesiformidling. Når NRK nå 
har valgt å legge ned Diktafon, har hun protestert kraftig mot dette. 
«Poesi er en truet art,» uttalte Meinich i forbindelse med at hun fi kk 
prisen i 2014. Bedre innleder av Poesifest enn Annelita kunne vi 
neppe fått. 

1945 Atle Håland

Lokal forfatter, født i Vatnestrøm i Aust-Agder, debuterte på Flamme 
forlag i 2015 med diktsamlingen «Han». I fj or kom samlingen «Vann-
fall» på samme forlag. Da han kom ut med «Han», skrev Kristiansand 
avis at han roses for sin modige bokdebut der han skildrer den hem-
melige kjærligheten mellom to unge menn.  Atle fortalte til avisen 
at han hadde skrevet i alle år.

2000 Annabelle Despard

Hun har utgitt seks diktsamlinger og en prosabok; er opprinnelig 
engelsk, men bosatt i Kristiansand. Hun debuterte med «Fisken 
tenker sitt» i 1995. Hennes nyeste diktsamling er «Ved helt riktig 
måne» (2015). Annabelle har også vært oversetter og skrevet fl ere 
artikler. Hun var ansatt som førsteamanuensis i britisk kulturkunn-
skap ved Høgskolen i Agder; har oversatt norske dikt, både egne 
og andres, og har redigert en rekke artikkelsamlinger om litteratur. 
Helge Torvund har skrevet varmt om Annabelles dikt i Dagbladet, 
der det også kommer frem at ett av hennes dikt er lest av millioner i 
London, en ganske så unik opplevelse for en lyriker.
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2015 Terje Dragseth

Han debuterte i 1980 med «Off erfesten» og har blitt en av våre mest 
anerkjente forfattere. Heldigvis fl yttet han hjem til Kristiansand og 
har vært med å få fram at også Sørlandet har lyrikere. Med unntak 
av «Den amerikanske turisten» (1997) har Terje vært tro mot poesi-
sjangeren. Han er utdannet fi lmregissør ved Den Danske Filmskolen 
i perioden 1983-87 og har regissert fl ere kortfi lmer. Han har sitt eget 
band «I Sing my Body Electric», der han sammen med gode venner 
fremfører både egne og andres sanger. Som poet ble han i 2012 til-
delt Statens garantiinntekt for kunstnere, året etter ble han tideldelt 
både Triztan Vindtorns poesipris og Fabelprisen. Han er med andre 
ord en ideell deltaker i kveld, hvor Poesifest foregår i Triztans ånd. 
Dragseth har så langt skrevet bortimot tjue bøker.  I år er han ute 
med boken «Lord Jim Publishing: Epifanier – av gresk «Epifaneia», 
«åpenbaring»; brukt av James Joyce om stemningsbilder, som i et 
glimt viser en sinnstilstand: «Plutselig, ei kråke, med
appelsinskall i nebbet, fl aksende foran bilens frontrute». 

2030 Ingvild Lothe 

Hun er født i 1990 og utdannet fra forfatterstudiet i Bø, debuterte 
i 2016 med diktsamlingen «Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt» 
på Kolon forlag. Hun er oppvokst på Stord i Hordaland, men bosatt 
i Oslo. Hun fi kk oppmerksomhet da hun gav ut heftet «Litt lyst til å 
pule, litt lyst til å dø» på chapbook-forlaget AVF Press. Martin Bast-
kjær i Danmark skrev dette om boken: «Ingvild Lothe er beslægtet 
med forfattere som Caspar Eric, Sofi e Diemer og Maja Mittag, og 
for dem, der er begejstrede for denne del af nyere dansk lyrik, er 

hendes bog et must have. Men der er også noget at komme efter 
for andre. Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt burde få en pris for 
årets bogtitel, for udover at være et af hverdagens store spørgsmål, 
illustrerer den også digtsamlingens bedste træk: Den selvfølgelige 
sammenskrivning af det urimelige, morsomme og sårbare, som gør 
bogen både rørende og sært charmerende.»

2045 Tone Hødnebø

Hun var festspilldikter ved festspillene i Bergen i 2007. Tone er en 
av våre mest anerkjente poeter. Hun er født i 1962 og vokste opp i 
Tønsberg. Hun gikk på skrivekunstakademiet i Hordaland 1987 og 
på forfatterstudiet i Bø 1988. Tone har undervist ved fl ere forfat-
terkurs og som veileder ved Litterär gestaltning ved Universitetet i 
Göteborg, der hun i 2008-2010 var ansatt som ad. professor. Debu-
ten «Larm» kom i 1989, og siden har bøkene kommet jevnt og trutt. 
Gjendiktninger av Emily Dickinson er en av dem. Tone Hødnebø 
har fått Den Norske Lyrikklubbens pris i 1997, Sult-prisen i 2003 og 
Dublougprisen i 2005. 

2100 Steinar Opstad
Han er født i 1971 i Stokke i 
Vestfold og vokste opp på 
bondegård; debuterte med 
diktsamlingen «Tavler og 
Bud» i 1996, som ble tildelt 
Tarjei Vesaas debutantpris. 
Senere har han fått en rekke 
priser; bl.a. Anders Jahres 
kulturpris (2001), Den norske 
lyrikklubbens pris (2002), 
Aschehoug-prisen (2003), 
Sult-prisen (2006), Rolf 

Jacobsens lyrikkpris (2007) og Herman Wildenveys poesipris (2015). 
Diktene er sterkt ekspressive, med mange bibelallusjoner og med 
forholdet til en streng far som hovedmotiv, ble det sagt om debu-
ten. Religion har stått sentralt senere også. Steinar regnes som en 
av våre mest lovende lyrikere, noe han bekrefter i senere samlinger 
(Synsverk, 2002; Samle øksene inn for kvelden, 2005). Det jeg synger 
om er enkelt (2007) er dikt i utvalg.
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2115 Fartein Horgar

Han er født i 1955 og bergenser; tredjegenerasjons misjonærbarn 
og oppvokst på Madagaskar. Derfra har han skrevet to romaner 
(Tabu, 1993 og Papegøyen, 1995). Han er selv en del av kolonihis-
torien og kommer til festivalen bl.a. for å snakke om boka «Para-
disets elendige», som omhandler slavehandel. Men Fartein startet 
skrivingen som poet. Han debuterte i 1980 med diktsamlingen 
«Nattedikt og morgenhud». Senere ble det fl ere diktsamlinger, bar-
nebøker, romaner og sakprosa. I kveld er det diktene hans som skal 
vies oppmerksomhet. 

2130 Johann Grip

Han er født i 1964; er forfatter, oversetter og gjendikter. Johann er 
tidligere redaktør for Vagant og Lyrikklubben, er nå aktuell med 
gjendiktningen «Landskap I Eksil» av Bertolt Brecht. Han har tidlige-
re utgitt to egne diktsamlinger og to romaner.

2145 Arne Hugo Stølan

Han er født i 1955 og utdannet i religionshistorie fra Universitet 
i Oslo. Han har arbeidet som journalist og gått forfatterstudiet i 
Bø. Debuten «Min tid med Mathilde» kom i 1987. Han har stort 
sett utgitt diktsamlinger. I hans nyeste samling «Mannakorn» er 

han inspirert av en gammel, kristen tradisjon. Mannakorn er små 
rektangulære lapper med trykte henvisninger til bibelvers, som ble 
brukt i en lavkirkelig tradisjon på 18- og 1900-tallet. Man la lappene 
i en bolle, trakk én og brukte det bibelverset som lappen henviste 
til, som utgangspunkt for samtale. Stølan har ikke selv vokst opp i et 
spesielt religiøst miljø, men interesserer seg for det spirituelle. Hans 
forrige diktsamling «Epikrisedikt» var inspirert av sykejournaler. Arne 
Hugo er kritiker og fast underviser på Nansenskolen.  

2200 Jenny Wrangborg (SVE)

Jenny Wrangborg er født i 1984 i Kristianstad. Hun har mottatt 
fl ere priser; Stig Sjödinpriset (2010), Jan Myrdals lilla pris (2012). 
LO:s kulturpris (2012) og Gustaf Frödings stipendium (2014). Nylig 
fi kk hun Sekos litteraturpris i Ove Allanssons namn, og hun fi kk 
Handels kulturstipendium for sin innsats med å skildre arbeidslivets 
og arbeiderklassens vilkår. Hun slo igjennom med diktsamlingen 
«Kallskänken» som fi kk stående applaus i svensk presse. Aftonbladet 
skrev: «Det här är dikt för en kapitalistisk och medialiserad tid, där 
litteraturen, liksom konsten, om den vill bli avläsbar som politiskt 
relevant (eller relevant överhuvudtaget) i en större off entlighet, 
måste göra sig mycket tydlig och tala ganska högt». Senere har hun 
utgitt «Vad ska vi göra med varandra» (2014). I tillegg til poet er hun 
også kronikør. 

2220 Mette Moestrup (DK)

Hun er født i 1969 i Århus. Mette er cand. phil. i literaturhistorie. Hun 
debuterte med diktsamlingen «Tatoveringer» i 1998. Senere kom 
«Golden Delicious» i 2002 og «Kingsize» i 2008. Året etter kom «9 
dikt om begjær» på norsk, gjendiktet av Kristine Næss. Blant Mettes 
yndlingsforfattere er Emily Dickinson, Sylvia Plath og Sonja Åkesson. 
I 2007 mottok hun Montanas litteraturpris for «Kingsize». Hun 
beskrives ofte som eksperimenterende dikter. Diktene omhandler 
gjerne identitet, kjønn, seksualitet og etnisitet. Mette er i dag lærer 
ved forfatterskolen i København. 
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2240 Jan Bojer Vindheim

Han er født i 1945 i Sauda, vokste opp i Oslo; og er i dag kjent 
som lyriker, forfatter, forlagsmann og politiker for Miljøpartiet De 
Grønne. Han var helt sentral i hippiekollektivet i Hjelms gate i Oslo, 
men et par år senere fl yttet han til det lengstlevende hippiekol-
lektivet i landet, på Karlsøy i Nord-Troms. De senere årene har han 
bodd i Trondheim. Da maoistene ble toneangivende, valgte Bojer 
anarkismen, som han på 1970-tallet bidro til å gi en ny motkulturell 
form gjennom føderasjonen av Anarkister og Frihetlige Sosialister; 
samt med organer som Gateavisa og Folkebladet. Fra 1972 til -85 
redigerte han hippieavisen Vannbæreren. I denne tida gav han ut 
fem diktsamlinger, med Radio Lys (1970) som den første. Høsten 
2000 kom boka «Inni hampen – historien om en mangfoldig urt», 
som vakte oppmerksomhet. Hvis man skal kalle noe for hippiedikt, 
kommer intet nærmere enn diktene til Jan Bojer.

2300 Jan Erik Vold 

Han er i dag høvdingen blant norske lyrikere, født i 1939 i Oslo, 
men nå bosatt i Stockholm. Han var medlem av Profi l-kretsen og 
debuterte som poet i 1965. I tillegg til arbeidet med egne dikt har 
han gjort en formidabel innsats for å få frem andre, mer ukjente 
lyrikere. Jan Erik er en sterk samfunnsaktivist innen fl ere området, 
deri blant diktets rett til en posisjon i samfunnet. Han er også kjent 

for sin kjærlighet til jazzen og i den sammenheng for sitt musikalske 
samarbeid med Egil Kapstad. Han har utgitt like mange plater som 
diktsamlinger samt en rekke gjendiktninger, bl.a. av Bob Dylans 
sanger. Han har mottatt Anders Jahres kulturpris (2012), Klassekam-
pens kulturpris (2007), Gyldendalprisen (2000), Brageprisen (1993), 
Brages hederspris (1997), Tarjei Vesaas debutantpris (1966) og - som 
høydepunktet - Nordisk råds litteraturpris (1999).

Programleder: Ellen Horn
Hun er skuespiller og tidligere 
kulturminister, oppvokst på 
Tjøme og utdannet fra Statens 
Teaterhøyskole. Ellen har vært 
tilknyttet Fjernsynsteatret, Natio-
naltheatret som skuespiller og te-
atersjef, og hun ble teatersjef på 
Riksteatret i 2005. Ellen har siden 
slutten av 1980-årene vært en 
av de mest sentrale og markante 
skikkelsene i norsk teater, og hun 
var høyt verdsatt som kulturmi-
nister i Stoltenberg-regjeringen. 
For Protestfestivalen har hun 
hatt betydning som mangeårig 
støttespiller og bidragsyter; bl.a. i 

2003 som styreleder i Cultiva og ved avdukingen av Erik Bye-monu-
mentet ved Snadderkiosken i 2002. 

Musikalsk innslag: Tore Thomassen

Tekstforfatter, komponist og musiker bosatt i Birkenes. Han har skre-
vet en rekke bøker, forestillinger og sanger med tekster som passer 
godt inn i en poesifest. Han har turnert i regi av Rikskonsertene og 
i kirker og bedehus. To av sangene hans er med i Norsk Salmebok. 
I januar i år hadde Tore release på utgivelsen «Hellig og Alminne-
lig» sammen med Torjus Vierli og Hildegunn Garnes Reigstad. Han 
turnerer mye i år med Den Kulturelle Skolesekken.

(200,-)
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HIPPIER I KRISTIANSAND
Var det hippier i Kristiansand? Vel det var iallfall «The summer of 
love» som inspirerte ungdom til å samle seg i parken på torvet våren 
og sommeren 1968. Mange gutter hadde latt håret gro inspirert av 
Rolling Stones, Beatles med fl ere fra 1965 og utover og da ung-
dommer begynte å samle seg i parker i byer i den vestlige verden, 
kunne vi ikke være dårligere i Kristiansand. De som startet å komme 
i parken var mellom 14 og 20 år og felles for de fl este guttene var at 
de hadde latt håret gro.
Etter hvert endret også klesstilen seg inspirert av det en så fra andre 
steder i verden.
De fl este var skoleungdom, noen få var i arbeid, men det de hadde 
felles var nok en form for opprør mot det etablerte og konformite-
ten. 
Om vi var hippier eller «lekte» hippier er ikke så interessant, vi var 
Kristiansands svar på tilsvarende bevegelser i resten av verden. Her 
kom også interessen for andre rusmidler, spesielt Cannabis som vi så 
på som mer i pakt med fi losofi en rundt peace and love. Alkohol ble 
sett på som et aggressivt rusmiddel.
Så var det selvfølgelig musikken, det ble spilt musikk i parken. Enten 
spilte noen gitar og noen hadde med bærbar platespiller. Musikken 
betydde mye, fra den amerikanske vestkysten kom Jeff erson Airpla-
ne, Grateful Dead, Love, Janis Joplin og mange fl ere. Beatles hadde 
gitt ut Sgt Pepper og Rolling Stones hadde laget sitt fl owerpower 
album. 
Musikken og dens budskap om fred og kjærlighet vant gjenklang 
hos disse ungdommen og som mange tok med seg videre i livet.
Opprøret tok også andre former som «Torvslaget» i slutten av august 
1968. Foranledningen var Sovjetunionens invasjon av Tsjekkoslo-
vakia 21 august samme år.  Etter en demonstrasjon ble det satt fyr 
på en dukke av Bresjnev i parken og brannvesenet rykket ut over 
torvet. Da reagerte ungdommene og det utviklet seg. 

Brannvesenet brukte vann mot ungdommene som svarte med å 
angripe politistasjonen (gamle rådhuset) med gamle frukt og grønn-
saker fra torvhandlerne og etter hvert også brosten.
Om vi var hippier, blomsterbarn eller politiske opprørere er ikke så 
nøye, vi var en del av en bevegelse som ønsket å endre verden. Det-
te utviklet seg utover 70 tallet med alternative butikker (det tjuende 
århundre), forsøk med kollektiver med dyrking av grønnsaker, bo-
kollektiver, musikklubber, Foreningen til galskapens fremme (Bjørn 
Amundsen), anarkistavis (Ab orgine) og kunsten. Kristiansands siste 
hippie er kunstner (Nar).
Til slutt må vi ikke glemme Baneheia som var et viktig sted for oss, 
hvor vi kunne føle oss frie og slippe unna noe av den mobbingen vi 
ble utsatt for de første årene. Der ble også den høyeste toppen døpt 
til «Syretoppen» men det er en annen historie.
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DE 20 BESTE HIPPIESANGENE

I forbindelse med markeringen av at det er 50 år siden «summer of love» 

har Protestfestivalen med god hjelp av musikkjournalister i noen av landets 

største aviser, noen av de som var fremtredende i 1967, noen musikere og andre 

musikkjennere kåret de beste hippiesangene. Alle lansert mellom 1966 og 1970. 

1. Scott  McKenzie – Be Sure To Wear (Some Flowers In Your Hair) (1967) 

2. Jeff erson Airplane – White Rabbit (1967) 

3. Jeff erson Airplane - Somebody To love (1967) 

4. Buff alo Springfi elds – For What It Is Worth (1966) 

5. Beatles – Strawberry Fields Forever (1967) 

6. Country Joe & The Fish – I Feel-Like-I’m-Fixin-To-Die (1967) 

7. The Doors – Light My Fire (1967) 

8. Byrds - Eight Miles High (1966) 

9. Barry McGuire – Eve Of Destruction (1965) 

10. Eric Burdon &The Animals – San Franciscan Nights (1967) 

11. Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale (1967) 

12. Arlo Guthrie – Alice’s Restaurant (1967) 

13. Jimi Hendrix Experience – If 6 Was 9 (1969) 

14. Flowerpot Men – Let’s Go To San Francisco (1967) 

15. The Mamas & The Papas – California Dreamin (1966) 

16. Rolling Stones -  She’s a Rainbow (1967) 

17. Thunderclap Newman - Something in the air (1970) 

18. Donovan - Sunny Goodge Street (1965) 

19. Beatles – Tomorrow Never Knows (1966) 

20. The Youngbloods – Get Together (1967) 

Takk til Audun Engh, Jan Bojer Vindheim, Lars Astrup,  Geir Flatøe, Asbjørn Bakke, Erik Valebrokk, 

Michael Weston King, Morten Ståle Nilsen, Fredrik Wandrup, Øyvind Rønning og Olav Solvang.

Ved Lars Halvor Astrup



Triztan-teltet, torvet i Markens
1200 – 1600 KAFÉ / INFOTELT / VAFLER OG AVISER

Onkel Aksel, Vestre strandgate 29
1200 FOREDRAG: 

Sentralt på Sidelinjen: Det beste fra Gateavisa 

1970 til 1986. v/ Audun Engh

Audun Engh er redaktør av 
en bok som skal utkomme på 
Vega Forlag  i august 2018, 
med et utvalg av de beste 
artiklene fra Gateavisa 1970 
til 1986.

Gateavisas røtter er plantet 
i motkultur og anarkisme. 
Avisa så dagens lys i 1970 
som to stensilerte ark om 
boligsituasjonen i Oslo. Etter 
hvert ble avisen distribuert 
over hele landet som måned-
lig publikasjon. En topp ble 
nådd i mai 1978 med 20 000 
trykte aviser. 

Avisa er uten klare forbindelser til etablerte politiske partier og har 
siden oppstarten gjort narr av autoritære og puritanske tendenser. 
Den har fungert som radikal, frihetsbejaende støymaskin i en ellers 
sedat norsk samfunnsdebatt. Til forskjell fra andre norske medier i 
Norge var Gateavisa tidlig ute med å støtte homofi les rettigheter, 
tale for legalisering av cannabis og pornografi , samt ta opp en serie 
andre tabubelagte temaer.  Protestfestivalen mener det er viktig 
som en verdifestival å ha åpne dører til det som rører seg i samfun-
net. Derfor slipper vi til både den kristne avisa Dagen og Gateavisa. 
Etter å ha ligger brakk i noen år, starter gateavisa opp igjen med ny 
utgave og ny redaksjon i september.

(100,- inkludert minikonsert (ta med billett til teltet))

Triztan-teltet, torvet i Markens
1300 MINIKONSERT

Michael Weston King (ENG)

Engelsk singer-songwriter som står bak duoen Darling Clementine. 
King er født i 1961 i Derbyshire, og begynte tidlig med musikk, først 
i Liverpools post punk scene fra sent på 70-tallet, så senere med mer 
countryinspirert musikk. Han var inspirert av REM, Green On Red, 
men også Hank Williams, The Byrds og Townes Van Zandt. Etter en 
periode i The Good Sons satset han på solokarriere og opptrer over 
store deler av Europa. King hadde et nært samarbeid med avdøde 
Jackie Leven. 

Etter en rekke album fra 1995 gav han i 2010 ut det politiske albu-
met «I Didn’t Raise My Boy Up To Be A Soldier», hvor han i etterkant 
deltok i fl ere off entlige protestaksjoner og var engasjert i menneske-
rettigheter. I mai 2011 opptrådte han for første gang i Kina. 
(100,-)
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men det var noe som mangla i meg, jeg var feil i verden.
den urolige kroppen, det urolige hjertet, steinen i magen.»

Ingvild Lothe
( kommer på Poesifest)
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Max Volume, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgaten 2 

1800 FESTAFTEN SUMMER OF LOVE – 

TILBAKE TIL FREMTIDEN? – 

50 år siden hippiesommeren 1967.

«San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair» ble en sig-
natursang for hippiebevegelsen. I år er det 50 år siden sommeren 
med eksplosjon av blomster, farger, antiautoritære holdninger og 
pasifi stiske bevegelser. Hippiene var frie til å kle seg som de ville, 
eller gå nakne om de følte for det. De ville tenke, skrive og tale uten 
sensur. De ønsket å utfordre etablerte verdier og samfunnsnormer. 
De var livsnytere, snakket om «peace & love» og bekymret seg lite 
om materielle behov. Det hele begynte i bydelen Haight Ashbury 
i San Francisco, for så å spre seg til andre byer i USA og videre over 
dammen til Europa. Året 1967 var imidlertid kontrastfylt med en av 
de mest voldelige somrene i USA, da rasediskriminering og krigen i 
Vietnam sto sentralt. 

I følge Eivind Reinertsen, nå avdød Grimstad-beboer, poet og forfat-
ter av det som er kalt «hippiebevegelsens historie», var det 200.000 
«run-aways» som startet bevegelsen i USA. De var barn og ungdom 
som hadde rømt fra hjem, instant sjokolade-pudding, fj ernsyn og 
stressede foreldre; de fl este riktignok innenfor rammen av skole-
ferien og oppsparte dollars, men alle med en nesten desperat lyst 
på (hippie)-livet. «The summer of love» var preget av naiv tro på en 
frigjort verden uten krig, kapitalisme og konfl ikter; med bare kjærlig-
het, fri kjærlighet. 

Den 6. oktober 1967 ble hippiesommeren erklært død. Det skjed-
de i form av en seremoni i Haight Ashbury med et lystig likfølge 
på indisk vis. Mellom seg bar de en kiste med innskrifter som 
«Kjærlighetens sommer» og «Hippiene er døde: Nå kommer de 
frie menneskene». Men hippiebevegelsen døde slett ikke det året. 
Hippiene dukket også opp i Norge, der Slottsparken i Oslo ble fast 
tilholdssted. Den norske utgaven ville leve ut kjærlighetsbudskapet 
og åpne «erkjennelsens porter» ved hjelp av hasj og LSD. Anført av 
«hippielegen» Jan Greve, som hadde latt håret gro og begynt å gå 
med Mao-merke, ble det akseptert å ruse seg. Og Jan Bojer (Vind-
heim) laget hippienes egen avis Vannbæreren.

Protestfestivalen ønsker å markere 50-årsjubileet for hippiesom-
meren ved å stille både oss selv, noen av hippiene fra den gang og 
publikum enkelte nærgående spørsmål. 
Femti år etter 1967 er verden preget av politisk oppbrudd. Trump 
har inntatt det hvite hus, Brexit-prosessen er i gang, og populismen 
blomstrer i Europa. Kapitalismen lever imidlertid både internasjo-
nalt, nasjonalt og lokalt. Forskjellene øker, selv i et av verdens rikeste 
land. Flere har gitt uttrykk for at det trengs radikale forandringer. 
Hva mener de som deltok sommeren 1967? Hvordan var det da, og 
hvordan er det nå? Har tidene forandret seg til det bedre eller det 
verre? Etter at «de gamle» har snakket ferdig, lar vi en av dagens 
unge samfunnsytrere få ordet.

PROGRAM – FLOWERPOWER-HAPPENING:
For fl ippere og alle andre

1805 FILM: GINSBERG/FERLINGHETTI-INTERVJUENE
Smakebiter fra en dokumentarfi lm under arbeid, om Beat-poetene 
Allen Ginsberg og Lawrence Ferlinghetti. Audun Engh og Jan Erik 
Vold intervjuer Beat-poet og grunnlegger av City Lights bokhandel, 
Lawrence Ferlinghetti (f.1919), i San Francisco i november 2013. I 
1993 var Beat-poeten Allen Ginsberg i Oslo og opptrådte med egne 
dikt. Audun Engh i Gateavisa fi kk innvilget et intervju med Ginsberg 
på hotell Continental. Det to timer lange intervjuet ble fi lmet, men 
dette opptaket har aldri vært vist off entlig. Audun Engh og hans 

medprodusenter Ebba Køber og Ulrik Hegnar er i ferd med å lage en 
dokumentarfi lm bygget rundt fi lmopptaket. Med 30 års mellomrom 
forteller de to poetene på hver sin måte historien om Beat-bevegel-
sen og mange av de andre alternative miljøene i San Francisco. De 
representerte et viktig bindeledd mellom 50-tallets Beat-generasjon 
og 60-tallets hippiekultur. Bl.a. opptrådte de sammen med Grateful 
Dead, Jeff erson Airplane og andre rockeband for 30 000 mennesker 
under den legendariske happeningen i Golden Gate Park i januar 
1967, regnet som gjennombruddet for hippie-bevegelsen og en 
forsmak på The Summer of Love, da fl ere hundre tusen ungdommer 
strømmet til San Francisco for å være del i en ny samfunnskritisk og 
alternativ bevegelse. Doumentarfi lmen vil være ferdig i 2018.

1830 Kim Eikenes synger Bob Dylan
Kim Eikenes synger ikke bare som sitt forbilde Bob Dylan, men trak-
terer gitaren som han, ser ut som han og har også faktene Bob Dylan 
i sin tid hermet etter kompisen Bob Neuwirth.  I 1967 kom låter som 
«John Wesley Harding», «All Along the Watchtower», «I Pity the Poor 
Immigrant» og «I’ll Be your Baby Tonight». Året før kom albumet 
«Blonde On Blonde» som er regnet som et av tidenes beste album-
utgivelser. Og i årene før det kom album som «The Freewheelin Bob 
Dylan» (1963), «The Times They Are a-Changin» (1964) og «Highway 
61 Revisited» (1965). Og tidene forandret seg virkelig.

1900 Summer of Love 50 år etter: «Motkulturens 

røtter og hvordan budskapet kom til Norge”. 
Psykedelisk lysshow og Multimedieshow med fi lmvisning v/ 
Audun Engh, primus motor i hippienes egen avis Gateavisa 
gjennom en årrekke.

2000 Michael Weston King (England) fremfører hippie-
sanger

2015 Jan Bojer Vindheim om hippiebevegelsens spede 
begynnelse i Oslo på 60-tallet, og om hvordan deler av 
bevegelsen fl yttet til kollektiver tidlig på 70-tallet.

2045 Jan Bojer leser fra sine diktsamlinger. 

2100 Peter Svalheim om Jesushippiene etter at de 
opprettet kaff ehus i Haight Ashbury i 1967 som en 
motvekt til LSD-hippiene. 

2130 Lars Astrup om hippiebevegelsen i Kristiansand og 
om utviklingen frem til i dag, bedre eller verre. 

2145 Vegard Møller, 24, oppsummerer: Trenger de unge 
idag hippiene og deres verdier? og isåfall hvorfor?

2200 KONSERT: FINN KALVIK
Nylig fylte han 70 år. Han var helt sentral da visebølgen herjet på 
70-tallet. Finn debuterte allerede i 1969 med viseklassikeren «Finne 
meg sjæl», og siden da har han vært der med en ekstra stor kjærlig-
het for en annen kunstform som hippiene elsket, nemlig poesien. 
Han ble en dyktig tonsetter av både Inger Hagerups og Andre Bjer-
kes dikt. Samarbeidet med Hagerup ble en hjørnestein. De var nært 
knyttet til hverandre helt til Inger Hagerups død i 1985. Albumene 
«Finn» fra 1972 og «Nøkkelen Ligger Under Matta» fra 1974 etablerte 
Finn Kalvik som en av Skandinavias ledende visekunstnere. Flere år 
på rad var han et av de mest populære innslagene på visefestivalen 
i Västervik i Sverige. Dit kom han takket være sitt bekjentskap med 
Sveriges visenestor Fred Åkerström. Her ble han kjent med Björn 
Ulvaeus og Benny Andersson i ABBA. I løpet av kort tid utviklet de et 
fremtidig samarbeid. Finn er også maler. I sitt atelier i Oslo opplever 
han malingen som fi n avveksling til musikerlivet. Når vi skulle tenke 
ut en artist til denne hippiekvelden, var Finn Kalvik ett av de første 
navnene som dukket opp.        (250,-)



I noen få måneder sommeren 
1967, fra juni til oktober, 
hendte det så mye. Hip-
pie-bevegelsen ble unnfan-
get, og begrepet «summer 
of love» ble skapt. Det 
behøvdes. Verden gikk 
i bratt  motbakke med 
voldsom uro. Seksdager-

skrigen mellom Israel og Egypt brøt ut 5. juni. 
Da hadde Vietnam og USA i ått e år utkjempet en meningsløs krig. I 
Kina var det kulturrevolusjon. Biafrakrigen i Nigeria som startet 6. 
juli, skulle vare til 15. januar 1970. Martin Luther King levde fortsatt ; 
i motsetning til Malcolm X, som var skutt  og drept under borgerret-
tighetskampen i USA 1965.

Det begynte med at 100.000 «frie sjeler» samlet seg i San Fran-
cisco-området Haight Ashbury. Hippiene skremte livet av etablisse-
mentet. Og av moteskaperne. «Antimote» ble mote. Alt var tillatt , i 
alle fall nesten alt. Hippiene gjorde opprør mot foreldre, mot skolen, 
mot systemet og mot krig. Det var Flower Power, fredsmarkeringer, 
fri hasj og fri kjærlighet. 

For blomsterbarna gjaldt det å fi losofere over livet, det går jo så 
fort. Man skulle være fredelig, mot krig og dyrke sine egne økolo-
giske grønnsaker. Ett er hvert fl ytt et fl ere av dem her i landet ut på 
bygda og dannet kollektiv. Utenfor Farsund vokste det opp et slikt 
kollektiv, på Karlsøy i Troms dukket det opp et annet. Det sistnevnte 
eksisterer ennå som landets lengstlevende hippiekollektiv. 

De såkalte Jesus-hippiene dukket også opp i den samme bydelen 
i San Francisco sommeren 1967, der de åpnet kaff ehus. Her nede i 
bibelbeltet på Sørlandet dukket det ett er hvert også opp Jesus-hip-
pier, som så opp til opprøreren Jesus Kristus. Kris Kristoff erson var 
inne på samme tankebaner da han i 1972 skrev sin sang Jesus Was A 
Capricorn: «Han spiste økologisk mat. Han trodde på kjærlighet og 
fred. Han hadde langt hår, skjegg og sandaler, og en funky gjeng med 
venner. Jeg tipper vi hadde spikra han opp igjen hvis han kom ned 
igjen i dag». 

Woodstock-festivalen var neppe påtenkt i 1967. Men to år ett er 
Summer of Love viste Woodstock-festivalen at drømmen til hippi-
ene kunne være mer enn utopi, i alle fall for en liten stund. «Det var 
mulig for 400.000 å komme sammen for musikk og moro og ikke 
noe annet enn det. Det var mulig for menneskene å leve sammen 
i fred og forsoning og kjærlighet», skrev Eivind Reinertsen (1948-
2001) fra Grimstad; forfatt er av «Reise Uten Ankomst», omtalt som 
hippiebevegelsens historie.

Lars Bjørke skrev i Morgenbladet i 1989: «Jeg tror vi aldri klarer 
å overvinne noen av tidens problemer uten først å ha overvunnet 
Woodstock. Woodstock er en del av vårt liv, selv så lenge ett erpå. 
For å overvinne Woodstock må vi være sterke nok til å gå langs vår 
egen sti, uten å skjele mot andres.»  

Che Guevara, som ble drept i Bolivia i oktober 67, skulle bli en av 
hippienes fremste frihetshelter. «All we are saying is give peace a 

chance,» sa studentene anført av The Beatles. Så ble studentene 
i 1968 møtt  med tåregass og politikøller, for hva annet skulle man 
gjøre mot disse uro-kråkene som ikke fulgte spillereglene. At 
studentene - høyt utdannede akademikere – på mange vis skulle 
følge opp hippienes idéer var et paradoks. Men de fant hverandre i 
opprøret mot tidsånden. 

Ett er hvert slo idyllen sprekker, men det skyldtes mer tidsånden 
enn hippiene. Musikkfestivalen Altamont i desember 1969 ble en 
katastrofe. Martin Luther King ble tatt  av dage 4. april 1968, Robert 
Kennedy noen måneder senere. «Han kunne blitt  bra, men det får vi 
aldri vite sa de med sine butt ons, nei til kapitalismen og Che Gueva-
ra-plakater», skrev Reinertsen. 

Joplin, Hendrix og Morrison hadde slått  igjennom, tre år før alle tre 
ble medlemmer av «27-klubben», en «forening» for musikere som 
overdoset og forlot verden som 27-åringer. Trippene og røykinga var 
konsekvenser av alt det andre som skjedde i verden, en smitt e som 
spredte seg blant rebellene, som ikke fant seg til rett e i samfunnet.

Jens Bjørneboe mente alt hadde med revolusjon å gjøre. Han havnet 
i stadige konfl ikter, men fryktet ingen: «Jeg vil simpelthen et opprør 
mot selve verdensordningen. Min revolusjon omfatt er universet. 
Noe er galt fra bunnen av. Der ligger ondets rot,» sa Bjørneboe og 
stelte til mer rot for etablissementet. 
Den 6. januar 1970 gjorde Norge ett  av tidenes narkokupp. En leiebil 
med en 23 år gammel nordmann, hans nitt enårige kone og en 26 år 
gammel kanadier ble stoppet i Kristiansand. I bilen fant man 30 kg 
marihuana, som var kjøpt i Marokko. Få dager senere blir beatpoet 
og bokselger Lawrence Ferlinghett i tatt  for å selge «zap comix» i sin 
butikk i San Francisco. John Lennon og Yoko Ono bestemte at deres 
konsertt urnè og året 1970 skulle være «År 1 Ett er Freden». 

Eivind Reinertsen kom aldri over hippietiden, han levde i den til han 
forlot livet, men i boken sin beskriver han livet i slott sparken: «På 
fi ne sommerdager, og oft e natt en med, satt  hundrevis av ungdom-
mer i slott sparken i Oslo. De snakket sammen om smått  og stort, 
spilte på sine instrumenter, tenkte på sine konfl ikter, foreldre, 
fremtid; de lot chillum’er (indiske hasjpiper) passere i sirkelen, fra 
hånd til hånd og fra munn til munn som i eldgamle indianske ritualer. 
«Tenk å bli født med vinger, og så mått e tilbringe hele livet i bur», 
fi losoferte en av dem i et lyst øyeblikk. «Hvorfor kommer dere ikke 
hjem til Jesus i stedet» spurte en av gatemisjonærene og holdt fram 
traktatene sine. «Tror du ikke Jesus kan komme til slott sparken like 
gjerne som til indremisjonens lokaler?» svarte en representant fra 
det fremmede folket». Slik var livet der før parkens drømmende 
mennesker skulle møte sin vegg, før ni til fi re samfunnet fi kk fj ernet 
dem alle.

Audun Engh var redaktør for Gateavisa. I første nummer skrev 
en av avisas medarbeidere: «Torsdag sist i mai ble det ei mektig 
sterk mønstring av bra folk i parken utover kvelden. Ved 8-tida var 
det samla godt over tusen folk i parken. Fram og tilbake marsjerte 
snuter for å passe på at parken fortsatt  forble slott spark. Men 
rundt sang folk og spelte gitar og drakk seg fulle og mer til. Så gikk 
tilskuera, og igjen var bra folk».
Jan Bojer, som var midt i blant dem, gav ut diktsamlingen «Radio 

50 år siden 
«kjærlighetssommeren»
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Lys» i 1970. Han fulgte opp med et par samlinger til de neste årene. 
Og han fortsatt e sin drøm. Han skulle mange år senere bli en sentral 
person i Miljøpartiet De Grønne.  Den gang skrev han om å gå på syre, 
om å være anarkist, om å fl y. Og ingen var i tvil om at han hadde prøvd 
det meste. Han gav ut bøker på Pax forlag, hadde vært redaktør i 
Gateavisa og ble redaktør for det alternative «Vannbæreren», som 
alle på gatenivå og i en eller annen form for rus så på som en bibel. I 
«Radio Lys» skrev han dett e:

her & nå er frihet en blomst
& blomsten er død uten frihet
& den som er uten frihet
er ingen blomst
men mangler farger
& den som er uten farger
er ingen fugl
men mangler vinger
& og den som er uten vinger
kan ikke høre hva blomstene synger
for blomstene synger bare om frihet
og frihet er bare en blomst

Både Audun Engh og Jan Bojer kommer til markeringen på Protest-
festivalen. I vår søken ett er byens egne hippier dukket det opp fl ere 
navn, men ett  av dem gikk igjen: Lars Halvor Astrup, som i dag er 
bosatt  i Stavanger. Og han kommer! 
Under min jakt på overlevende hippier var jeg i kontakt med én av 
dem, poeten Torstein Bugge Høverstad (73). Han nevnte noen navn: 
«Jan Bojer, Kaj Skagen, hele gjengen rundt Hjelms gate, men alle er 
prektige nå. Og så Pushwagner da». 
«Alle er prektige nå»? Jeg mått e humre litt , der for meg sjøl. 
Vi var for unge, vi som ble født på 60-tallet, men vi var likevel fasci-
nert av bevegelsen; friheten, protestene, antikapitalismen, fi losofi en 
og tankespillet. Noen av oss ville ikke fi nne oss i at vi var født for 
sent: «Derfor satt  vi kveld ett er kveld i vinduskarmen på en aller 
annen hybel og skuet ut over den snøkledde byen ett er et tegn, ett er 
en levning av det vi alle følte oss knytt et til,» skrev den nå avdøde 
lyrikeren Einar Torkelsgard i et av sine dikt om hippietiden. 

Kimen til mine grunner for å starte Protestfestivalen sommeren 
2000 ble skapt den gang. 

Svein Inge Olsen
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HÅNDVERKEREN SAMARBEIDER MED PROTESTFESTIVALEN
Håndverkeren ønsker deg velkommen i forkant, underveis og etterkant av årets festival. Åpent til kl 0200 syv dager i uken!

Ekte pubstemning og spennende matretter fra en unik spansk kullgrill. Mange muligheter i forskjellige rom - private og offentlige 
arrangementer, kundekvelder,  konserter, quizer og snart ny populær julebordssesong. 

Vi viser også fotballkamper og har en rekke spill som shuffleboard, biljard, dart, sjakk og raffling - tilgjengelig i alle åpningstider.



Gitt e Jørgensen 

Hva gjør du: Jeg skriver, holder kurser og foredrag, giver coaching, 
rejser rundt i Danmark og Norge, løber og bader i havet, er “crew” for 
min DJ-søn, drikker kaff e med mine naboer og cocktails med mine 
veninder. 

Alder: 53 år

Bor: Hellerup, lidt udenfor København

Aktuell på festivalen: Boka «Når sjelen kaller – skap det liv du 
lengter ett er»

Brenner for: Engagement, fællesskab, kærlighed – at løft e denne 
verden hen til et bedre sted. 
 
Viktigste politiske sak akkurat NÅ: Åh, der er mange! Men miljøet er 
i hvert fald vigtigt. Madproduktion er (oft e) en skandale. Vi spiser os 
til livsstilssygdomme, psykiske diagnoser, allergier og auto-immune 
sygdomme. Det går ud over vores virkekraft  i livet. Man orker ikke at 
skabe forandring eller kæmpe for forandring, når kroppen er slidt, og 
livsenergien er i bund.

Meningen med livet: Ja, det kan man jo tænke over hele livet. Et 
forsigtigt bud er, at meningen med livet er, at vi mennesker har 
mulighed for at lære, at vi er “skabende væsener”. Vi har så meget 
mere “skaberkraft ”, end vi (oft e) selv tror. Vi kan så meget mere, end 
vi forestiller os. 

Varför fi nns lidande och varför orsakar vi varandra lidande? Stort 
spørgsmål! Jeg tror, den største lidelse i vores tid er ensomhed. Man 
kan jo godt være ensom i fl okken, ensom i ægteskabet - og faktisk 
også ensom i vores digitale tidsalder. Dybe, nære relationer kræver 
langsommelighed. Det kræver, at vi er tilstede med hinanden og kan 
sanse hinanden. Vi sårer hinanden – giver hinanden lidelse – når vi 
ikke forstår, at vi er hinandens spejle. Det, vi giver, er det, vi får. Det, vi 
sender ud, er det, vi modtager. 

Hur kan vi leva så trivialt då tiden är så kort?
De fl este mennesker er skrækslagne for forandringer - men længes 
samtidig eft er dem, fordi sjælen ønsker udvikling. Sjælen begynder 
at kalde på os, når vi sidder fast i gentagelserne, og livsenergien er 
stagneret. Min erfaring er, at det mest er tanken om forandring, der 
gør os skrækslagne – når man er kommet igennem en forandrings-
proces, så siger de fl este, at “så slemt var det alligevel ikke – bare jeg 
havde gjort xxx tidligere i mit liv”. Undersøgelser viser, at de fl este 
mennesker ved deres dødsleje fortryder passivitet. De ville have 
ønsket, at de havde gjort det, de drømte om.

Henger sjelen med i alle forandringer som skjer i samfunnet i dag?
Nej, bestemt ikke. Det er det, der er problemet. Det er tankevækken-
de, at der er så mange mennesker, der ikke trives i vores skandinavis-
ke lande, og som er ramt af stress, depression og angst. Menneske-
kroppen er ikke gearet til højhastighedssamfundet. 

Du snakker om å lytt e til «magefølelsen», hvordan gjenkjenner vi 
den? 
Det lyder let at lytt e til magefølelsen, men i det praktiske liv, er det 
det ikke altid. For du skal have modet til at være fandens ærlig over 

for dig selv. “Gider jeg det her? Lever jeg i “copy-paste”- udgaven af 
det, de andre gør og forventer, og er det det, jeg virkelig ønsker?” Du 
skal kunne holde ud at være i din krop og mærke, hvordan den har 
det, og hvad den sanser. Fordi livet ser godt ud, er det ikke sikkert, 
det føles godt. Men når du har lært din magefølelse at kende, er den 
en fantastisk snarvei til et godt liv!

Du skrev også boka «simple living» for noen år siden, er det ikke 
blitt  enda vanskeligere å bryte ut i dag enn da du skrev den?
Både og. Jeg oplever, at fl ere og fl ere stiller spørgsmål ved, om tinge-
ne skal fortsætt e, som de plejer. I Danmark har vi et stort vækstlag 
af små bæredygtige virksomheder og innovative mennesker, der går 
nye veje. Der er stor enighed om, at vi ikke kan fortsætt e i accelleren-
de vækst. Udfordringen er, hvad vi sætt er i stedet. 

Hva protesterer du for: Min protest er en stille protest. Jeg inspire-
rer igennem mit arbejde til, at hvert menneske kan frigøre potenti-
alet indeni sig selv – blive mere fri, mere levende og mere glad – til 
gavn for sig selv og fællesskabet. 

Har du en person du ser opp til? Øj, den er svær. For ingen mennes-
ker rummer det hele, og alle har skyggesider. Men jeg prøver: Obama 
(er vild med hans “grace”, visdom og intelligens), Pippi Langstrømpe 
(er vild med evnen til at vende det hele på hovedet), Elizabeth Gilbert, 
forfatt er til Eat, Pray, Love (er vil med den evne, hun har, til at skabe 
et kreativt liv med at rejse og skrive), Mia Törnblom, ex-misbruger og 
forfatt er (er vild med evnen til at kunne bryde mønstre og løft e sig 
fra helvede til himmel) og stop madspild-aktivisten Selina Juul (er 
vild med evnen til at gøre en forskel i verden)
 
Til sist, hva er ditt  lydspor (en sang med en artist som betyr noe 
spesielt): U2, still haven’t found what i’m looking for
 

Gitt e Jørgensen snakker om sin bok 
«Når sjelen kaller» onsdag 6. september 
kl 18 og deltar i samtalen «om livet» 
kl 21 samme kveld
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Small TALK
med ...............
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SØNDAG 10. SEPT. - KRISTIANSAND

Voie kirke
1100 HIPPIEGUDSTJENESTE 
med 

Ivar Skippervold, Ulrika Backas, Michael Weston King

Gunnar Trægde Pedersen  M.fl .

SV satser foran dette valget på fokus omkring økende ulikhet, 

blant annet ved å ville øke barnetrygden. Hvor sannsynlig er 

det at dere blir hørt? Det er godt dokumentert at Barnetrygd er eit 
eff ektivt tiltak for å bekjempe fattigdom. Eg trur vi har ein viss sjanse 
til å få det til, mellom anna KrF er samd med oss.

Nå står partiet ditt i fare for å falle ut av stortinget, hvordan skal 

dere klare å snu disse meningsmålingene før valget 11. septem-

ber? Vi skal vise kor viktig det er å kjempe mot forskjells-Noreg, og 
for rettferdig fordeling. Og vi skal vise at det må kombinerast med å 
arbeid for miljø og mot klimagassutslepp.

Du skal bl.a. delta i ulikhetdebatten vår. Siden fokuset på 

ulikhet har økt de siste åra og ulikheten likevel fortsetter å øke 

hvert år, blant annet med fl ere fattige barn som konsekvens,  

forsøker vi å fi nne ut hvor årsaken til dette ligger. Kan en årsak 

til utviklingen være at en stor og førende middelklasse, som 

politikere og byråkrater selv er en del av, har bagatellisert fat-

tigdomsproblemet i Norge? Eg syns fattigdomsproblemet har fått 
for lit emerksemd. Når dei fl este har det bra, vært det særleg tungt å 
vere fattig. Kanskje får det også mindre merksemd då.

I Sveriges avis Dagens nyheter skriver økonomene Sandro 

Scocco og Lars-Fredrik Andersson at «stora grupper halkat efter 

lönemässigt beror inte på teknisk utveckling eller frihandel, 

uten en medveten politik». 

Kan vi konkludere med at sosialdemokratiet, vel så mye 

som høyrepartiene som Kåre Willoch sier, er utsatt for den 

menneskelige svakhet at vi ikke evner å se de problemer vi ikke 

selv utsettes for? Nesten alle land i Europa har opplevd auka ulik-
skap. Det handlar dels om teknologisk og samfunnsmessig endring, 
men mest om liberalistisk økonomisk politikk, høg arbeidsløyse, 
skattekutt for dei rike, og ekstreme løneauker for dei som tener 
mest.

Har SV vært for fokusert på de aller rikeste? Vi er opptekne av 
å kjempe mot fattigdom, men også av ulikskap. Det viktigste er at 
ingen er fattige, men det er også negativt om vi får grupper i Noreg 
som er så rike at dei ikkje er del av samfunnet, som bur i eigne områ-
de, går på eige skular og bruker eigne sjukehus. Mange land har det, 
ikkje Noreg. Sånn bør det forbli.

Søren Kierkegaard beskrev «spissborgeren», som på mange 

måter i dag anses som middelklasseborgeren på følgende måte: 

«Han har funnet sin plass i livet med en god jobb, en velfunge-

rende familie, hyggelige vaner og rikelig å spise, og beveger 

seg plystrende og temmelig overfl adisk rundt i verden, uten at 

han noen gang kommer i kontakt med livets substans, fordi han 

ikke tillater seg å kjenne på fortvilelsen». Kjenner du deg igjen i 

dette? Ja, store delar av oss tilhøyrer jo middelklassen. Sjølv kjenner 
meg ikkje igjen i å vere plystrande og overfl adisk, eg trur derimot at 
eg er ganske engasjert!

 

Hvilke forhåpninger har du til årets valg? Regjeringsskifte, og eit 
bra val for SV.

Protestfestivalen deler ut Erik Byes minnepris, hva synes du om 

at Jon Michelet i år blir tildelt prisen? Eit strålande val!

Til sist, Jon brukte ordet «det visjonsløse sosialdemokratiet», da 

han ble intervjuet av VG på festivalen for 17 år siden. Han er jo 

selv kjent som temmelig rød, er du enig med han? Eg er nok meir 
positiv til sosialdemokratiet, som har ei stor del av æra for framveks-
ten av det moderne Noreg. Men eg stemmer SV fordi eg vil ha ein 
raudare, grønare og meir liberal politikk sjølv.

”Når dei fl este har det bra, 
vært det særleg tungt å vere 
fattig. ”

Bård Vegar Solhjell



1200-1300 MAN KAN IKKE GOOGLE INN GUD
De færreste har vært i et kloster, de færreste kjenner en nonne. De 
færreste vet at nonner også kan skravle og skoggle, at de krangler, 
at de får gummiansikt når de holder på med sangøvelser, eller at 
de holder foredrag om seksualitet. Disse overraskende momentene 
ved nonnelivet og at nonner kan betraktes som frie og selvstendige 
individer, er noe av det jeg avdekker med denne fi lmen.  I tillegg 
belyser jeg hva det er som gjør at noen velger å leve et såpass 
annerledes liv, hva det er som driver en kvinne inn i klosteret, og hva 
slags livshistorier disse kvinnene har. Det å velge bort moderskapet 
frivillig er også et sentralt element i fi lmen. Filmen veksler mellom 
dybdeintervjuer med de fi re hovedkarakterene og sekvenser med 
ulike individuelle aktiviteter og felles aktiviteter med de øvrige non-
nene. Gjennom dette skildres hovedkarakterenes personligheter og 
livshistorier, deres refl eksjoner rundt de ovennevnte temaer samt 
seksualitet, Gudsbegrepet, og det å leve i et rent kvinnefellesskap. 
Filmen tar deg med på en reise inn i et Dominikanerkloster i Oslo 
og et i Lourdes i Frankrike, går dypere inn i de ovennevnte temaene, 
samtidig som den skildrer det stille og kontemplative rommet.
Regi: Hilde Merete Haug, 47 min

1300-1415 BREV TIL PASTOR JACOB
Et kammerspill om en livsdømt kvinne som slippes fri og får tjeneste 
hos en aldrende, blind pastor. Fangen tar motvillig sitt oppdrag: og 
leser høyt fra alle brev som hver dag kommer til presten fra mennes-
ker som vil at han skal be for dem og deres bekymringer. Bitter av 
livets erfaringer er hun den siste til å erkjenne at hun er avhengig av 
andre mennesker. Regi: Klaus Härö, 74 min. (Klaus er en av Finlands 
mest anerkjente regissører)

1415-1550 FEKTEREN
I Klaus Härös spennende drama møter vi den ambisiøse fekteren 
Endel som i sin fl ukt fra Stalin ender opp i Estland. Under falskt navn 
får han jobb som idrettslærer. Der oppdager han at fektingen gir 
barna en mulighet til å utrykke seg i en hverdag med undertryk-
kelse og savn etter foreldrene. Så kvalifi serer skolelaget seg til en 
fekteturnering i Leningrad
Regi: Klaus Härö, 94 min.

1550-1620 PAPPA HAR INTE EN CHANS
I denne fi nlandssvenske dokumentaren laget av Yle handler det om 
fedrene som kjemper for retten til å treff e sine barn. Det kan kjen-
nes som Davids kamp mot Goliat – håpløst. Slik beskriver mange 
fraskilte fedre sin kamp mot de myndigheter som bestemmer over 
omsorgsretten.
Redaktør: Kati Grönholm, 27 min. 
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Volume 1, Clarion Hotel Ernst, 

FILMSØNDAG 

På FilmSøndag står fi lm og frihet i sentrum. Det er få sperrer for hvilke fi lmer vi setter opp. 
Dagen preges av villskap, i ordets rette forstand. Her kan du risikere å få se sære fi lmer, 
alvorlige dokumentarfi lmer, latterfi lmer, gamle klassikere, musikkfi lmer eller noe helt annet. 

Vi har fra 2014 valgt å hedre Protestfestivalens trofaste deltaker, støttespiller, 

samfunnsdebattant, frie sjel og skuespiller Lars Andreas Larssen (1935-2014) med å 

la FilmSøndag bære hans navn. Larssen ble tidlig samfunnsaktivist. Allerede i 1962 startet 
han fredskontor i Stavanger sammen med kona Sonja Lid. Kontoret spredte seg til fl ere byer. I 
fi lmrolle debuterte han alt i 1957 i fi lmen Ni Liv. Hans siste fi lmrolle var i Olsen-bandens siste 
stikk i 1999. 



1620-1700 HUSKER DU MEG?
I 2010 fi kk Siri demensdiagnosen i en alder av 38 år. Hun bor nå på 
en institusjon, mens ektemannen må fortsette hverdagslivet hun 
egentlig skulle vært en større del av. På mange måter er det minne-
ne som binder oss mennesker sammen. Hva skjer med relasjonene 
når minnene forsvinner? Filmen følger Siri og to andre yngre med 
demens i deres hverdag.
Regi, foto & klipp: Ragnhild Nøst Bergem

1700– 1720 OVER THE BRIDGE
«Over the Bridge» er ein dokumentar om dei heimlause i den ame-
rikanske midtvesten. Gjennom vinteren 2016 drog Maria Lavelle frå 
Haugesund ut med kamera for å få eit innblikk i korleis heimløyse 
og avhengnad ser ut i South Dakota, samanlikna med i Noreg.
Regi: Maria Lavelle

1720– 1750 MIN FAMILIE – 

NÅR NOEN ER FATTIGE
Norge er et rikt land. Likevel fi nnes det 92 000 barn i Norge som 
opplever fattigdom eller at familien har dårlig råd. 92 000 ban er det 
samme som to elever i hvert klasserom. Her møter du to av disse 
barna, som forteller hvordan de opplever fattigdom i ett av verdens 
rikeste land.
Regi: Torgeir Kalvehagen, 30 min

1750– 1810 DET STORE LILLE LIVET
Det store lille livet er en kortfi lmdokumentar om kvinner og livsper-
spektiv. I fi lmen møter vi kvinner i ulike aldre, og vi treff er dem i de-
res hverdag, mens de refl ekterer rundt eksistensielle spørsmål som 
sorg og glede, frykt og drøm og ikke minst meningen med livet. 
De seks kvinnene vi møter, er i alderen fem til hundre år, med ulike 
bakgrunner og fra forskjellige steder i landet vårt. Filmen gir et inn-
blikk i hva et knippe norske kvinner av i dag tenker om livet.  
Filmen er lettbeint, men bærer samtidig en fi losofi sk undertone som 
vil få seeren til å stille spørsmål rundt sin egen eksistens. 
Regissør: Rune Håverstad. Produsent: Tonje Østbye. Produksjonssel-
skap: STBY Film, 23 min

(100,- for en ti åtte fi lmer)
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«Han grunner over mysteriet ondskap.
Om Satan  nnes, eller om alt

bare er bortforklaringer»

(Fartein Horgar kommer på Poesifest)

Protestfestivalen markerer i år Finlands 100-årsjubileum med tre fi nske 
fi lmer, hvorav to av dem er laget av den kjente fi lmskaperen Klaus Härö. 
Den 6. desember 1917 vedtok den fi nske landdagen, parlamentet, 
Storhertugdømmets selvstendighet som «Republikken Finland». Vi 
gratulerer vårt nordiske naboland med jubileet.

Ressurssenter for 

fattige og ekskluderte



Klassens beste lys

Nye Opel ASTRA fra 

 

Kristiansand
Barstølveien 30
www.motorforum



Frikirken, Tollbodgaten
1730 INTRO 

Har Gud allerede bestemt hvem som 

kommer til himmelen og til helvete? 

m/ svensk teolog og forfatter Stefan Gustavsson

Kan vi leve livet som vi vil i «synd» og nytelse, fordi alt er forutsatt 
likevel? I Matt 26.34 står det følgende: Jesus sa til ham: Sannelig 
sier jeg deg: i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre 
ganger. Verset stiller rystende spørsmål om troskap og svik. Mange 
av de tidlige kristne tenkerne tok problemstillingen på alvor. Kirke-
fader Augustin (354-430) hevdet at Gud visste hva som skulle skje i 
fremtiden. Han hadde dessuten allerede bestemt hvert menneskes 
skjebne. Augustins lære fremholder at Gud allerede, før verden ble 
skapt, avgjorde hvem som kommer til helvete og hvem som skal til 
paradiset. Men hva skjer da med vår frihet? Opphever ikke Augus-
tins doktrine selve tanken på menneskelige ansvar og innfl ytelse 
over egen fremtid?

1800 HELVETE HELLER!  
Har kirken avlyst helvetet? 

Ole Hallesby advarte i en radiotale i 1953 landets uomvendte: «Du 
vet at om du stupte død ned på gulvet nu, så stupte du rett i hel-
vede». Talen utløste en motreaksjon. Færre og færre mener i dag at 
helvetet er et konkret sted, hvor Gud straff er mennesker med evige 
pinsler. Helvetet er nesten forsvunnet fra kirkens budskap, selv i 
de de mest konservative kretser. Den svenske Pinsepastoren Peter 
Halldorf omtalte helvetet som «platslöshet». 
I Jesu fortelling i Lukas 16, 22 havner Lasarus i dødsriket og roper 
til Abraham: «forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han 
kan dyppe fi ngertuppen i vann og svale tungen min. for jeg pines i 
denne fl ammen». The Louvin Brothers utgav i 1950 sangen «Satan Is 
Real», der de synger: «Predikant, det er fi nt å høre at Gud eksisterer 
og å vite at i Ham er alt mulig, og vi vet at Himmelen er et virkelig 
sted hvor gleder aldri skal ta slutt. Men Satan er virkelig også. Og 
Helvete er et virkelig sted med evig straff ». 
1700-talls-poeten og maleren William Blake beskrev det onde 
som en nødvendighet. I hans verk «Ekteskapet mellom himmel og 
helvete» heter det: «Uten motsetning fi nnes ingen fremgang. Det 
vakre og det avskyelige, fornuft og skaperkraft, kjærlighet og hat, 
er alle nødvendige menneskelige relasjoner. -- Ut fra disse motset-
ninger kommer det de religiøse kaller Godt og Ondt. Det gode er 
det passiviserende som forhindrer skaperkraften. Det onde er det 
aktive som danner skaperkraft, Godt er himmelen. Ondt er helvete.» 
Spørsmålet om helvetet berører også andre aspekter. «Da vil jeg 
heller være i helvete,» utbrøt en kvinne ved tanken på at hun kunne 
møte overgriperen sin på gullgatene i himmelen.  

«Når dødsstraff en ble opphevet og rehabiliteringstanker gjorde seg 
mer gjeldende, ble forestillingen om at noen skal dømmes til evig 
pine mer og mer adskilt fra allmenn tankegang,» sier Pål Repstad. 
I følge Silje Reme, førsteamanuensis ved Psykologiske institutt, 
Universitet i Oslo er helvetesfrykt ikke sunt: «For mange har det gitt 
senskader i form av negativt gudsbilde og psykologiske vansker.» 
Biskop emeritus Tor B. Jørgensen har kanskje gått lengst i å avvise 
helvetet: «Bibelen forteller at en gang skal alle bøye kne og bekjen-
ne at Jesus er Herre. Det forutsetter ikke at noen skal gå fortapt, 
komme til helvete eller leve borte fra Gud i all evighet» uttalte han i 
Vårt Land. Kirkehistoriker Bernt Oftestad reagerte sterkt på Jørgen-
sens uttalelse. 
Vi spør: Når det i dag tales så lite om synd i kristne menigheter, har 
det sammenheng med at helvetet er avlyst? Og kan det fi nnes en 
himmel, uten at det også fi nnes et helvete?

Panel:

Stefan Gustavsson, svensk teolog og forfatter
Lars Daniel Krutzkoff  Jacobsen, fi lmskaper
Liv Kristin Holmberg, kunstner som tar kunsten til helvete 
siden ikke kirken snakker om det
Pål Repstad, religionshistoriker
Tor B. Jørgensen, biskop emeritus
Erling Rimehaug, kommentator i Vårt Land
Debattleder: Hans Chr. Vadseth

Musikalsk innslag: Filip Ring synger ”Satan, han fi ns”
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Walid Al-Kubaisi

f.1958, Bagdad
Bosted: Oslo
Tittel: Forfatter, blogger

«Helvete kolliderer med troen på en kjærlig 
Gud. Det fi ns ikke helvete»

Bernt Rune Sandrib

f. 1964
Bosted: Hægebostad
Tittel: Sokneprest i Hægebostad og Eiken

«Ja, jeg tror på helvete, eller fortapelsen, 
som en vond realitet, som DET EVIGE UTENFOR 
som Jesus kom for å frelse oss fra. 

                  Jeg tror på Joh. 3.16.»

Hans Herlof Grelland

f. 1947
Bosted: Grimstad
Tittel: Professor i fi losofi  og fysikk

«Svaret er nei, hvis vi med helvete mener en 
situasjon med uendelig vedvarende lidelse som 
er en straff  eller konsekvens for de som ikke tror 

på Jesus eller ikke tror på rett måte. Det tror jeg ikke på, og en slik tanke re-
presenterer et grufullt bilde av menneskehetens endelige skjebne at jeg har 
vanskeligheter med å forholde meg til det. Men jeg er kristen, og jeg tror 
ikke tanken om helvetet gir et rett bilde av hva kristendommen handler 
om eller hva det kristne håpet innebærer. Som kristne er vi ikke selvsentrer-
te individer, men mennesker i fellesskap og medfølelse med alle mennesker 
på kloden, og å håpe på en fremtid der det gode seirer betyr at det gode 
seirer for alle. Gud ikke bare elsker alle, han ER kjærlighet. For meg handler 
det å være kristen om å være glad i Gud synlig i personen Jesus, og dette er 
et opplevd gjensidig mystisk (i ordets rette betydning) kjærlighetsforhold, 
og dette forholdet er ikke motivert av frykten for straff  men av gleden og 
det meningsfylte ved å være i forholdet. Og til dette forholdet hører troen 
på og takknemligheten over at Jesus har sonet mine og alles synder og 
at hans rettferdighet gjelder som rettighet for meg og alle. Så tenker jeg 
at tekstene i Det nye testamentet som læren om helvetet bygger på ikke 
er metafysiske men er eksistensielle metaforiske tekster som handler om 
at vi ikke skal være onde og at ondskapen har konsekvenser og er under 
dom, også et viktig budskap når vi ser ondskapens utfoldelse i verden. Og 
så har jeg i bunnen en ydmykhet for at dette er store spørsmål og jeg er et 
begrenset menneske og det er mye jeg ikke vet og forstår.»

Åste Dokka

f. 1980
Bosted: Oslo
Tittel: Forlagsredaktør og kommentator i 
Vårt Land

«Helvete, forstått som fortapelse etter døden, 
er ikke noe jeg aktivt tror på. Jeg tror på og 
bekjenner meg til den treenige Gud. Det er den 

trosbekjennelsen som er sentral. Tro handler om hva man setter sin tillit til, 
og jeg setter ikke min tillit til helvete eller helvetes eksistens.

 Ingen kan vite hva som skjer når vi dør. Men vi kan se det for oss, slik 
mange av Bibelens forfattere gjorde, og slik mange gjør med ulike utgangs-
punkter i dag. Forestillinger om livet etter døden vil alltid speile våre opp-
fatninger om godt og dårlig i livet før døden. De er interessante refl eksjoner 
av våre vakreste drømmer og verste mareritt.

 Jeg tenker at helvete fi nnes på jord. Altfor mange mennesker lever, i 
perioder eller i hele liv, i den verste nød, krenkelse og fornedrelse. Og ofte er 
disse jordiske helvetene forskyldt av andre mennesker. I det perspektivet er 
jeg mer opptatt av Guds dom enn av livets to utganger. Når vi en gang skal 
møte Gud ansikt til ansikt, blir vi sett, med hele oss og alt det vi er og har 
gjort og latt være ugjort. Det bør være en skremmende tanke. 
 Men jeg tror at Guds dom er en frigjørende dom. Sannheten om oss vil 
også sette oss fri. Gud har makt til å gjenopprette rettferdigheten og til å 
nyskape oss i dommen. Det er det som kalles frelse. Å bli sett og gjort hel. 
Den Gud jeg tror på vil ikke dømme noen til evig straff , pine eller isolasjon 
fra Gud, verken på grunn av hva de tror på eller på grunn av hva de har 
gjort. At Gud likevel er større enn våre tanker og bedre enn vår beste etikk, 
gjør likevel at vi ikke kan vite hva som skjer når vi dør. Antakelig blir vi alle 
overrasket. «

Ingamay Hörnberg

f. 1948
Bosted: Stockholm
Tittel: TV-produsent og visesanger

«Jag tror att människor som blir utsatta för 
fasanfulla krig upplever ett helvete. Men det 
helvetet som jag tror menas i frågan tror jag 
inte på. Den Gud jag tror på är den Sanna 
Kärleken för mej, och kärlek straff a rinte». 

William Blake 
Marriage of heaven and hell

www.protest.no |  s. 44

5   PÅ FACEBOOK     TROR DU PÅ HELVETE?



Misjonshuset, Kristian IVs gate 35

1900 FOREDRAG 
Synd for ateister

Ateisten Bjørn Stærks blogginnlegg og kronikker har vakt 
oppsikt og har hatt veldig mange lesere. Bjørn en fritenker 
som går på tvers av alle, sa Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. 
Stærk er oppvokst i en dypt kristen familie og sønn av en 
pastor, men ble ateist. Han har skrevet boken «Å sette verden 
i brann – En ateist skriver om Jesus». Men Bjørn Stærk skriver 
ikke om Jesus slik man tror en ateist skriver om Jesus. VI garan-
terer at du vil bli overrasket, også når han snakker om synd.

Misjonshuset, Kristian IVs gate 35

2000 DEN KRISTNE SYNDEN 

Hvorfor snakker ikke kristne lenger om synd? 

I sin siste bok «Å sette verden i brann» skriver journalisten og 
ateisten Bjørn Stærk om synd. «Synd er navnet på all den lidelsen 
som har en menneskelig årsak», skriver Stærk. Han hevder at selv 
om dette ordet har mistet makt i vår tid, er alle fortsatt klar over at 
synden er der. Samtiden har bare ikke språk for å snakke om det. 
Den danske gymnaslæreren og ateisten Søren Poulsen etterlyste i 
en kronikk i Kristeligt dagblad noe av det samme. Poulsen skrev – 
gjengitt av Jan Christian Kjelland i Vårt Land -  i kronikken «Giv mig 
min kristne synd tilbake»: «Mens den kristne ser synden som det, 
der adskiller menneskelivets mangler fra gudsrigets ideelle verden, 
lider nutidens sekulære menneske under den vildfarelse, at indivi-
det ubetinget er i stand til at nå, hvad det sætter sig for. Det er en 
tragedie, som gør især unge mennesker sårbare og ensomme». 
Rådgiver i tankesmia Skaperkraft Andreas Masvie ønsker et oppgjør 
med politisk korrekthet i menighetene. Han mener kristne ikke tør 
snakke om synd lenger. Han anklager spesielt konservative miljøer 
for å være «innkrøkt i seg selv». Mange menigheter former Gud i 
samtidens bilde, hevder han. 
På 1980-tallet var synden så fundamental i all kristentro at det 
var umulig å gjemme seg bort. Skillet mellom å være kristen eller 
frafallen var veldig tydelig, men på et naivt nivå. Drakk du alkohol, 
som jeg gjorde i blant, var du frafallen. Hvis du var kristen, var du 
stort sett enig i disse påstandene: EU var dyret i åpenbaringen, det 
samme var paven og den katolske kirke. Verdslig rock var stort sett 
synd. Homofi li var synd. Kirkelig vielse av homofi le var så fj ernt at 
begrepet eksisterte ikke. Frem til 1972 var homofi lt samliv straff bart. 

Samboerskap var synd.  Sex før ekteskapet var synd, men her «syn-
det» nok mange. Aller helst skulle du bare gå sammen med dine 
kristne venner, hvis du da ikke var ute på evangelisering. Ikke-krist-
ne venner kunne lokke deg ut i synd. Helvete var i høyeste grad en 
realitet. Det var varmt der, og ikke et sted man ønsket noen, i alle fall 
ikke utad. 
Når begrepet synd er ute av samfunnet, har vi da fått et friere sam-
funn, der vi slipper den evige dårlige samvittigheten? Eller er vi bare 
tvunget å undertrykke den? Lider menigheter i dag av en avmag-
ring, når skyld, og dermed også tilgivelse, er tatt ut av møtene. Eller 
holder de på som før med sine synder og tilgivelse, men feiger ut 
utenfor kirkedøra i et anstrengt sekulært samfunn?

Panel:

Innledning v/  stipendiat i etikk og prest Gunhild Maria Hugdal

Ravn Karsrud, sogneprest i Froland
Stefan Gustavsson, teolog og forfatter
Rut Helen Gjævert, journalist
Espen Ottosen, infoleder
Bjørn Stærk, blogger, samfunnsdebattant og ateist

Debattleder: Erling Rimehaug

Musikalsk innslag: Kirsten Daugaard synger ”Back to God”

( 150,- inkludert foredrag)

«Før jeg sovner mumler jeg navnene
til dem jeg har mistet, og spør:
hvorfor er de dødes navn så mange
de levendes så få»

Steinar Opstad 
(kommer til Poesifest)
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Midt på 1990-tallet befant jeg meg i en livskrise, som jeg ikke 
så noen vei ut av. Jeg var for glad i livet til å vurdere selvmord, 
men pinen ved å leve var tung. I ett erkant har det overrasket 
meg hvor viktig poesi ble i kampen for å overleve. Jeg hadde 
knapt lest et dikt, da jeg begynte å ta for meg av lyrikk skrevet 
og utgitt  på 1970- 80-tallet. 

I samme tidsrom hørte jeg hver dag på sangene til Kris 
Kristoff erson, som ble en enorm trøst. Jeg oppdaget gjennom 
dem at jeg ikke var alene, at jeg hadde en følgesvenn. I diktene 
fant jeg svar, men like mange spørsmål rundt de store spørsmål 
om liv, død og tilværelsens mening. Jeg oppdaget gleden i det 
lille, i noe så enkelt som konglene på bakken og fuglene i trær-
ne. Det lærte jeg av «skogsdikteren» Hans Børli, han som hadde 
introdusert meg til diktets verden. Jeg begynte å skrive mine 
egne vers, fi kk ned på papiret all lidelsen, men også alt det fi ne 
med livet. Og så skrev jeg av hundrevis av dikt, som jeg likte. 

Jeg oppdaget dett e i diktet til Børli:

Det er med lykka som
med ville dyr i skogen;
Den blir tillitsfull
og nærmer seg leirplassen din
når du ikke lenger jager ett er den.

Morgenbladet har 28. april i år en sak om dikt og selvmord: 
«Hva gjør at et menneske med selvmordstanker bestemmer 
seg for å leve? For noen kan det å lese og skrive være avgjøren-
de». 

Nora Aschim, en kvinne på 18 år, har gitt  ut sin første diktsam-
ling, «Unngå øyekontakt», der hun beskriver livet til en ung 
jente med spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Aschim har 
ikke selv vurdert selvmord, men forsøkte å gå inni sinnet til 
diktsamlingens hovedperson. 

I artikkelen om Aschim - «Skriver for livet» - undres det over om 
der fi nnes et slags svermeri for selvmord i litt eraturen. Eller 
er det tvert om slik at skriving er en form for terapi for å holde 
selvmordet unna? Temaet har bitt  seg fast i meg ett er årene 
på 1990-tallet. Uhyggelig mange forfatt ere har tatt  sitt  eget 
liv. I Protestfestivalen 2012 satt e vi selvmord på dagsorden. 
Jeg søkte frem dikt og sitat av forfatt ere som hadde tatt  livet 
sitt . Listen ble lang: Per Sivle, Tor Jonsson, Jens Bjørneboe, Nils 
Ytt ri, Tor Ulven, Stig Sæterbakken, Einar Torkelsgard, Tove Dit-
levsen, Karin Boye, Vladimir Majakovski, Silvia Plath, Michael 
Strunge -----. 
Hvorfor har så mange poeter tatt  sitt  eget liv? Jeg har ingen 
annen forklaring enn det tidligere leder av Norsk forfatt er-
sentrum Arne Ruste fortalte meg en gang under en middag på 
Son. Poetene lever lengst og kortest, hevdet han. Det er sunt 
å rive ut demonene fra ens indre, få det ned på papir. Hvis man 
makter det. Men makter man det ikke kan det i verste fall ende 
tragisk. 

«Lidelsen har ingen benk å sett e seg på», skrev Tor Ulven i et 
av sine dikt. Da kan det være bra å sett e seg ned for å skrive et 
dikt i stedet. «Ved å skrive kan mennesket beskytt e seg mot 
en overveldende indre eller ytre virkelighet. Man trenger ikke 
være noen stor kunstner – å sett e ord på indre konfl ikter i sam-
tale eller på papir vil i seg selv dempe smerten». Dett e fortalte 
psykiater og avdelingsoverlege ved Sykehuset i Vestfold Arne 
Thorvik til Morgenbladet. 

I år er det tjue år siden festivalen Poesi 97 i Søgne. Her fulgte 
jeg opp tema omkring dikt og helse. Basert på boken «En alba-
tross i stuen – Kunst i helse- og sosialfagutdanningen» av Ida 
Berntsen fra Søgne stilte vi følgende spørsmål: «Bør lyrikk inn 
som undervisningsmetode i helse- og sosialfagutdanningene?». 
I debatt en, som ble ledet av nåværende styreleder i Protest-
festivalen Jan Oddvar Skisland, kom det frem overraskende 
momenter. Flere av publikum fortalte dramatisk hvordan dikt 
hadde fått  dem ut av psykiatrisk sykehus. Noen av dem hadde 
lest dikt av Carl Frederik Prytz, som var deltaker i debatt en. 
Prytz gikk mot sin leserskare og avviste at så hadde skjedd. 
Flere av dem reagerte sterkt på dett e. 

I ett erkant fi kk jeg god kontakt med Prytz og besøkte han 
hjemme i Oslo. Han sendte meg fl ere diktsamlinger og skrev et 
brev der han takket spesielt for debatt en i Søgne. Jeg fant ut at 
Prytz’ egen historie antakelig var årsaken til hans reaksjon. Han 
var i lengre tid innlagt på psykiatrisk avdeling og skrev boka 
«De Vindskjeve», som Ingvar Moe i Dag og Tida kalte den vik-
tigste boka i 70-åra. Da Prytz var i Søgne, hadde han for lengst 
lagt bak seg denne tiden, men fi kk den vekket til live igjen. Mitt  
inntrykk var at opplevelsen i Søgne - ett er at han fi kk fordøyd 
den - satt e dype spor helt til hans død som 80-åring i 2003.  

Svensk psykologiprofessor Arne Öhman forklarer hvordan 
poesi og helse kan henge sammen: Att  beskriva hur man upple-
ver rädsla eller ängest är svårt och görs bett re av poeter än av 
psykologer.

Forholdet mellom poesi og helse er imidlertid betent blant 
poeter. I programheft et til Poesi 97 intervjuet jeg Paal-Helge 
Haugen, som bestemt avviste at det var noen sammenheng: 
Absolutt  ikkje. Eg jobbar ikkje i trivselsbransjen. Det er viktig 
at folk trivs, men eg trur ikkje nødvendigvis det er poesien som 
skal gi den. Det er det ein kallar instrumentalisering av poesien 
som begge taper på i lengden. Det beste poesi kan gjere er å 
skape ein større livsintensitet. Å tenke ein smertefull prosess 
er det ikkje så mykje trivsel forbunde med. Den poesien som 
ikkje skapar uro trur eg ikkje har så mykje for seg. Poesi er ikkje 
eigna i terapeutisk sammenheng, og er ei sammenblanding eg 
er djupt skeptisk til.
Men om Paal-Helge ikke «jobbar i trivselsbransjen», har dikt 
utvilsomt hjulpet folk over hele verden.

Hvorfor malte Munch bilder som Skrik og Melankoli? Antakelig 
var det en form for selvterapi. Hvor mange låtskrivere har ikke 
skrevet seg ut av lidelse? Lars Saabye Christensen fortalte i et 
avisintervju at straks han var ferdig med å skrive en bok, kom 
angsten, og så mått e han umiddelbart sett e seg ned og skrive 
igjen for å holde angsten på avstand.  

Poeten Terje Dragseth sa en gang i et intervju at Kaos er 
utgangspunktet for tilblivelse. Min gode venn skuespilleren 
Lars Andreas Larssen gav i 2001 ut en bok om døden. 

Djev le , Gud g iv  
bor  k
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I forordet skrev han om hvorfor han samlet dikt om døden:
Litt  sky, litt  spent og full av respekt forsøker jeg med denne sam-
lingen å nærme meg andres følelser og tanker om det vanskeligste 
– døden. For tross fremskreden alder, har jeg ennå ikke maktet å 
føre en åpen samtale om dett e. Ikke med mine sønner. Ikke med mine 
venner. Men diktene i denne boken har hjulpet.

Når man skriver eller leser dikt, er det som når man hører en sang-
tekst, man kjenner seg igjen og det gir oss en slags tilfredstillelse. 
Det var nok utgangspunktet da Ida Berntsen fra Søgne i innledningen 
til sin bok fra 1997 skrev følgende:
Et sentralt poeng i boken er at kunst anvendt i undervisningen, vil 
kunne ha innvirkning på den personlige utvikling i studenten. En 
slik vekst hos omsorgsutøveren vil ha betydning for det mellom-
menneskelige forholdet mellom pasienten og denne. 
Boken handler om hvordan kunst kan ha betydning for å utvikle 
empati og evne til å handle rett , moralsk sett .

Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer 
(intellektuelt forstå) og andres utt rykk for følelser (emosjonelt 
oppleve) til å oppfatt e hvordan en annen har det, men på den andres 
premisser slik at man ikke tolker den andres følelsesliv som om det 
var ens eget.

Den amerikanske psykologen R. May skrev i 1988: 
Personen ser bätt re och exaktare när hans känslor är engagerade. Vi 
kan i realiteten inte se ett  objekt om vi inte är känslomässigt berörda 
av det.

I følge moralfi losofen Jürgen Habermas er den vestlige verden gjen-
nomtrengt av instrumentell fornuft . Vi taper evnen til empati på det 
indre følelsesmessige og moralske planet.

 Filosofen Arne Næss hyllet følelsene og sa at veien til frihet går 
gjennom styrking av følelseslivet. Vi trenger med andre ord poesien 
både for å forstå andre og for å forstå oss selv. Når vi gjenkjenner 
noe i andre, fungerer det som om man under fotballkampen får en 
støtt epasning. 

Arnold Eidslott  beskriver diktets posisjon på en mesterlig måte i 
«Diktet», som avslutt es slik:
Et dikt er en ensomhet
Et bål på tundraen
En albatross i stuen
Uventet inn fra havet

Så kan man kanskje også vende tilbake til spørsmålet jeg stilte litt  
tidligere. Er det de spesielt følsomme som skriver dikt eller blir man 
spesielt følsom av å skrive dikt? Vel, jeg lar Henrik Ibsen få siste 
ordet:
At leve er – krig med trolle
i hjertets og hjernens hvelv.
at dikte er – at holde
dommedag over sig selv

Den 8. september i år markerer 
Protestfestivalen 20-årsjubileet for 
Poesi-97 ved å arrangere Poesifest.
Les mer på s. 28-32
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Skogsmatrosen
fædrelandsvennen

«et imponerende og ambisiøst
maritimt epos»  
guri  h jeltnes ,  vg

«Full klaff for Michelet»
ulf andenæs ,  aftenposten

Skytteren
vg

tvedestrandsposten

trønder-av isa

varden

«En hyllest til krigsseilerne»
sven johs. ottesen, aftenposten

«Mektig, ambisiøst og storslått epos»
tom egeland,  vg

Gullgutten
vg

adresseav isen

tvedestrandsposten

varden

trønder-av isa

«Intens og medrivende kjærlighetserklæring
til norske krigsseilere» 
ber it  kobro,  vg

«Dra te sjøs for en forteller!» 
farte in horgar ,  adresseav isen 

Blodige strender
fædrelandsvennen

tvedestrandsposten

«Verket vil bli stående som det sentrale,
skjønnlitterære bidrag til historien om
norske krigsseileres innsats»
sve in johs .  ottesen,  aftenposten

«forfatteren er i sitt rette element i denne
overveldende sagaen om krigsseilerne»
turid larsen, dagsavisen

Brennende skip
nrk østfold

fædrelandsvennen

varden

«Brennende skip bidrar til å gjøre roman-
syklusen til et unikt verk, som bringer
innsikt verken norsk skjønnlittertur eller
historieskriving kan være foruten»
tom egil  hverven,  klassekampen
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