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Vår verden lukter ikke særlig godt
-Jens Bjørneboe

PROTESTFESTIVALEN 2020

protest.no

Protestfestivalen bar: Clarion Hotel Ernst
20 års jubileum

Festivalkontor: Clarion Hotel Ernst
Info: 905 46504 (festivalleder) / 90779702
(Festivalkontoret)
Web: protest.no

MOT likegyldighet FOR engasjement

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

Festivalen ble arrangert for første gang i 2000. I år
fyller den 20 år og arrangeres for 21. gang. Protestfestivalen er politisk og religiøst uavhengig. Den er
også kjent som «den lille festivalen med de store
spørsmålene». Vi kjenner ikke til at det finnes noe
lignende arrangement verken i Norden eller ellers i
Europa.
Protestfestivalen vil være en motgift mot avmakt og
likegyldighet; den vil arbeide for et vidt toleransebegrep, engasjement og handling. Festivalen tar
opp temaer over et bredt spekter, også slike som
ikke løftes opp i andre sammenhenger. Den inviterer
deltakere som spenner over et mangfoldig meningsspekter, også personer som vanskelig slipper til
i andre fora. Den ønsker at «alle» skal kunne få ordet,
enten man er professor, lagerarbeider, musiker, forfatter eller overlege. Det viktigste er at man faktisk
mener noe. Dette gjør festivalen unik, og det var en
av årsakene til at nylig avdøde Jahn Teigen kalte den
«en av Nordens viktigste festivaler».
Protestfestivalen ble startet som pur galskap, men
vokste seg større for hvert år. «Festivalen er en
fantastisk blanding av litt sånne gærninger som oss
og overleger og domproster», sa en lattermild Jahn
Teigen da han i 2006 ble intervjuet av lokalavisen
sammen med en annen avdød venn av festivalen,
stuntpoeten Triztan Vindtorn. «Enhver festival som
inviterer til debatt og tankevirksomhet, er
selvfølgelig viktig i en samfunnsstruktur som er glatt
og overflate- dyrkende», fastslo Vindtorn.
At festivalen er viktig, har også mange andre understreket. Rockestjernen og aktivisten Bob Geldof
uttalte i 2015 at man burde «få Protestfestivalen ut
til resten av verden». En annen internasjonalt kjent
stjerne – låtskriveren, artisten og filmstjernen Kris
Kristofferson – har deltatt og støttet festivalen flere
ganger, fordi han mener kampen mot apati er så
viktig. Noen har hevdet at dette er Norges viktigste
festival. Andre har sagt at det er en ære å bli invitert,
selv uten honorar. Programleder på TV Norge
utropte den til «Norges kultfestival». VG mente den
er en festival du ikke bør gå glipp av. Pressenestoren
Harald Stanghelle skrev i et tidligere festivalprogram: «Protestfestivalen legger seg på tvers der
så mye går i takt. Den insisterer på de kontrære møtene med de usannsynlige temaene. Og den røsker
og drar i det likegyldige og selvtilfredse. Derfor er
den så viktig». Svensk professor i religionspsykologi
og forfatter Owe Wikström skrev: «Från nordisk
horisont är Protestfestivalen en unik möteplats
mellom kultur, musik, samtal, politik og engagerad
gemenskap».

Den 29. mai i fjor var en rekke kjendiser og tidligere deltakere samlet til jubileumsfest i Oslo. Avisa
Fædrelandsvennen var til stede og intervjuet flere av
dem. «Dette er Norges viktigste debattfestival, med
evne til å se temaer tidlig. Den er en av de første
arenaene som oppdaget revitalisering og tilbakekomst av religion i offentligheten», uttalte Knut Olav
Åmås, direktør i Fritt Ord. Tidligere statsminister Kjell
Magne Bondevik kommenterte slik: «Det viktigste
med festivalen er at den får fram mangfoldet av
verdier som går på tvers av oppleste og vedtatte
sannheter». President i Røde Kors, Robert Mood,
mente «festivalen treffer en nerve som hindrer oss å
ramle ned i resignasjon og apati». Gründer Loveleen
Brenna var opptatt av at «dette kanskje er den viktigste festivalen for å ta vare på demokrati og ytringsfrihet i dag». Skuespiller og tidligere kulturminister
Ellen Horn sa at festivalen «har gitt likegyldigheten
et ansikt ved å peke på ulike årsaker, sammenhenger
og vinklinger». Også kjendisfotograf Morten Krogvold, tidligere justisminister Odd Einar Dørum og en
rekke andre meningsytrere i samfunnet var til stede
og uttrykte sin støtte til festivalen.
I år blir det jubileumsmarkering i Kristiansand 7.
august med lokale gjester. 20 år er ingen alder, men
det er faktisk ikke mange festivaler som overlever så
lenge. Med en slik festival, med så vanskelige kår, er
det ekstra grunn til å markere jubileet.

Er du ennå ikke overbevist?
Sjekk ut programmet!
I år arrangeres «prosjektet»
Protestfestivalen for 21. gang.
Den finner sted 14.-20. september i
Kristiansand, samt 4. september på
Bygland.
Året 2020 er spesielt. Pandemien har gjort at det
meste av arrangementer, inkludert Arendalsuka, er
avlyst. Da blir det ekstra viktig at Protestfestivalen
holder engasjementet oppe.
Takk til VG-tegner Roar Hagen for årets plakattegning. Takk til sponsorer, annonsører og
støttespillere på alle felt gjennom tjue år.
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Hovedarena:

I ånden til:

Arenaer:

Henrik Wergeland
1808-1845

Jens Bjorneboe
1920-1976

Axel Jensen
1932-2003

Erik Bye
1926-2004

Kris Kristofferson
1936-

Fiskå skole

Hylekoret
Velkommen til hylekoret
Vi har gode røyster frå før
men nye har krav på å få prøve seg.
Still deg lengst bak og skrik
og dersom du overdøyver dei andre
vil du få plassen lengst fram.
Men skulle røysta di drukne heilt
bør du setja deg og lye
Alle er takksame for eit publikum
hylekoret ikkje minst.
Vegard Vigerust (1925-2020)

Ukespass og enkeltbilletter

www.ticketmaster.no
UKESPASS

Kr 1000,-

Teltpass (Triztan-teltet)
Kveldspass
Agderprotest, Bygland
Søndag i Misjonshuset
Søndag i Frikirken

kr 100 pr. dag
kr 250 pr. dag
kr 200,kr 200,kr 200,-

Billetter kan også kjøpes i døren på de ulike
arrangementer ved ledig plass.
Begrenset med plasser

KJØP UKESPASS OG BILLETTER TIL
PROTESTFESTIVALEN PÅ VIPPS:

Vi ønsker betaling med kort eller Vipps.

125162

1. Åpne Vipps og velg ”betal” til
Protestfestivalen. Du finner vår meny på
Vipps-nummer 125162.
2. Velg billett og legg i handlekurv.
3. Etter gjennomført betaling er billetten
din klar for utlevering. Billetten finner
du tilbake til i ”mine kjøp - historikk”.

I år kan vi dessverre ikke tilby vafler i teltet.
Men drikke kan du få. Og det er lov å ta med egen mat.
Følg oss på
Facebook!

Følg oss på
Twitter!

Endringer kan forekomme; sjekk protest.no

Arrangementene arrangeres i henhold til de smitteregler som gjelder når festivalen
arrangeres, hold deg oppdatert på protest.no

Proff Parkett as holder til i
Vestre Strandgate 13, i Kristiansand.
Her har vi utstilt mange ulike typer
parkett, laminat og listverk.
Vi selger både til privatpersoner og
entreprenører/proffmarkedet.
Åpningstider Proff Parkett
Mandag – fredag 10-16
Torsdag 10-18
Lørdag 10-14
Vi kan nås på tlf 41 81 41 81 eller mail kontakt@proffparkett.no
www.proffparkett.no

Velkommen skal du være!
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Vår verden lukter litt rart nå

I sin faste spalte i avisen Dag og Tid skrev Jan
Erik Vold i år flere små epistler om Tove Lie
- «blomsterbarnet i norsk lyrikk» - som gikk
bort det året Protestfestivalen ble unnfanget.
Året 2000 var preget av fødsel og død. Et nytt
millennium hadde oppstått. Mette Marit fra
Slettheia ble forlovet med Kronprins Haakon.
Baneheia-drapene rystet Kristiansand og
satte sterkt preg på byen i lang tid. Og jeg
hadde mistet min far.
Jeg var spesielt glad i diktene til Tove Lie
(1942-2000), som fikk et relativt kort liv. Hun
etterlot seg ikke etterkommere; bare disse
vakre diktene fra en etter hvert alt for glemt
poet, som i livet slet med både sosial angst
og sykdom. Ikke en gang Wikipedia har fått
henne med på listen over kjente personer
som døde det året. Jeg takket Jan Erik for at
han minnet oss på henne. Svaret var at han
gjerne ville komme og snakke om henne.
Jeg tok mot tilbudet; men så forandret både
verden og livet mitt seg til en slags unntakstilstand. Tove Lies dikt ble plutselig enda
mer nyttige, og jeg fikk bedre tid til å studere
dem enn få måneder tidligere.
Hør bare dette vesle diktet, hentet fra hennes
debutsamling «Øyeblikk» (1967), som langt
på vei kunne fungert som et mantra for
Protestfestivalen gjennom de tjue årene den
har eksistert:
Hør den store taushet / fra alle menneskene
/ de tier og tier / kan du høre dem / se dem
begripe dem / de snakker seg gjennom / en
veldig taushet / kaller den sitt liv / de gjør
meg så redd.
Toves ord gir en naturlig overgang til selveste
høvdingen, Erik Bye. Hva var det som gjorde
at han engasjerte seg for Protestfestivalen
den siste tida han levde? Svaret gav han i et
intervju med Fædrelandsvennen i 2002: «Det
finnes en stor taushet». Også i år deler Protestfestivalen ut Erik Byes minnepris; denne
gangen til Petter «uteligger» Nyquist.
Protestfestivalen har vært og skal være en
mikrofon vekk fra den store tausheten; en

stemme for sann toleranse, åpenhet, engasjement og respekt for mindretallets meninger.
Motstemmer er nødvendige, særlig i en tid
der flokken og flertallet har så stor makt.
«Alle er vi sårbare, også den selvsikre kverulanten, eller den tause, påståelige vriompeisen som aldri gjør noen feil,» skriver forfatter
og biskop emeritus Per Arne Dahl i sin bok
«Sårbarhetens kraft». Han siterer også sin
yndlingspoet Hans Børli, som i et dikt skrev at
«av og til er jeg nødt til å ta livet mitt med på
en aldri så liten luftetur». Børli visste hvor tøft
og sårbart livet er, at man av og til behøver
noen frikvarter og mye humor – ja, til og med
galgenhumor – for å orke å leve. Dahl hører
vi på årets Protestfestival, nettopp om temaet
sårbarhet.
Sofia Torvalds, redaktør i den finlandssvenske
avisa Kyrkpressen («det svenskfinske Vårt
Land») vil dele fra sin bok «Ångestgudinnan»
om et år der angsten prøvde henne ekstra
hardt. Dette er virkeligheten og livet, og
det kanskje i større grad og for flere etter at
koronaen overrumplet oss.
Etter at jeg ble foreldreløs før jul i fjor, tok
også sykdom i nær familie en vending vi
hadde håpet å unngå. Selv om det ikke er
livstruende, er det krevende nok. Etter dette
klarte jeg for første gang i mitt liv ikke lenger
å be aftenbønn, noe som ellers har vært like
selvfølgelig og nødvendig som den daglige
tannpussen. Da meningen med livet slik
slo sprekker, passet det bra at vi hadde satt
«meningen med livet» på agendaen, anført
av forfatter av boka med samme navn Einar
Duenger Bøhn. Da kom også idéen til nyskapningen «Jahn Teigens filosofikafe» til minne
om en av festivalens kjæreste støttespillere,
som døde 24. februar i år.
Alle årets festivaltema er relevante for det
samfunnet vi har fått etter 12. mars. Pandemien forandret verden til noe ugjenkjennelig.
Vi fikk en helt ny sårbarhet, båret fram av
gjentatte pressekonferanser med statsminister, helseminister, helsedirektorat og
folkehelseinstitutt. Hadde Norge stolt seg
blind på at olje og rikdom ville sikre oss?
Blottla korona-krisen vår sårbarhet og avhengighet av verden rundt oss? I Norden var det
bare Finland – med sine erfaringer fra kriger
og kriser – som hadde reelt beredskapslager
av mat og medisiner. Denne erfaringen ligger
bak en debatt den 4. september på Bygland
– av alle steder! Vi hadde allerede tidlig i
mars bestemt oss for å bytte ut Oslo med
Bygland som arena for vårt protest-vorspiel
før hoveduka i Kristiansand. Nå tyder mye på
at bygdesamfunn kan få en renessanse etter

korona-fasen. Det er i de store byene, der de
store folkemengdene er, vi er mest sårbare,
når et smittsomt og farlig virus rammer oss.
Årets festival har avsatt en hel dag til å
markere byens egen «opprører» Jens
Bjørneboe i det året han ville fylt 100 år.
Hovedtemaet – «Vår verden lukter ikke særlig
godt» – er tatt fra hans dikt «Doktorens sang».
Kan vi håpe at verden vil lukte litt bedre, når
året 2020 ebber ut?
I år er nesten alle store sommerarrangementer
på Sørlandet – inkludert Arendalsuka – avlyst.
Da vil Protestfestivalen gjøre sitt beste for å
veie opp for alt det tapte. Vi har aldri hatt mer
behov for å snakke sammen enn just nå med
uroligheter i USA og mange andre land,
samtidig som virus-pandemien er ute av
kontroll mange steder i verden. Alle våre
arrangementer fra mandag til lørdag er
samlet rundt Triztan-Teltet på Torvet på
dagtid og Ernst hotell på kveldstid. Søndagens
arrangementer foregår i menighetslokaler.
Vi vektlegger smittevernmessig trygghet for
publikum.
Innholdet i festivalen har også i år en klar
nordisk profil, bl.a. med spennende svenske,
danske, finske og islandske bidragsytere.
Vi må dessverre ta forbehold om at de svenske
kan måtte utgå, dersom ikke reiserestriksjonene
mellom Norge og Sverige oppheves innen
september.
Med dette ønsker vi velkommen til årets
festival, selv om vår verden lukter litt rart nå!
Helge Vatsend (1928-1994) var poet fra
Byglandsfjord, men bodde store deler av livet
i Oslo. I det første festivalprogrammet for tjue
år siden sto ett av diktene hans. I år er det
på tide å presentere ett til. Diktet «Opprør»
er hentet fra diktsamlingen «Blindpassasjer»
(1967):
Vi bygde barrikader,
brøt opp gatesteinene,
stanset melkebilen,
brødbilen,
alle normale
tilførsler av levnetsmidler.
Spiste daggammelt brød
og sang.
Noe må vi ha å fortelle
våre barn.
Svein inge Olsen
Festivalleder

Generalsponsor:

S.M Eiendom AS
Odd Mjåland

MOSVOLD & CO

Kulturdepartementet

Markensgaten
36-38-40 AS
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AgderProtest

FREDAG 4. SEPTEMBER
BYGLAND

BYGLAND KULTURSCENE, BYGLAND SENTRUM

1800 DEBATT OM BYGDEDØDEN:
Bygde-Norge dør. For mange kommuner
har døden pågått lenge. Hva skal til for å
få livet på bygda til å fenge?
Geiranger er del av UNESCOs verdensarv, men Geiranger er i ferd med å dø.
«Fortsetter det slik, er vi ikke lenger et lokalsamfunn, bare et turistsamfunn,»
sier rektor Tove Gjerde til Dagbladet Magasinet. Ordfører Jan Ove Tryggestad
erkjenner at kommunen kan komme til å dø.
Alt i 2007 hadde Aftenposten en stor sak om fraflytting i Norge. Den lille
kommunen Loppa i Finnmark ble brukt som eksempel. Ingen kommuner har
mistet så mange innbyggere og vært «døende» så lenge som den. Legemangel og prestemangel har vært tema i mange år.

Debattanter:
Kaisa Kepsu, finsk samhällsanalytiker. Ekspert på
migrasjons- og befolkningsspørsmål, minoriteter,
stedsutvikling og statistikk.
Sigurd Haugsgjerd, redaktør Setesdølen
Jørund Kvaale Hansen, lokal bonde
Gry Fuglestveit, ordfører Notodden
Reidar Almås, forsker og professor i bygdesosiologi
Jon Rolf Næss, ordfører i Bykle, som satser på kultur mot
fraflytting

Debattleder: Jon P. Knudsen

Mye er negativt, men noe er positivt. Notodden forvandlet en liten døende
industriby til Bluesbyen Notodden ved å satse på noe så vågalt som en
amerikansk musikkultur basert på det levende musikkmiljøet byen bar på.
Her i Agder er Bygland én av kommunene som sliter mest. I 2016 var det
1204 innbyggere i kommunen, i 2019 var tallet 1160.
Kan realisering av prosjektet «Kjempedalen» - et opplevelsessenter for
Setesdalskjempene - være med på å snu utviklingen i kommunen, nå som
setesdalskulturen er med på UNESCOs verdensarv-liste? Kan koronaen gi økt
tilflytning til bygdene?

Markensgaten 36-38-40 AS
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2000 DEBATT OM SÅRBARHET:
Har Norge stolt seg blind på at olje og rikdom vil
sikre oss? Har korona-krisen blottlagt vår sårbarhet
og avhengighet av verden rundt oss?
Var vi blitt satt i karantene for 40 år siden, hadde folk hatt kunnskap om
hvordan de skulle klare seg uten sikkerhetsnett, hvis systemet og staten
sviktet. Siden da har vårt land og folk stelt seg sånn at vi ikke klarer oss, når
det oppstår en alvorlig krise. Dette skriver journalist og nestleder i ForFinnmark Torill Olsen, i Nationen: «Jeg skal ikke forskjønne fortiden, det irriterer
det urbane og moderne mennesket. Men jeg kan ikke la være å pirke i den
manglende kunnskapen folk har om å klare seg selv når de trygge
rammene blir borte», mener hun og påpeker at før hadde de «fisk og kunnskap til å fange den, sløye den og konservere den uten kjøle- og fryseskap.
De hadde sauer, høns og tilgang til reinkjøtt, og kunne slakte og bruke dyret
til mat og klær. De hadde bær de lagde syltetøy av, og de dyrket potet, kålrot
og gulrot som lå i kjelleren vinteren igjennom. Og de hadde kyr som ga dem
melk, fløte og rømmekolle. De hadde brensel og tre og torv og kunnskap til å
bygge hus og gammer.»
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik viser i samme avis til hvor viktig
norsk matproduksjon er i kriser: «Det kan komme nye kriser som i større grad
enn denne vanskeliggjør import av matvarer. Norge har ligget på i underkant
av 50 prosent i selvforsyningsgrad de siste årene, noe som er blant de lavere
andelene blant land i hele verden.»
Finland er det landet i Norden som har sterkest samfunnsberedskap, noe
som kan ha sin bakgrunn i historien som en krigsherja nasjon.
Har Norge noe å lære av våre naboer i øst?

Per Olof Lundteigen tror korona-viruset vil bli før- og etter-punkt i synet på
selvforsyning. Klassekampen skriver at Norge står uten beredskapslager for
korn. Vi har gjort oss avhengig av verdenshandelen i krisetid. Tidligere har
det blitt ropt varsko om mangelen av norsk matjord. Vi har overlatt til tre-fire
matkjeder å forsørge oss med all mat.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad bekrefter at Norges
matvaresikkerhet er basert på at handelen går som normalt. –

Kanskje bør Sørlandet heller satse på en kornsilo
enn en kunstsilo?
Debattanter:
Kaisa Kepsu, finsk samhällsanalytiker. Ekspert på
migrasjons- og befolkningsspørsmål, minoriteter,
stedsutvikling og statistikk.
Reidar Almås, forsker og professor i bygdesosiologi
Kathrine Kleveland, leder Nei til EU
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Sp
Svenn Arne Lie, statsviter og forfatter av «En nasjon av
kjøtthuer»
Yngve Årøy, fylkesberedskapssjef i Agder
Debattleder: Camilla Høy

Kronikk
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Vi som vokste opp i Norges tettest befolkede vei
Av Svein Inge Olsen
Krister Hoaas fortalte i Bergens Tidende før jul
i fjor om sin oppvekst som fattig i Norge på 70og 80-tallet. Moren var alenemor og huset var
gammelt og trekkfullt. De hadde lite sammenlignet med andre og feiret ikke barnebursdagsselskap. Likevel, i artikkelen skriver han at i dag
er det verre. «Når rikdom blir allmenn, blir fattigdom vanskeligere».

Det var ikke så rart, rekkehusene var stilt opp som
en mur rundt gata, med de tre stjerne-blokkene i
hvert hjørne, så det var ikke så enkelt for fremmede å bli en del av dette. Båndene ble sterke.
Bankingen på skipsskrog fra «Mekken» nådde
fjellene rundt oss. Ekkoet passet inn. Alt passet
inn. Og vi hadde verdens beste utsikt fra Duekniben
på nyttårsaften.

Min oppvekst var ikke ulik Kristers, med far som
kjørte Lada og mor som var ufør, og de var skilt
fra hverandre i en tid da ingen skilte seg. Jeg
vokste opp i det som en periode var omtalt som
Norges tettest befolkede vei på Tinnheia i Kristiansand. Vi var mange barn i omtrent samme
alder. Forskjellene var så små at vi knapt la merke
til dem. Om det vi hadde var omregnet til i dag,
ville vi nok vært regnet som fattige. Vi hadde
det vi trengte, men heller ikke mer, og vi feiret
barnebursdager.

Røyken fra Kolsdalspipa drepte alt av liv, men
ikke oss. På uforklarlig vis er det få fra gata vår
som har fått K-ordet. Bildene fra den tida kan
minne om bildene fra Dagsrevyen i tida etter
ulykken i Tsjernobyl et tiår senere, 26. april 1986.
Vi eide Norges tettest befolkede vei og var så
innmari flettet inn i hverandre. Somrene gikk,
vintrene gikk, det ble jul, det ble påske, men selv
om tidene forandret seg var vi de samme guttene, og fortsatt som en stor familie – for alltid –
trodde vi. Hvem husker ikke Martin Luther Kings
ord om at «der det er urettferdighet, kan det aldri
bli rettferdighet». I vår gate var det omvendt; der
det var rettferdighet, kunne det aldri bli urettferdighet.

Mange av våre fedre gikk på jobb på «Mekken»
og Falconbridge, byens to største arbeidsplasser. Livet var svimlende godt, lønnsforskjellene
mikroskopiske. «Alle» kjente alle. Det var ikke
uvanlig at vi spaserte rett inn til hverandre uten
å ringe på døra først. De rike var skipsrederne, de
levde på en annen klode og berørte oss ikke på
annen måte enn at vi kjente noen som jobbet
for dem. Vi visste hva de het. Mosvold, Ugland,
Rasmussen + et par til. Og så var det Fred
Olsen som eide danskebåten. Det var helt greit. Vi
kunne telle dem på en hånd.
Vi var den stolte arbeiderklassen. Og jeg husker
det hele som en lykkelig tid. Men en annen tid. I
blokkleilighetene hang røyken fra Petterøes Blå
som krefttåke oppunder taket. Nedenfor blokkene
raget Kolsdalspipa 119 meter i været og pumpet
ut 200 kg svoveldioksid hver time, ut i lufta, i
regnet, der vi spilte fotball omtrent hver time vi
hadde til rådighet.
Fotballkampene på løkka var livet, bortsett fra
når stanken og tåka tvang oss til å finne på noe
annet. Vi gutta hang alltid sammen som YNWA,
selv vi som hatet Liverpool, og utenfor gata
skulle samholdet senere fungere som trygghetsalarm når vi støtte på de slemme gutta.

Derfor - I mine øyne – i våre øyne – finnes det ingen
logikk eller rettferdighet i at noen mennesker, ja
stadig flere, i egenskap av lederverv, skyhøye
lønninger, sluttpakker, arv eller andre særavtaler
skal kunne få gjennomført alle drømmer, slippe
bekymringer, og få kjøp drømmebilen og
drømme-huset cash kontant.
«Fattigdom er eit resultat av den norske modellen, og ikkje noko det politiske fleirtalet ønskjer
å gjere noko med,» skrev kommentator Hans K.
Mjelva i BT. «Det er meininga, den meininga den
tause majoriteten og deira politikarar ikkje likar
å snakke høgt om. For det skal straffe seg ikkje
å arbeide».
Men det er ikke bare ledige og uføre som sliter
i dag. Skilsmissetallene har eskalert siden vi var
de eneste med skilte foreldre. Fraskilte og husholdninger med to lave inntekter er fattige. I
tidsklemma blir mange ensomme.
Hvor er rettferdigheten i at så mange har sikret seg og sine helt til Jesus kommer tilbake?

At regnestykket i hverdagen ikke går opp, men
er uproblematisk for andre, blir feil på balansenerven. Forskjeller og utenforskap er et problem,
ikke rikdommen til noen få. Mistrivselen øker når
nabogutten har råd til alt og du ikke har råd til
noe.
Hva skjedde med tida som gikk fortere enn klokka
og med den grenseløse friheten som gjorde
enkelte til vinnere og andre til tapere? Vi fikk alle
utdelt samvittighet. Vi plages med den, håper
jeg. For vi har ikke fortjent å ha det bedre enn
andre, og vi har lært at det er ikke mer synd på
meg enn på andre.
Linn Stalsberg beskriver det i sin bok «Det er
nok nå – Hvordan nyliberalismen ødelegger
mennesker og natur»: Ulikhetene mellom folk
er nå så groteske at det forårsaker stress i form
av en følelse av at man ikke har verdi. Hvis sjefen
din tjener 300 ganger mer enn deg, er hun 300
ganger mer verdt?
Uruguays tidligere president Pepe Mujica gir 70
prosent av lønna si til de fattigste ved å bygge
hus til dem. Men hvem bryr seg om sånt i dag?
New Public Management har forstyrret måten vi
tenker på.
Selv et beryktet miljø kan være sunt, varmt og
verdifullt. Lover mot forurensning gjorde at Kolsdalspipa ble sprengt. I dag er problemet at det
gror til på løkka. I år har det vært mest snakk om
korona, men klimakampen kommer tilbake for
fullt. Må vi velge, er jeg ikke i tvil om at kampen
mot økte forskjeller er den viktigste kampen.
I 2020 er det førti år siden jeg flyttet fra Norges
tettest befolkede vei. I fjor ble barndomshjemmet solgt, og rett før jul ble jeg foreldreløs. Men
årene på 70-tallet lever med meg hvor enn jeg
enn ferdes.
Jeg liker ikke urettferdighet. Eller for å si det med
Piet Hein:
«Smaaufordragelig
storpolitik
fylder min mave
med melankolik»
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PROGRAM FESTIVALUKA I KRISTIANSAND
14.-20. SEPTEMBER

Vår verden lukter ikke særlig godt
-Jens Bjørneboe

MANDAG 14. SEPTEMBER
KRISTIANSAND

NB: I år kan vi dessverre ikke tilby vafler i teltet.
Men drikke kan du få. Og det er lov å ta med egen mat.
TRIZTAN-TELTET, TORVET I MARKENS

1300 DOKFILM
The Lottery of Birth

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

ÅPENT HVER DAG HELE UKA
KAFÉ / INFORMASJON/AVISER

TRIZTAN-TELTET, TORVET I MARKENS

1200 FOREDRAG
Gateavisa 50 år

Filmen er første del i en dokumentar-serie under tittelen «Creating Freedom»,
som viser «slektskapet» mellom frihet, makt og vestens demokratier. I filmen
intervjues noen av verdens ledende intellektuelle, journalister og aktivister
om alternative løsninger til dagens samfunn og den fremtiden vi i dag legger
opp til. Filmen viser at fra vi er født blir vår hjerne arena for en rekke valg som
konkurrerer mot hverandre; familie, utdanning, kultur og det profesjonelle.
Hva denne «kampen i vårt hode» ender opp med, hvilke valg vi til slutt tar,
bestemmer hvem vi blir som menneske.
Filmen ble vist på Sundance i London hvor den ble nominert som beste
dokumentarfilm. Raindance- grunnlegger kalte filmen «en av de viktigste
filmene vi har vist på Raindance». Senere det året vant filmen the Spirit
Award ved Hollywood Aktivist Film Festival.
Regi: Raoul Martinez,
1 t 17 min.

Audun Enghs bok om Gateavisa lanseres i juni og
tar for seg det beste fra avisas gullalder, fra 1970 til
1986.
I sitt foredrag viser Audun
bilder og forsider og annet
innhold som har stått på
trykk og forteller historien om
hippie-kulturen, inspirert av
undergrunnsaviser i Storbritannia og USA. Og om alle de
kontroversielle og nyskapende ideene Gateavisa lanserte
gjennom de 17 første årene.

(100,- inkl film)

Foredrag
med Raoul
Martinez
onsdag
16. sept.

www.protest.no | s. 10

MANDAG 14. SEPTEMBER
KRISTIANSAND

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2

1700 PROTESTSTART
Denne høsten er det 40 år siden Starts siste
seriegull. Protestfestivalen markerer 20 år som
verdifestival. Hvilke verdier forener disse to
lokale aktørene? Og hva skal til for å gjenskape
gullet, gleden og galskapen som Karsten & co
sådde inn i hele landsdelen?
Gulloppskriften var etter manges mening spilleglede og livsglede, overført til
det som ble kalt «makrellfotball». Det var før penger for alvor inntok arenaen.
Hvorfor har ikke Kristiansand siden klart å gjenskape det Karsten Johannessen
fikk til med gullaget i 1980?
Hvorfor har fotball gjennom hundre år vært en så viktig aktør for å fremme
positive verdier i samfunnet? På sitt beste står fotballen fortsatt for inkludering,
trening, livsglede og kameratskap. På sitt verste står den for helt andre
verdier.

Ervik, Helge Haugen, Preben Jørgensen, Olav Klepp, Roald Rørheim, Rune
Sagstad, Helge Skuseth, Stein Thunberg, Jarle Ødegaard, Steinar Aase og
avdøde Svein Mathisen, samt legendarisk trener Karsten Johannessen som
døde rett før jul i 2018.

Vi møter speaker Per Svein Bostrøm, oppmann Kai Eriksen,
hjelpetrener på gullaget Helge Henriksen, lagkaptein
Trond Pedersen, keeper Roald Rørheim, samt spillerne
Helge Breilid, Cay Ljosdal, og Preben Jørgensen.
Erlend Segberg fra årets spillerstall blir også med i samtalen.
Det samme gjør Fædrelandsvennens fotballkommentator
Pål W. Jørgensen.
Samtaleleder: Tore Løvland*
*Tore spilte selv i Start fra 1987 til 1996, hvorav de fleste årene
i tippeligaen

I dag vil vi se tilbake på fotballens magi, se fremover mot et Start som nok en
gang er tilbake i Tippeligaen, men som ikke levnes store sjanser til å gjenskape gullet. Mange husker hvor de var da Brå brakk staven, da Bobbysocks vant
Grand Prix og da Norge slo Brasil i fotball. Mange i Kristiansand husker været
under den avgjørende kampen 19. oktober 1980, da Start slo Rosenborg
4-3 etter tre mål av Steinar Aase og ett av Svein Mathisen. Gullaget besto av
Trond Pedersen, Cay Ljosdal, Helge Breilid, Thor Einar Andersen, Jan Sigurd

S.M Eiendom AS
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1830 DEBATT
Det nye samfunnet –arbeidsledighet,
gjeldskrise, konkurser

Debattanter:
Joni Mikael Jestilä, tidligere inkassoarbeider
Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda
Egil Aarrestad, daglig leder Gjeldsregisteret
Loveleen Brenna, gründer og forfatter
Elisabeth Blørstad, direktør NAV Agder

Blir det snart «Tesla-generasjonen» som brødfør
inkassoselskapene? Skal en tvilsom inkassobransje
kunne gni seg i hendene over koronakrisen?

Debattleder: Bente Røstad

Korona-krisen har avdekket samfunnets sårbarhet. Noen av de aller rikeste
har tapt svimlende summer. Men middelklassen er mest utsatt; med store
hus, mye gjeld og to inntekter som sikkerhet. I fjor var Tesla Norges mest
kjøpte bil. Mange av kjøperne har store lån. Dagbladet slo nylig fast at nordmenn skylder over 170 milliarder kroner i forbrukslån. Mange velger å ta opp
nye lån fremfor å betale ned gjelda. Daglig leder for Gjeldsregisteret – Egil
Årrestad – slår fast at de godt voksne er verst i dag. Ifølge Hallgeir Kvadsheim
– programleder i «Luksusfellen» – er tallet for potensielle gjeldsoffer sjokkerende høyt. «Det er et jag etter å gjøre det samme som naboen, reise på like
bra ferier og kjøpe like bra bil,» sier han.
Bortfall av flere tusen arbeidsplasser er sannsynlig på grunn av koronakrisen.
Vi vil kunne skrive en ny tidsregning inn i historiebøkene. Arbeidsledigheten
kan øke til ufattelige høyder. På bare fem dager i mars i år økte den med 128
prosent etter massepermitteringer. Vil landet måtte ta i bruk mange av de
ordene vi finner som synonymer for katastrofe i ordboken? Ord som oppløsning, underskudd, krakk, lidelse, tragedie, bankerott, breakdown, ruin, død
og utslettelse av tradisjonsrike bedrifter og organisasjoner. Kun ett ord fra
synonymordboken vil kunne betegnes som positivt; systemskifte.
I 2019 var inkassokravene mot nordmenn 100 mrd. kroner. De neste to årene
kan bli enda verre. Vil inkassoselskapene sitte igjen som de store vinnerne
i kjølvannet av korona-krisen? Hva skjer når inntekter uteblir, og gjelda
hoper seg opp? Hvorfor har vi som samfunn valgt å akseptere systemet
med inkassobyråer som gjør seg fete på uvitenhet, tragedier og vanskelige
livssituasjoner? Er tida inne for å stagge byråenes virksomhet, ta et kraftig
oppgjør med kyniske inkassosalærer og utvikle et samfunn som ikke skaffer
dem «klienter»?
Leder i Kvadraturforeningen i Kristiansand –Heidi Sørvig – sa i Fædrelandsvennen at «bylivet vi har kjent til nå kan forsvinne». En av tre norske bedrifter
oppgir at de står i fare for å gå konkurs. Nesten halvparten av de minste
bedriftene frykter at de må stenge. Må samfunnet i en slik kritisk situasjon
ta i bruk nye virkemidler for å hindre konkursras og massearbeidsledighet?
Trengs det endringer i konkurslovgivningen?

foto Siw Pessar

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2

Foto: Erlend Berge

I Vårt Land får du debattene
som du ikke kan gå glipp av

PRØV VÅRT LAND I 10 UKER FOR 49KR*
SEND SMS MED KODEORD HELG TIL 1933
*Tilbudet gir deg digital tilgang og papiravisen levert hjem fredag og lørdag i ti
uker. Etter prøveperioden fornyes abonnementet automatisk til kr 300 pr mnd.
Du kan når som helst si opp eller endre abonnementet ved å kontakte oss på
telefon 22 31 03 50 eller på e-post til kundeservice@vl.no
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Samtale mellom Petter «uteligger» Nyquist,
rådgiver i Tankesmien Agenda Hilde Nagell,
gründer og forfatter Loveleen Brenna og
ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland,

2030 SAMTALE
Fattigdom

Samtaleleder: Siri Iversen
Musikalsk innslag: Tove Bøygard

Hvor omfattende er fattigdommen i Kristiansand i
dag? Hvordan kan byen forberede seg på den
arbeidsledigheten og fattigdommen vi risikerer
etter korona-krisen?

Andelen barn som lever i fattigdom i Norge, øker. Barnefattigdommen er
sterkest på det sentrale Østlandet og rundt de store byene, skriver
Nationen. Konsentrasjonen kan forsterke de sosiale konsekvensene av
oppvekst i fattigdom.
Elisabeth Thoresen ledet AAP-aksjonen som krevde tidligere arbeidsminister
Anniken Hauglies avgang. Hun skrev i Klassekampen at når folk er syke, tar vi
fra dem tryggheten fremfor å gi dem et trygt liv. Hun mottar mange brev og
hører mange historier. Ett brev var fra en mann som hadde flyttet ut i bilen,
og som skrev at «hvis jeg er død i morgen, så hils min kjære». Han hadde blitt
syk og samtidig mistet inntektssikringen. Thoresen har selv følt seg kassert
og utbrukt, men «samtidig har jeg hele tida hatt en faen i meg som ikke gir
opp».

Foto: Kilian Munch

I Kristiansand står det ofte kø utenfor «Hjelp oss å hjelpe» i Posebyen. Mange
som står i kø for å få klær eller mat, er etnisk norske pensjonister og barnefamilier. De er fattige.

Rødt-politiker og forfatter Mímir Kristjánsson sier i Klassekampen at hvis
vi skal få flere folk i arbeid og færre på trygd, må vi ta et oppgjør med Gro
Harlem Brundtland-linja. Han mener statistikken feller en knusende dom
over «arbeidslinja.»

Foto: Gunhild Bøygard

Foto: Siw Pessar

Pave Frans råder folk til å motstå «pengenes gud» og heller bruke tiden
på å hjelpe andre enn seg selv. På TV2 avdekket «Petter uteligger»
uteliggermiljøet i Oslo i en serie som ble sett av mer enn 700 000, og
som vekket sterke følelser. Vi trodde kanskje ikke «at det var så ille»?

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

Dronningensgate 39, 4610 Kristiansand | Tlf.: 38 02 53 30 | www.galleribi-z.no

SNADDERKIOSKEN TANGEN AS • TANGEN 1, 4664 KRISTIANAND • TEL: 38 02 90 29 • WWW.SNADDERKIOSKEN.NO

Jeg leser Klassekampen
fordi de viktige spørsmålene
om felles goder blir tatt opp
der: kampen mot skatteparadiser,
beskyttelse av varslere og kampen for
at jorda skal forbli en levelig plass.
Det betyr å vise makta gjennomargumentert motstand. Det trengs.

Eva Joly, korrupsjonsjeger

PRØV GRATIS
I TRE UKER
Stopper automatisk

Send sms ABO 3677
til 1960
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TIRSDAG 15. SEPTEMBER
KRISTIANSAND

SNADDERKIOSKEN, TANGEN 1

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

1100 MARKERING/BLOMSTERNEDLEGGELSE
«Det var vår egen jord
som var blitt borte,
og marken lå der
nattekald og våt.»

1300 FOREDRAG
Kent Wisti (SVE):
En reise gjennom «fattiggubbenes» Finland for å
finne seg selv.

Kort tale og blomsternedleggelse v/ Åse Kleveland
Tove Bøygard synger «Vår Herres Klinkekule»
(Fri adgang)

Foto: Lasse Fløde

Foto: Gunhild Bøygard

I Finland står «fattiggubber» i form av treskulpturer – brukt til å samle inn penger til trengende – utenfor mange kirker. De minner om at
det ikke er lenge siden vi var fattige i Norden.

TRIZTAN-TELTET, TORVET I MARKENS

1200 KÅSERI
Torgrim Eggen
Forfatter av biografien «Axel» ser etter forbindelseslinjer fra Axel
Jensen til den tolv år eldre Jens Bjørneboe.

Svensk-finsk prest, satiriker og billedkunstner Kent Wisti tar oss med
på en reise tilbake til sine besteforeldres Finland. Gjennom møtet
med «fattiggubbarna» får han en personlig opplevelse av hva som
er gått i stykker hos oss i Norden i dag. Det handler om spenningsfeltet mellom våre forventninger og hvem vi egentlig er; om vår
tids lengsel etter det genuine og opprinnelige og vår redsel for det
samme; og om viktigheten av å innse vår utilstrekkelighet.

Musikalsk innslag: Ingamay Hörnberg (SVE)
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Ingen er bare det man ser

- Det var utrolig stort å få Erik Byes minnepris. Jeg ble faktisk satt helt ut. Det er en stor anerkjennelse til det jeg forsøker å gjøre,
nemlig å gi en stemme til de som ellers ikke ville kommet frem. En ting er det som alle ser på TV, men dette er blitt et fulltids
engasjement for meg.
Av Øyvind Økland
Ordene kommer fra årets vinner av Erik Byes
minnepris, Petter «Uteligger» Nyquist. - Det er
en stor ære fordi jeg vet hvor viktig det var for
Erik Bye til å se enkeltmennesket, uansett hvilken livssituasjon det er i, og møte dem for den
de er. Gjennom det jeg har gjort, spesielt de
siste årene, har jeg lært utrolig mye om mine
egne fordommer. Spesielt etter det første jeg
gjorde, da jeg dro ut og levde på gata. Da møtte
jeg veldig mange mennesker i utfordrende situasjoner. Man kan lese så mange bøker man vil om
hvordan livet på gata er, men det er noe helt
annet å høre historiene fra dem, og oppleve på
kroppen hvordan de kan ha det. Eller som man
sier i Kirkens bymisjon: Ingen er bare det man
ser.
Petter Nyquist forteller med engasjement om
hva han har lært gjennom sin virksomhet de
siste årene. - Menneskene jeg har møtt, har
gjort noe med meg. Det rører med min rettferdighetsfølelse. Mange av dem har hatt en dårlig
bakgrunn, men det er viktig å understreke at
det ikke alltid er grunnen. Petter kommer selv
fra et «møblert hjem» og har mange ganger
tenkt på hvordan han hadde taklet det, om han
hadde kommet opp i en lignende situasjon.
Ja, hvem er egentlig personen Petter Nyquist?
- Jeg har hatt en god barndom og oppvekst og
at det tok litt tid før jeg fant ut hva jeg skulle
satse på i livet. Jeg trivdes ikke så godt med all
teorien på skolen, men et viktig vendepunkt
var da jeg ble invitert med av Børge Ousland på
en ekspedisjon til Nordpolen da jeg var 20-21
år. Da var det mer snakk om selvrealisering, om
å finne seg selv. Det satte i gang noe hos meg.
Da fikk jeg et mål og en mestringsfølelse. Jeg
var 21 år da og ville dyrke dette videre, med
å sette meg slike mål, og så gjennomføre det.
Samfunnsengasjementet mitt har kommet litt
med årene.
Jeg dro for eksempel til Nepal og var med og
bygde noen små sykehus. Da fant jeg ut at disse
prosjektene var større enn meg sjøl og jeg fant
stor glede i å dokumentere dem gjennom min
linse og mitt kamera. Jeg fikk også mye inspirasjon
ved å være med og filme et prosjekt som prins
Harry hadde med krigsskadde soldater som
skulle stå på ski til Nordpolen, Mount Everest og
sånn. Jeg fant ut at det å kunne dokumentere
det jeg så og opplevde, ga stor inspirasjon ved
å se hva dette gjorde med dem, hvordan de
jobbet som team og fikk mestringsfølelse med
sin nedsatte funksjonsevne.
Å filme lærte jeg meg selv, gjennom naturmetoden. Jeg så etter hvert verdien av å fortelle
historiene riktig og med nok tyngde. Da kan
du være med og påvirke, og få folk til å endre
holdninger gjennom økt innsikt.
Hvordan forteller man en historie riktig?
- Å bli kjent med mennesker, tilbringe tid, når
det skjer, i stedet for å gjenfortelle hva som
skjedde for fem år siden. Jeg ønsker ikke å lage
«talking heads». Mange sier at jeg var tøff som
dro ut på gata, men jeg var aldri en lesehest.

Jeg har måttet føle på det, og oppleve hvordan
det er. Jeg har nok kjent på det mye mer enn
menigmann fordi jeg vet hva det er å tigge, det
å være redd, og ikke ha noe mat. Det har vært
min måte å lære på.
Hvordan forholder du deg til det etiske når du
filmer personer i en sårbar situasjon?
- Alle møtene i gateprosjektet er helt tilfeldige.
Ingenting var planlagt. Jeg ville ikke late som
om jeg var en på gata. Det er viktig at de forstår
hensikten med prosjektet.
Dette har jeg stort fokus på. For det første så er
jeg åpen om hvem jeg er, og hvorfor jeg gjør
det jeg gjør. For det andre spør jeg om det er
greit for dem at jeg gjør det, og for det tredje
vil jeg vite hvorfor det er greit. Krister, en av de
jeg filmet, som dessverre ikke lever lenger, han
kjeftet på meg i det han skulle sette en sprøyte
og sa «nå må du filme, Petter, det er dette
som er den harde virkeligheten. Om det kan
virke preventivt, vil jeg mer enn gjerne bruke
kroppen min til å vise mennesker hvor tøft det
kan være».
Av og til må vi takle og tåle virkeligheten, og
ikke skjule den. Hovedkarakteren, Svein, sa
«hvorfor skal ikke du kunne filme meg? Dette er
mitt liv, og hvorfor skal jeg være flau over det?»
I noen tilfeller har jeg valgt å ikke ta med ting
jeg har laget, rett og slett fordi jeg ønsker å
beskytte personen for seg selv. Men omtrent
halvparten har sagt at det var ok å bli filmet.
Hva lærte du av å være i fengsel?
- Det var på mange måter en naturlig forlengelse av min reise. Jeg har hatt mange menneskemøter, og mange av disse har også vært innafor
murene, og det gjorde meg nysgjerrig på hvordan det var der, og jeg ville kjenne på kroppen
selv hvordan det føltes. Samfunnet har mange
meninger om kriminelle og fokus på at de skal
komme ut igjen og få rusbehandling. Men det
vanskelige er å kunne leve såkalt vanlige liv.
Her om dagen møtte jeg en som hadde gått ut
og inn av fengsel hele livet. Da hjelper det ikke
med en time oppfølging i uka. De trenger tid og
at noen ser dem. Jeg skulle ønske at vi hadde
mer tid til menneskemøter.
Du har nå en stiftelse som heter «Petter Uteligger»,
hva gjør dere der?
- Det vi forsøker å gjøre er å skape lyspunkt i
hverdagen for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Det kan være alt mulig, å ta dem med
på turer og utflukter og så videre. Vi har billetter
til Dyreparken i Kristiansand som vi gir bort til
barn av rusmisbrukere. Vi har minimalt med
utgifter, og ingen lokaler for eksempel, fordi vi
ønsker at mest mulig skal tilfalle de vi ønsker
å hjelpe. Jeg møter en mengde av triste ting
som jeg ikke klarer å håndtere, men gjennom
stiftelsen kan jeg iallfall få gjort noe. På disse
fire årene har vi helt sikkert greid å skape over
ti tusen lyspunkter, store og små, og det er vi
veldig stolte av.
Men hva med deg selv? Du har jo kjørt deg selv
langt ned, og har vel også hatt behov for de-briefing?
- Jo, det har jeg nok, men jeg har fått god hjelp
av å prate med de rundt meg. TV2 har faktisk

tilbudt meg psykolog om jeg ønsker det, men
så langt har jeg ikke benyttet meg av det.
Gjennom alle disse årene har jeg lært å kjenne
min psyke veldig godt. Det jeg kjenner at jeg
må gjøre er at jeg må lære meg å koble helt av,
jeg har altfor mange lopper i blodet, og kan gå
mye opp i det jeg engasjerer meg i. Jeg trenger
noen time-outs der jeg kan være hjemme, og
bare være med familien og være en pappa.
Hvilke reaksjoner har du fått?
- Folk sier at det har gjort noe med dem og at de
har fått et annet syn på ting, og tenker to ganger.
Ingen er bare det man ser, som de altså sier i
Kirkens bymisjon. Nylig var jeg i Kristiansand
og møtte pårørende. De blir ofte glemt. Det er
så tabubelagt å være foreldre til rusmisbrukere,
fordi mange tror at man da har hatt en dårlig
barndom, men det er jo slett ikke tilfelle. Jeg er
opptatt av å gi noen en stemme og å formidle
noen gode verdier.
Hva er dine videre planer nå?
- Akkurat nå jobber jeg mye med stiftelsen. Når
det gjelder TV-prosjekt, så har eg jobbet med
mennesker som faller utenfor, og hva idretten
kan gjøre i forhold til det. Det handler om
inkludering. Inkludering er et nøkkelord for
meg. Når det gjelder de
narkomane, har samfunnet
altfor ofte fokus på at de
skal bli rusfrie.
Men hva med tiden inntil
det eventuelt måtte skje?
Veien er jo ofte veldig
lang og hard. Rusen
får en heller ta på sikt.
De fortjener også et
verdig liv underveis,
avslutter Petter med
et dårlig skjult
engasjement.
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Erik Byes

Erik Bye (1926-2004)
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1930 INTRO / ÅPNING /
Minikonsert med Roy Lønhøiden

2000 OFFISIELL ÅPNING

med Utdeling av
ERIK BYES MINNEPRIS
til Petter «uteligger» Nyquist

Ingamay Hörnberg synger Jahn Teigens «Ängel»,
Colv synger Kris Kristoffersons
«The Law Is For Protection of the People» og Jahn Teigens «Optimist». ’
Just Xx synger «Man In Black».
Astrid Tveitan synger Jahn Teigens «Adieu» og «Noe å holde i».
Kira J. synger Erik Byes «Drøm» og Jahn Teigens «Sensasjon».
Tove Bøygard synger Erik Byes «Blå Salme».
Solveig Leithaug gjør «Cover Up the Pain»
og «Wayfaring Stranger».
Claudia Scott, Roy Lønhøiden og
Åse Kleveland synger også.

Foto: Lasse Fløde

samt musikalsk hyllest til festivalvennen Jahn Teigen (1949-2020)

Foto: Gunhild Bøygard

Foto: Anette Larsen

SchimJolie Photography

Programleder: Åse Kleveland
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Et farvel til en filosof
Av Svein Inge Olsen
Notisboka og en penn. Han dro ikke noe sted uten. Jeg vet hvordan det
er å alltid dra med notisboka og en penn i lomma. Man trenger tid, rom
og ideer. Ingen av delene var forenlig med at alle skulle snakke med,
ta bilder med, klemme med og si hei. Jeg har sluppet det, men Jahn
Teigen slapp det ikke. Ofte har Jeg tenkt på hvorfor jeg ble så glad i den
lille mannen med de rare fingrene. Men så kom jeg på det. Han var for
god for alt det politisk korrekte vrøvlet som var begynt å komme kraftig
til overflaten etter millenniumskiftet. Han var for god for denne verden.
Han snakket med alle, likte alle og var liksom kommet over det stadiet.
Ingen fordommer, ingen mistenksomhet og aldri overfladisk. Han
minnet meg om Olav, biskopen, som forlot oss i fjor. Pussig jeg nevner
det, for nettopp de to fant hverandre. På Protestfestivalen. Til Vårt Land
fortalte Jahn at han fant en han forsto i den nå avdøde biskop Olav
Skjevesland. De var enige om at folk hadde en lengsel etter noe mer. De
mente kirkerommet ble viktigere og viktigere. «Jeg har bestandig vært
interessert i det budskapet jeg fikk gjennom min far. Han hadde tolv
bibler,» sa Jahn. «Jeg ser det i øynene på folk når jeg holder konserter.
De lengter etter noe annet,» sa han, filosofen. Ja for det var filosof han
var, uten forkleinelse for alt det andre. Det som gjorde den lille mannen
fra Tønsberg størst av alle. I de ordene – «jeg ser det i øynene på folk»
- forstår man at vi snakker om en som gikk i dybden, selv om han sang
at det er en fin dag å ikke være normal, og selv om han sammen med
kompisene tøyset med «det er makt i de fjollete hender». Det var en
annen gang alvoret duppet opp. I august 2001 fikk jeg han med på
en støttekonsert i Oslo der han hadde valgt seg ut Charlie Chaplins
«Smile», og snakket om klovnens alvor. Det var favorittsangen hans. En
annen dag satt vi i kulturdepartementet og prøvde å overtale dem til
å støtte Protestfestivalen. «Jahn, du er jo filosof,» sa skuespilleren Lars
Andreas Larssen, som var med på runden. Lars Andreas hadde oppdaget det vi hadde hørt i debatter. Og Jahn koste seg som filosof. Han fikk
være ikke som alle andre. Han var tydelig på hvorfor han trivdes her hos
oss.
Jeg er jo ikke bare Grand Prix og Prima Vera, sa han, og gav oss noe
å tenke på. Ja, for det var det mediene kjørte opp. Mr. Grand Prix.
Gjøgleren fra Prima Vera. Men hos oss var han en annen. Ikke som alle
andre. Inni hodet mitt er jeg ikke popstjerne lenger, men en som prøver
å formidle noe, sa han. Optimisten Jahn ble intervjuet sammen med
en annen god venn av Protestfestivalen, stuntpoet og samfunnsrefser
– også han borte nå, Triztan Vindtorn. «Jeg liker ordet protest, men i
motsetning til mange andre protesterer jeg for noe,» sa han, den evige
optimist. De kjempet begge mot likegyldigheten. Han sang om sitt
forbilde Erik Bye i «Høvding»: «Ja, vi elsker en som våger. En som stiger
frem. Furet værbitt er han blant oss. Som venn i de tusen hjem». Mon
tro det ikke også kunne gjelde han selv, filosofen, tenker vi i dag. Da
helsa skrantet, siterte han i blant siste ordene fra denne visa, lånt fra
høvdingen selv, Erik Byes: skroget er skralt, men lanternen lyser ennå.
Noen ganger når jeg går forbi restauranten Herlig Land, tenker jeg at
han sitter der. Det var noe lunt og godt når han var der. Noe mildt. Og
er det noe vi trenger i disse urolige tider, er det noe lunt, noe mildt, som
et pledd som bevarer oss fra alt det vonde.
Og hver gang jeg går forbi og tenker på Jahn, tenker jeg på de ordene
han sa om at Protestfestivalen skal vare en uke hvert år. Ikke mindre. Og
folk skal valfarte dit. Det har holdt hardt, men jeg har holdt ord, med til
tider skranten kasse og til bekymringsfulle styrelederes noen ganger
store frustrasjon.

En gang parkerte han ”Hummeren” utenfor Hotel Norge og fikk bot,
men han hadde beregnet, at hvis den bare sto der med boten på bilen
ble det ikke så ille etter en uke på Protestfestivalen.
En gang gråt vi alle, da han trollbandt de som var i domkirken, slik
også Erik Bye hadde gjort i den samme kirken et par år tidligere. Jahn
sang «Engel» om faren sin. Jeg gråt og tenkte på min far. Den svenske
gospelartisten Ingamay Hörnberg, som var så stor på Sørlandet på
70-tallet, var en av dem som var til stede. Hun tenkte på sin far. Året
etter fikk hun spille den inn som duett med Jahn på sin nye plate
innspilt i Kristiansand.
Så flyttet Jahn til Sverige – og var så lykkelig i Sverige. I Klockargården.
Derfra ledet han en innsamlingsaksjon og underskriftskampanje etter
at statsstøtten til Protestfestivalen var blitt borte i 2016. Han oppmuntret
når det var som verst. Optimisten. Så sviktet helsa. Han fikk være i
fred i Sverige. Kanskje ville han finne tid til notatboka. Filosofere over
livet. Forundre seg over hver ny dag. Over livet som gikk så fort. Jeg
tenker på at han var den siste. Den siste av de store norske som ledet
an protesttoget. Mot likegyldighet. Han skrev «Ikke som alle andre» til
70-årsdagen, men var for syk til å vise seg fram. «Ikke som alle andre»,
det er noe jeg kjenner på selv, og om Protestfestivalen.
Og så tenker jeg på den sangen: ”Du er min venn. Du er en engel nå.”
Vi vil minnes deg under åpningen, Jahn. Det fortjener du.
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1200 FILOSOFIKAFEEN
JAHN TEIGENS MINNE
Samtale om borgerlønn

1300 FILOSOFIKAFEEN
JAHN TEIGENS MINNE
LIVET - hva er meningen med det?

Har korona-krisen gitt oss enda flere argumenter for
innføring av borgerlønn?

Samtale mellom filosof Hans Herlof Grelland, tidl. Fylkesleder HEF, aktiv humanist og seremonileder Elisabeth Smith,
filosof og forfatter av boken «Meningen med livet»
Einar Duenger Bøhn, filosof, postdoktor og lege Carl Tollef
Solberg og artist og låtskriver Claudia Scott.

«Jeg kunne aldri gjort noe jeg ikke brenner for», sa nylig avdøde artist og
venn av Protestfestivalen, Jahn Teigen . Men slik er ikke samfunnet. Ikke alle
kan klare å skaffe seg sin egen jobb og da er man av og til avhengig av å ta
den jobben vi har. Hvilke utfordringer ligger i det å jobbe med noe man ikke
trives med og kanskje hater? Og har korona-krisen vist oss at arbeid er
sårbart, at mange kan miste jobben uten at vi har skyld i det selv. Vi får
kanskje ikke noen ny? Og hva når arbeidsplassene fylles opp med roboter
eller et digitalt samfunn gjør det meste av jobben?

Samtale mellom leder i Borgerlønn BIEN Anja Askeland,
medforfatter av «Borgerlønn. Ideen som endrer spillet» og
medlem av Investigate Europe Ingeborg Eliassen,
nestleder Tankesmien Agenda Sigrun Aasland, filosof
Hans Herlof Grelland og økonom og professor Kalle Moene
Samtaleleder: Anders Tangen

Hva er poenget med å fortsette å leve, når vi allikevel skal dø til slutt? Er livet
meningsløst? Trenger et meningsfylt liv forankring i en religion? Er meningen
med det hele å oppnå lykke? Er det nok bare å oppleve mening, eller må det
noe mer enn bare opplevelsen til? Varierer meningen med livet fra individ
til individ, eller er det mulig å enes om hva det er? Hvor er det blitt av vår
samvittighet for vår neste, for jorda, for de nærmeste og for Gud?
Spørsmålene er mange, men panelet her skal forsøke å besvare de spørsmålene Einar Duenger Bøhn stiller i sin bok «Meningen med livet». Bøhn er
professor i filosofi ved Universitetet i Agder.

Samtaleleder: Anders Tangen
Musikalsk innslag: Tove Bøygard

TRIZTAN-TELTET, TORVET I MARKENS

Foto Kaja Bruskeland og Elen Sonja Klouman

1400 DØDSKAFÉ
Hva er døden?
Lege og filosof Carl Tollef Solberg har sammen med
Espen Gamlund gitt ut boka ”Hva er døden?” på
Universitetsforlaget. Her innleder han årets dødskafe og
drar med kafegjestene til en samtale om døden.
Carl Tollef Solberg (f. 1988) er lege, filosof, PhD, og postdoktor ved Bergen
senter for etikk og prioritering (BCEPS), Universitetet i Bergen.
Forskningen hans handler om helseprioriteringer, døden og andre temaer
innen medisinsk etikk. Sammen med Espen Gamlund har han blant annet
redigert boken ”Saving People from the Harm of Death” (2019, Oxford
University Press) og skrevet boken ”Hva er døden” (2020,
Universitetsforlaget).

4
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deltakere fra
nordiske land deler kulturopplevelser:
Eiríkur Örn Norðdahl (ISL)
SKIVE: Skip James – Complete Early Recordings (skivan är utgiven 2006,
men den sammanstår av inspelningar från 1931)
FILM: Willow Creek (2013). Regissör: Bobcat Goldthwait.
BOK: The Collected Poems of Audre Lorde (1997).

Sofia Torvalds (FIN)
SKIVE: Joni Mitchell - Both Sides Now (2000).
FILM: Krzysztof Kieślowski - Veronikas dubbelliv (1991)
BOK: Imre Kertész - Kaddish till ett ofött barn (1990, översatt till svenska 1996)

Kent Wisti (SVE)
SKIVE: Aniara- Tommy Körberg, Carl-Axel Dominiqe mfl. (1997)
FILM: Wim Wender - Himmel över Berlin. (1987)
BOK: Pär Lagerkvist - Onda sagor. (1924)

Klaus Riskær Pedersen (DAN)
SKIVE: Pink Floyd – The Wall (1979)
FILM: Quentin Tarantino – Pulp Fiction (1994)
BOK: Louis-Ferdinand Celine - Voyage au bout de la nuit (1932)

MOSVOLD & CO
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1730 FOREDRAG

Raoul Martinez (ENG):
«Provokativ, kraftfull og viktig»
Møte med den britiske filosofen, forfatteren og filmskaperen Raoul Martinez – mannen bak boka «Frihet!»
Skuespiller og aktivist Susan Sarandon sier følgende om boka:
«Den er «rigoröst» utforskende av hva som har gått galt med vårt samfunn og
hva vi kan gjøre med det».
Fritt marked, frie valg, frie medier, fri vilje og ytringsfrihet – disse frihetene mener
vi er kjernen i våre nordiske samfunn. Likevel brukes slike ord mer for å rettferdiggjøre motsatsen til frihet: Stigende ulikhet, demokrati-kollaps, irrasjonelt
straffesystem og global urett. Verden går mot kapitalisme for de fattige, sosialisme for de rike. Men når vi innser hvor ufrie vi egentlig er, øker mulighetene for
endringer, mener den britiske filosofen Raoul Martinez. I sin bok sammenfatter
han den siste forskningen innenfor neurovitenskap, kriminologi, psykologi,
klimavitenskap, økonomi og filosofi.
Boken «Frihet» er et «uunnværlig manifest for radikale tenkere». Martinez
beskriver hvordan vi alle er en del av det store fødselslotteriet. Vi er uskyldige
tilskuere til vår tilstedeværelse i verden. Vi velger ikke å bli født, ikke hvilket miljø
vi blir født i, ikke religion, eller om vi blir født i et fredfullt villaområde eller i et
krigsområde. Vi kan heller ikke velge om vi er glade eller ulykkelige, friske eller
syke. Det meste handler om vår biologiske arv og det miljøet vi utsettes for,
mener Martinez.
«Om vi tror at hvert menneske selv har ansvaret for sitt lodd i livet, er det nettopp det samfunnet vil at vi skal tro. Det er nemlig mye lettere å rettferdiggjøre
forskjeller i makt, rikdom og muligheter på den måten. Om de rike fortjener sine
privilegier og de fattige sin armod, da er jo alt i orden!,» sier Martinez. Men slik
er det ikke: Den primære funksjonen for et juridisk system er å gagne dem som
former det. Rettssystemet bestemmer spillereglene som alle må følge. Ulike
regler følger ulike tjenester. Slaver skriver ikke de lovene som undertrykker dem.
Kolonier stifter ikke de lover som utnytter dem. Fagforeninger formulerer ikke de
lover som kriminaliserer dem. De lover som under større deler av vestens historie
har definert ekteskapet, og som i praksis gjorde hustruen til mannens eiendom,
ble ikke formulert av kvinner.
Straff handler om makt, hevder Martinez. Når utformingen av lovene gjenspeiler
den store ulikheten i spørsmålet om makt, blir lovverket ikke nøytralt. Lovgivningen blir en partisk handling, basert på de fordeler en viss gruppes interesse har
fremfor andres. Martin Luther King viste til problemets kjerne, da han i sitt «brev
fra fengslet» ba oss aldri å glemme at alt Hitler gjorde i Tyskland, var lovlig. King
ble i likhet med Gandhi og Mandela fengslet for å ha brutt loven.

The Lottery of Birth vises i Triztan-Teltet mandag 14. sept. kl 13
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”Protestfestivalen er et viktig bidrag til den nytenkningen vi trenger, for å
finne riktig kurs ved det avgjørende veivalget verden står overfor i dag”
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- Erik Dammann (f.1931), miljøkjempe og stifter av Fremtiden I Våre Hender
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1830 DEBATT OM KAPITALISME
Må vi avskaffe kapitalismen for å redde
demokratiet?
«Kapitalismen er en massakre. Men vi er levende, og vi kan ende kapitalismen,» skriver den danske forfatteren Asta Olivia Nordenhof i romanverket
«Scandinavian Star – penge på lommen». Jon Hustad skriver i Dag og Tid at
kapitalismen ikke fungerer godt lenger. Ifølge seniorforsker Nina Witoszek
går det mot en demokratisk krise og vending mot autoritære ledere. «Det
vil igjen lede til en ny kamp for demokratiet,» sier hun. Danmarks tidligere
statsminister Helle Thorning-Schmidt beskriver de fire store utfordringer i
vår tid: Teknologisk revolusjon, kapitalismens utfordringer, samt klima- og
demokratikrise. Og hun mener alt henger sammen.

Samfunnsøkonom Eric Nævdal skriver i Klassekampen at de som har
høy formue fra før, har blitt rikere. Mye rikere! De rikeste ti prosentene av
befolkningen, klarte å karre til seg 122 prosent av den samlede økningen i
husholdningenes formue i 2018.

Professor og forsker ved Universitetet i Connecticut, Peter Turchin, sier at det
er fire faktorer som sender et samfunn ut i krise: «Økonomi som stagnerer,
økende ulikheter mellom grupper, en svakere stat som folk mister tilliten til;
og en voksende elite som kjemper innbyrdes om makten. «En av årsakene til
uro er økende ulikhet mellom samfunnslagene og utarmingen av middelklassen. Derfor må vi omstille økonomien så overskuddet blir likere fordelt
enn i dag,» hevder han.

Debattanter:
Sigrun Aasland, nestleder Tankesmien Agenda
Martin Svedman, lyriker og samfunnsøkonom
Linn Stalsberg, journalist og forfatter av «Det er nok nå.
Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur»
Kalle Moene, økonom og professor Økonomisk Institutt, UIO
Klaus Riskær Pedersen, Partileder Borgerlisten (E)
Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister

«Hvor mye ulikhet tåler demokratiet?» spør Kjetil Jacobsen i Morgenbladet i
et essay om Thomas Pikettys nye bok «Kapital og ideologi», som kommer ut i
år. Hvorfor er det rimelig eller akseptabelt at noen bor godt og andre elendig,
at noen betaler leie mens andre mottar leie, at noen vasker møkk, mens
andre seiler på fjorden? Piketty analyserer og gjør rede for hvordan ulikheten
har utviklet seg, for undertrykkerne og for de undertrykte.

FOTO Eivind Volder Rutle

Foto: Anna-Julia Granberg

Økonomen Ha-Joon Chang, professor ved Cambridge Universitetet i Storbritannia, skrev bestselgeren «23 ting man fortier om kapitalismen». Til den
danske avisen Politiken sier Chang at vi har stø kurs mot en ny finanskrise
og bør være bekymret, for den vil bli verre enn den siste og vanskeligere å
komme seg ut av. Han tegner en verdenskrise der «markedet går i sjokk, og
investeringer faller til jorden. Millioner av mennesker verden over står plutselig uten jobb, og familier må flytte fra sine hjem.» Chang forklarer grunnen:
Kapitalismen vil alltid løpe inn i kriser, når den ikke reguleres nok.
Han er ikke antikapitalist: «Jeg ønsker å få kapitalismen til å arbeide for oss,
men jeg anser det for å være den beste måte å ødelegge kapitalismen på å
fortsette denne frimarkedskapitalisme. Det vil lede til demagoger og opprør,» sier Chang i intervjuet med den danske avisen.

Foto Kaja Bruskeland og Elen Sonja Klouman

Den danske juristen og politikeren Peter Hummelgaard, som skrev boken
«Den syge kapitalisme», sier: «Kapitalismen har løftet millioner av mennesker
ut av fattigdom og gjort vårt samfunn rikere, men nå øker ulikheten. De store
bankene ser ikke ut til å ha lært av finanskrisene, og grådighetene stortrives
igjen.» Han mener kapitalismen er blitt syk, og at det handler om politiske
valg: «Det trengs en ny sosial kontrakt mellom gruppene som ønsker sosiale
fremskritt og et mer rettferdig samfunn, hvis ikke middelklassen skal uthules
og populismen fortsette sin fremmarsj.»

Vi spør: Er det mulig å endre kurs? Hvis kapitalismen skal fortsette som
verdensordning, kan man forhindre at den blir «syk» og skadelig både for
millioner av mennesker, for demokratiet og for jorda vi bor på?

Debattleder: Anders Tangen
Musikalsk innslag: Claudia Scott
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2030 LYRISK INNSLAG
Martin Svedman
leser fra sin nye diktsamling
«Når jeg drikker»
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2100 DEBATT OM NYLIBERALISME
Nyliberalisme – en kreftsvulst i velferdssamfunnet? Kan pandemien kurere
svulsten?
Når Linn Stalsbergs bok «Det er Nok Nå – Hvordan nyliberalismen ødelegger
mennesker og natur» blir en bestselger, er det kanskje fordi hun har satt ord
på noe som vi ikke har visst hva var. Nyliberalismen har ingen moral utover
lojalitet til konkurransen. Menneskerettigheter, likhet, fordeling av goder,
fagbevegelse, velferd, bærekraft, naturvern; ingenting av dette bryr den
seg om. I 40 år har vi levd og åndet for nyliberalismen. Psykologer snakker
om «nyliberal psyke», en konsekvens av at vi stadig testes, telles og måles.
Når alle problemer skal løses av hver og en alene i et såkalt fritt marked, blir
kollektive løsninger vanskelige. Vi står tilsynelatende maktesløse overfor
vår tids største utfordringer; klimakrisen, ulikheten i verden og ensomheten
mange kjenner på.
Ifølge Stalsberg skaper nyliberalismen også psykisk uhelse. «Vi er de mest
ensomme mennesker som noensinne har levd», hevdet forfatteren og kulturkritikeren Mark Fisher som i depresjon tok sitt eget liv i 2017. Mennesket
har alltid levd i grupper. Vi trenger meningsfulle jobber, et lokalsamfunn,
venner, andre verdier enn penger og ting. Vi trenger nærhet til naturen, og vi
trenger å føle at vi er respektert og viktige. Vi trenger å få vekk skammen vi
lever med over urett som er begått mot oss.
Sandra Lillebø skrev i sin anmeldelse av boka til Stalsberg: «Ikke bare har
nyliberalismen endret måten vi organiserer økonomien og livsgrunnlaget på.
Den endrer også oss, i kropp og sinn, på en slik måte at det ikke er så lett å
forestille seg alternativer, selv når det er det vi vil mest av alt.»

I offentlig sektor kalles nyliberalismen New Public Management (NPM). For
første gang på flere tiår går nå ledende politikere i Arbeiderpartiet ut mot
NPM. Det vil si, ikke helt; ikke som Senterpartiet og SV, som vil avvikle hele
modellen. Så langt vil ikke Støre gå. Men byrådsleder i Oslo, Raymond
Johansen (Ap), beskriver NPM slik: Markedsprinsipper erstatter politisk
styring; det innebærer i praksis privatisering av offentlig sektor. Øyvind
Andresen skriver i Fædrelandsvennen at drivkraften i den nyliberale skole er
hard konkurranse på alle nivåer; mellom elevene, mellom lærerne, mellom
skolene og mellom regionene. Men redaktør for Stat & Styring Arild Aspøy
tror ikke NPM er hovedproblemet: «At raseriet mot NPM er så intenst i Norge
i dag, nesten 30 år etter at dette akademiske begrepet ble brukt for første
gang, er smått utrolig, og litt deprimerende.»
Ingrid Nyhus skrev i et innlegg på Facebook om hva nyliberalismen er: «Den
er lufta vi puster i. Den er måten vi snakker på, tenker på, drømmer på.
Nyliberalisme er reklame, forbruk, en ny sjef på jobben som snakker om New
Public Management og bruker engelske ord vi ikke forstår, nyliberalisme er
den stadig økende trenden med tester og prøver på barneskolen, nyliberalismen er 13-åringen som er bekymret fordi hun ikke har fått sekser på siste
prøve, nyliberalisme er pasienter som plutselig kalles «brukere», nyliberalisme er når mennesker blir «varer» og verdien måles i «følgere» og «likes»,
nyliberalisme er tidsånd, nyliberalisme er stemmen inni oss som sier oss at
enhver situasjon skal maksimeres, nyliberalisme er et økt «ubestemmelig»
stress, er selvhjelpsbøker og fulltegna mindfulness-kurs, nyliberalisme er å
forstå depresjon utelukkende som «lavt serotonin-nivå», nyliberalisme er å
vise frem sin suksess i form av ting osv, osv.»
Nyhus avslutter med spørsmålet «Hvorfor gidder vi det her?» Den utfordringen følger vi opp i denne debatten. I tillegg stiller vi spørsmålet om pandemiens avsløring av utilstrekkeligheten til nyliberalistiske idéer og NPM under
krisen kan få flere til å innse systemets iboende djevelskap.

Debattanter:
Linn Stalsberg, journalist og forfatter av «Det er nok nå.
Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur»
Anja Askeland, leder av Borgerlønn BIEN
Kalle Moene, økonom og professor Økonomisk Institutt, UIO
Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister
Tore Nyseter, sosionom og forfatter av boken «Velferd på
avveie»
Debattleder: Harald Eikeland
Musikalsk innslag: Claudia Scott
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50 år siden Kris Kristoffersons debut
Svein Inge Olsen
Hippiesommeren 1970, i San Francisco, California. Blomsterbarna var nesten rensket fra gatene i verdens hippiehovedstad, og det i en tid da
hippiebevegelsen så vidt hadde begynt å flyte
over dammen til Norge og til Slottsparken i
hovedstaden. Det var i juni, og Avalon Ballroom
var stengt. Haight Ashbury lå bare noen få
meter nede i gata, men vinduene var forseglet.
Dette var sommeren Phyllis Martin valgte å
dra for å finne hippiene. Hun påsto alltid hun
var for sent ute når noe skjedde. Kanskje er det
derfor vi ikke har hørt om henne. Hun vandret
gatelangs med sin lille datter, det så øde ut.
Da så hun noe – en plakat på en stor bygning
som fortalte at Kris Kristofferson skulle opptre
den kvelden på San Francisco’s Troubadour
Club. Antakelig fantes det altså en hippie igjen
i byen og vi vet det var her han debuterte – Kris
Kristoffersons første offisielle opptreden.

posthumt. Sangen føk rett til topps på
poplistene. Og så for liksom å gni det inn,
Sammi Smiths versjon av «Help Me Make It
Through the Night» gikk til topps i november.

Kris pleide å si at han sang som en frosk, men
sjefen for plateselskapet Monument, Fred
Foster, forsto at denne stemmen og de sangene
denne stemmen hadde skrevet, var en uslåelig
kombinasjon. Kris var alkoholiker, forlatt av
kona med to små barn, fordi han hadde hoppet
av karrieren i Forsvaret til fordel for hobbyen
sin. Han drev idrett, var høyt utdannet og skulle
bli lærer på militærakademiet West Point. Han
var blitt kaptein i Hæren, hadde studert William
Blake og var blitt helikopterpilot. Faren var
general, det samme var hans svenske bestefar.
Livet var forutbestemt. Så hoppet han av for
å bli låtskriver, og ble sanger av egne sanger.
Foreldrene, og særlig moren fordømte han.

Alt begynner et sted. Alt begynte med de 12
sangene på albumet «Kristofferson». Magasinet Rolling Stone kalte albumet «en skjult
hippieskatt», da det ble re-utgitt på CD med fire
bonusspor i 2001. «Casey’s Last Ride» handler
om livet i undergrunnen, der en som er kommet
seg bort derfra, møter igjen gamlekjæresten.
Hun har gjort seg fin for ham, men han går
forbi, gråtkvalt. «Lufta han puster i har den ekle
lukten av død, for den har aldri sett sol og aldri
følt regn.» I «Darby’s Castle» handler det om
han som bygger slott for sin elskede, men som
i iveren glemmer henne. «Men det tok bare
en natt å rive det ned», for i silhuetten han så
mens han bygde og bygde, var kjæresten og en
fremmed mann med bedre tid.

Debutalbumet «Kristofferson» kom ut på
forsommeren, men solgte ikke særlig, før
sangene tok seg en tur på egen hånd, som frie
fugler, lik hippiene. Johnny Cash sin versjon
av «Sunday Mornin Comin Down», utgitt i mai
gikk rett til topps. Ray Price versjon av «For the
Good Times», utgitt i juni, gikk til topps. Roger
Miller hadde gitt ut «Me And Bobby McGee» før
Kris ex-kjæreste Janis Joplins versjon ble gitt ut

Alt skjedde i året 1970. Debutalbumet fra 1970
ble utgitt på nytt med ny tittel, og fra da tok
karrieren av og innledet en periode der Kris
må ha trodd han drømte. Skuespillerdebuten
kom også i 1970, ironisk nok med filmen «The
Last Movie», der han spilte seg selv, regissert
av kompisen Dennis Hopper. Utrolig nok var
det skilsmissen som ble suksessfaktoren. Han
var langt nede, savnet familien, drakk tett og
skrev sine fire største slagere i løpet av få dager.
Det viser vel at kunst ofte blir til i motvind. Han
landet et US-helikopter i hagen til Johnny Cash
for å få han til å høre på sangene, det var en
søndag i de få timene før baren åpnet.

Sangene til Kristofferson har en tendens til å
være evig aktuelle. «The Law Is For Protection
of the People» kan etter politidrapet på George
Floyd i Minneapolis vise Kristoffersons evne til
å se de lange linjene. Sangen handler om en
stakkar som snubla på fortauet med den konsekvens at seks uniformerte politimenn slepte
han med og puttet han i fengsel. Refrenget er i

gjenkjennelig ironisk Kristofferson-stil; «Loven
er til for å beskytte folket. Regler er regler, det
forstår jo alle. Vi trenger ikke bomser som Charlie
Watson til å skremme anstendige folk som deg og
meg». Kanskje den kuleste av alle, «To Beat the
Devil», handler igjen om han selv som sulten og
tørst går inn på en bar. Ved bardisken sitter en
eldre mann (visstnok Johnny Cash). Han får seg
noe å drikke og kommer i prat med den eldre.
Og så følger en samtale du bare hører i sanger
Kris har skrevet. Han ser ned på gitaren og sier
«du tjener ikke særlig penger, gjør du?». Og så ber
han om få låne gitaren for å fremføre noen ord.
Ordene kan vel betegnes som Kristoffersons
egne frem til dags dato. «Hvis du bruker tida di
på å prate med folk som ikke hører på, hvem tror
du da gidder å høre? Og hvis du skulle dø mens du
forklarer at det de klager på er noe de kan gjøre
noe med, hvem tror du da bryr seg?».
Protestfestivalen feirer sine tjue år i disse dager,
takket være bl.a. Kristofferson. Med god hjelp
av lokale artister som Tone Bringsdal, Hilde
Hefte, Inger Lise Stulien og ni andre synger vi
oss igjennom de tolv sangene på jubileumsfeiringen 7. august, med Kristofferson selv som
en av inspiratorene. Hovedpersonen fylte 84
år 22. juni og skulle vært på ny Europa-tur, om
ikke koronaen hadde forandret verden.
I stedet befinner han seg trygt forvart fra
smitte hjemme på Hawaii. Må han lenge leve!
Kristofferson har brukt disse femti årene til å
fortelle verden at du må følge hjertet, uansett
hva andre måtte fortelle deg. Han har forsøkt å
si til all verden at du alltid må gjøre det du føler
er rett for deg. Det er tross alt «hjertet som
teller, til slutt». Han skriver om tapere, men
regner seg alltid som en av dem, og på den
måten har han beholdt sin ydmyke sjel, selv om
han har sagt at på grunn av de fire sangene han
skrev i løpet av noen få kjipe dager hadde han
ikke trengt å ta seg mer jobb resten av livet.

Foto: Pål M. Smørvik
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”Apati og likegyldighet angående dagen i dag, dagen i morgen og
dagene framover. I en tid som kan vise seg å være en av vår arts
skjebnetimer, trenger vi samlingspunkter for å gi hverandre kunnskap
og støtte. Protestfestivalen er en katastrofe-forebyggende festival.”
Esben Esther Pirelli Benestad, psykolog og sexolog
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1200 BOKBAD
med Sofia Torvalds (FIN)
Bademester: Liz Buer

1300 BOKBAD
med Jakob Semb Aasmundsen
Bademester: Lena Ronge

Finlandssvensk redaktør og forfatter Sofia Torvalds
snakker om sin ferske bok «Ångestgudinnan».

Fri? Fanget i en seksuelt frigjort tid

Fødtes hun med angst, eller fikk hun det på grunn av vanskelig oppvekst? Er
angsten en sykdom det går an å medisinere bort, eller er den en del av hennes
personlighet? Hun underholder slekt og venner med sine angstopplevelser.
Tar de henne på alvor, om hun er morsom? Angst lammer henne og gjør
henne ulykkelig, men den får henne også til å kjenne seg spesiell og utvalgt.

Dette er boka om vår tids største løgn: At vi er seksuelt frigjorte. I dag er «alt»
lov. Sex og kjærlighet er kun et par Tinder-meldinger unna, og i jakten på
kjærligheten stiller vi skyhøye krav til hverandre. For å komme først i køen
bryter vi egne grenser, sulter oss syke og forsøker å operere bort dårlig selvtillit. Vi ønsker kontroll over egne kropper, men reduserer isteden oss selv til
begjærsobjekter. Likevel har vi mindre sex enn før, og flere av oss ender opp
som ensomme. I «Fri?» hevder Jakob Semb Aasmundsen at sosiale medier,
dating-apper og porno bidrar til en seksuelt frustrert tid med preg av overfladiskhet og usikkerhet. Han skriver om hvordan dagens seksuelle lenker
skapes og oppleves. Og enda viktigere, om hvordan de kan oppheves.

«Ångestgudinnan» er Sofia Torvalds dagbok under et år da angsten prøvde
henne ekstra hardt. Det er et åpenhjertig og modig forsøk på å studere
sin egen angst med samtidig forskning og alle tiders litteratur fra William
Shakespeare til Vigdis Hjorth. Her finnes skjørhet, men også en konkret og
optimistisk måte å forholde seg til angsten på, og noe for alle til å kjenne seg
igjen i.

Musikalsk innslag: Rebekka Lundstrøm
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1700 SAMTALE
Sykehjem for demente - dødens forværelse?

1800 DEBATT OM ALDERISME
Er de gamle eldst, eller bare gamle?

Er dagens sykehjem et verdig sted for et økende antall av
demente?

Skjøvet ut av arbeidslivet, glemt av mediene, latterliggjort i samfunnsdebatten, stemplet som en byrde av
økonomene og tvunget til å bruke sine siste leveår til å
lære seg nettbank og oppdatere Java; er det sånn vi skal
behandle de gamle i 2020?

Over 77 000 mennesker i Norge har demens. Antallet vil dobles i løpet av de
neste tiårene, dersom det ikke kommer en effektiv behandling. Mange av de
demente havner etter hvert på sykehjem.
Når man gradvis mister hukommelsen, mister man fotfestet. Man blir 100
prosent avhengig av andre. Så «lander» man på et ukjent sted som er helt
ulikt eget hjem. Hvorfor utformes sykehjemmene så langt unna det hjemlige
som det er mulig å komme? Må vi akseptere at vi som demente må ende
livet på et hvitmalt sykehjem med lange korridorer og linoleumsgulv? Må vi
akseptere innesperring med få muligheter for oppleving av uteluft, fordi bemanningen er så lav? Må vi akseptere å leve resten av livet i ei sykehjemseng
som mange allerede har trukket sitt siste pust i, til det blir vår tur?
Livet på et sykehjem består mye av å sitte og stirre ut av vinduet, når man da
ikke spiser – som regel til underlige tidspunkt – mat med dårlig rykte og det
lite besnærende navnet «sykehjemsmat.» Hvorfor har institusjonene ikke en
gang råd til eget kjøkken, når ernæring er så avgjørende for helsa?
Én av ti sykepleiere forteller at eldre blir liggende for å dø. I Norge er vi imot
aktiv dødshjelp, men er det slik at sykehjemmene bedriver passiv dødshjelp
i stor skala?
Sykehjem er et sårbart sted å være for sårbare mennesker. Under koronakrisen er tusenvis av eldre blitt smittet på sykehjem i en lang rekke land. Hvor
klokt er det å «oppbevare» de mest sårbare på sykehjem?
Vil det være bedre å få en siste pille eller sprøyte, fremfor å avslutte livet
på sykehjem, slik de i dag er utformet og fungerer? Må vi finne oss i at de
som har bygget opp velferdsstaten og gjort oss til verdens rikeste land, skal
avslutte livet slik det i dag skjer på norske sykehjem?

Samtale mellom stortingsrepresentant AP Kari Henriksen,
biskop emeritus Per Arne Dahl, pårørende Pål André
Kristiansen, førsteamanuensis i velferdsrett ved Institutt for
rettsvitenskap, UIA Marianne K. Bahus, professor i sykepleie
Vibeke Lohne og leder for Pårørendealliansen Anita Vatland
Samtaleleder: Lena Ronge
Musikalsk innslag: Rebekka Lundstrøm

Andelen arbeidsgivere som er enige i at eldre er like gode arbeidstagere som
yngre, har sunket de siste ti årene. Andelen som kan tenke seg å ansette en
eldre søker, har også sunket. Arbeidstakere i alle aldre sier de foretrekker en
kollega under 30 fremfor en over 60. I Sverige var 55 år grensen for når man
fikk jobb, men ifølge SVT er grensen på full fart mot 40 år. Er det akseptabelt?
Og hvilke konsekvenser får det, når fremtiden trues av for få fødsler og for
mange eldre?
Sissel Grans kamp for de eldre gjennom en serie essays i Morgenbladet har
skapt ny debatt om det å bli gammel i dag. I indianerstammer var det de
gamle som hadde siste ordet, og dem man spurte om råd. I dag får man
inntrykk av at det er snudd på hodet. De gamle skyves ut av arbeidsmarkedet og lederstillinger til fordel for de unge. Gjør samfunnet rett, når eldre
arbeidstakere gjemme vekk ved intetsigende arbeid inntil de forsvinner inn i
pensjonisttilværelsen?
Under koronakrisen har det å være isolert i karantene eller isolasjon vært en
spesiell erfaring for folk i alle aldersgrupper. Men for mange eldre er dette
hverdagen i hjemmet eller på institusjon. Og under pandemien har de i sin
ensomhet også hatt økt dødsrisiko.
I programmet Trygdekontoret spurte programleder Thomas Seltzer om
alderisme er en slags rasisme mot eldre, og om den finnes i Norge.
«Ja, det er helt opplagt,» svarte Christian Vennerød (74).

Debattanter:
Gunhild Hagestad, professor emerita UiA
Per Erik Solem, aldersforsker OsloMet
Runar Bakken, dosent emeritus, USN Eldreforsk,
Universitetet i Sørøst-Norge
Vibeke Lohne, professor i sykepleie
Gisle Meininger Saudland, stortingsrepresentant FrP
Debattleder: Anders Tangen
Musikalsk innslag: Rebekka Lundstrøm
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1930 FOREDRAG
Forfatter og biskop emeritus
Per Arne Dahl

2100 DEBATT
Dommedag i vår tid?
– Vil menneskeheten utrydde seg selv?

Er det rom for sårbarhet i en verden der den
sterkeste trekker det lengste strået?

Forestillingen om dommedag var i tidligere tider knyttet
til frykten for Guds inngripen og sluttstrek for historien. I
dag ser vi at mennesket kan komme til å utrydde seg selv.
Tre scenarier tegner seg: En klimakrise helt ut av kontroll,
atomkrig eller et virus som sprer seg raskt på grunn av
måten vi lever på.

Per Arne Dahl snakker om «Sårbarhetens
kraft og risiko – Hvis du blør, pass deg for
Hai!».
Dahl mener sårbarhet ikke er en svakhet,
men at den tvert imot kan gjøre oss både
sterkere og klokere. Men han advarer også:
Pass deg så ikke sårbarheten blir brukt mot
deg av kyniske og ufølsomme mennesker.

I kristen tradisjon har begrepet dommedag stått for Guds endelige oppgjør
med menneskets synd og ondskap. I vår tid ser det ut til at mennesket kan
klare å ødelegge kloden helt på egenhånd.
Mange mener at dersom klimagassutslippene ikke reduseres drastisk, vil vi
nå et punkt av «no return» med ukontrollerbar, eskalerende temperaturstigning og katastrofale orkaner, som gjør kloden ubeboelig.

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2

De skjøre avtalene som holdt atomtrusselen noenlunde stabil, er i oppløsning. En ny kald krig mellom stormakter er under utvikling. Arsenalet av
atomvåpen trenger «modernisering», sies det. Faren øker for spredning av
kjernefysiske våpen til flere og mer ustabile stater, for ikke å snakke om
terrorgrupper. Atomforskernes «dommedagsklokke» er stilt fram til 100
sekund på tolv; så nær midnatt har den aldri vært før.

2030 MINIKONSERT
Peter Hallström (SVE)

Siste par tiår har nye og dødelige virussykdommer dukket opp. SARS, mers
og ebola skapte bekymring; men ble ikke til pandemier, og rammet lite eller
ikke Vesten. Men så kom covid-19!
«Det var vår egen jord som var blitt borte», sang Erik Bye. Er spørsmålet i
dag hvilken trussel som vinner kappløpet mot dommedag? Blir det et klima
som løper løpsk, atomkrigens helvete, den ultimate virus-pandemien eller
en kombinasjon av flere av disse som setter endelig sluttstrek for menneskets
jord? Eller kan menneskeslekten samles i felles kamp for å snu klimautviklingen,
avskaffe atomvåpenarsenalet og få kontroll over sårbarheten for farlige
smittestoff?

Svensk artist, låtskriver og produsent, kjent for hitlåten «Same Old Story», på
svensk «Håll Mitt Hjärta», som i 1997 lå hele 142 uker på Svensktoppen med
artisten Björn Skifs. 17. mai i år valgte også Sissel Kyrkjebø denne sangen
«Håll Mitt Hjärta» på en eksklusiv konsert på NRK. Peter har i mange år vært
korist i MGP, og deltok selv med en sang i 2007. I 2009 arrangerte han en hyllest til Per-Erik Hallin i Stockholm. I en tv-dokumentar fortalte Hällström om
hvordan han slet psykisk etter oppveksten i en pinsemenighet. Han forlot
kirken, men har senere funnet tilbake til tro.

Erik Solheim, diplomat og tidligere politiker og statsråd
Sunniva Rose, fysiker og blogger
Peter Hallström, svensk komponist og musiker
Signe Flottorp, forskningssjef på Folkehelseinstituttet og
leder av Norske leger mot Atomvåpen
Espen Ottosen, infoleder NLM og forfatter
Debattleder: Tone Dalhaug

Dacia Duster

– din perfekte turkamerat!

2WDSUV

FRA KR 245 000,Dacia Duster føler seg hjemme i all slags terreng. Den har moderne, robuste uttrykk og en tøff frontgrill, ﬂott lyssignatur
og elegant design. Sidebeskyttelseslistene og beskyttelsesplatene foran og bak taler sitt tydelige språk: Ingen vei eller
trasé kan stoppe Dacia Duster! Med en offroadkapasitet som er en av de aller beste i sin klasse passer den perfekt til
både bykjøring og de vanskeligste terrengene.
Forbruk blandet kjøring fra 0,49 l/mil, utslipp fra 128 g/km. Pris inkl. mva., frakt og levering i Kristiansand. 5 års garanti/100 000 km. Avbildet modell kan ha avvikende farge og
utstyrsnivå fra pristilbud. Vi tar forbehold om trykkfeil. Besøk motorforum.no/kristiansand for mer info.

Barstølveien 30, 4696 Kristiansand
Tlf.: 38 04 10 70
motorforum.no/kristiansand

Åpningstider
Man.–fre.: kl. 08.30 – 16.00. Tors.: kl. 08.30 – 20.00
Lør.: kl. 10.00 – 14.00

Velkommen til AMFI Vågsbygd

ALT PÅ ETT STED
Du ﬁnner oss i
Kirsten Flagstadsvei 32, kun
få minutter vest for sentrum.
2 timer gratis parkering!

45

BUTIKKER
inkl. Vinmonopol

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.
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Sorry brødre, det ble meg
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1200 FILM
Fengslet og forlatt

1300 FILM
Sorry brødre, det ble meg

I kjelleren på Ila fengsel sitter de sykeste og farligste innsatte i Norge.
Soningsforholdene bryter med artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjon: «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.» Rettspsykiater Randi Rosenqvist kjemper
for deres menneskeverd.

Filmen er en dokumentar om poeten hele Norge kjenner, men
få vet noe om. Jan Erik Vold er mannen som ikke bare er en av Norges
fremtredende poeter, ja nestor i norsk poesi, men også en samfunnsengasjert poet som bl.a. bruker mye av sin tid til å trekke frem andre mer glemte
poeter. I kveld skal Jan Erik Vold på Protestfestivalen snakke om «blomsterbarnet i norsk lyrikk», Tove Lie. Før det skal vi bli bedre kjent med Vold.

”Fengslet og Forlatt” viser hvordan alvorlig psykisk syke innsatte blir sittende
på langvarig isolasjon i fengsel, noe som gjør dem sykere og farligere. Sikkerhetspsykiatrien har ikke plass til dem, og fengselet har ikke andre muligheter
enn å isolere dem. Dette har vært et problem siden 80-tallet, og svært lite har
blitt gjort for å løse dette fra politisk hold.
Sivilombudsmannen og
Europarådets torturkomité
har kritisert hvordan psykisk
syke blir behandlet i norske
fengsler, og påpeker at
bruken av langvarig
isolasjon har forverret tilstanden til alvorlig psykisk syke
innsatte. Hva er
løsningen for denne
gruppen? Hvordan kan vårt
samfunn sikre at deres
menneskeverd blir ivaretatt?
53 min. Regi: Katja Høgset
Produsent: Margreth Olin,
Speranza Film AS

Jan Erik Vold er fortsatt aktivt med i samfunnsdebatten, diktene
hans både leses og brukes, og flere år etter at han spilte inn plater med
Chet Baker og Jan Garbarek, er han stadig er en svært ettertraktet performer.
Men hvor kommer det store engasjementet fra, og hvorfor fortsetter han
stadig å være en rullende stein? Sammen med Jan Erik Vold besøker Elsa
Kvamme noen av stedene som har formet ham og verkene hans – som barndomshjemmet på Bislett, 50-tallets jazzklubber i New York og Dagbladets
redaksjon, hvor faren Ragnar Vold arbeidet som utenriksredaktør. Ikke minst
blir det et gjensyn med Profil-kretsen, hvor han sammen med blant andre
Dag Solstad, Einar Økland og Espen Haavardsholm skapte et vendepunkt i
moderne norsk litteraturhistorie. Han møter igjen den nå 12 år gamle Nathan
Eshete, som fortsatt bor i Norge, takket være den store aksjonen mot
utkastelse, som også Jan Erik Vold var en del av.
”Sorry brødre”, det ble meg er en dokumentar laget i et poetisk formspråk,
hvor nåtid kombineres med fortid, og dikt med biografisk materiale.
Musikken er laget av Trygve Seim og jazzgruppen The Source, og foto er ved
Tore Vollan (Cold Case Hammarskjøld) og Viggo Knudsen.
60 min. Regi: Elsa Kvamme

Din partner på lønn og regnskap
Telefon: 38 12 95 30 | Kirkegata 25, 4612 Kristiansand | www.pluss-ok.no
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Resirkulerbare chipsposer av papir

med de nye
p
sparer vi osene
miljøet
for mer e
nn....
80 tonn
plast i åre
t!

En verdensnyhet fra Sørlandschips
GRANULATFRITT KUNSTGRESS,
REN SPILLERGLEDE
Velg vårt miljøvennlige kunstgress. Det har støtdempende underlag, innfyll av sand og er en kilde
til ren fotballglede, ikke til forurensning. Det leveres
med nordisk sertiﬁkat, er berettiget til spillemidler
og godkjent for breddefotball etter alle europeiske
standarder.
Allerede har 15 baner i Norge fått levert miljøvennlig
kunstgress, med svært gode tilbakemeldinger. De
har fått lavere driftskostnader, slipper etterfylling og
dyre tiltak for å begrense spredning av granulater
eller mikroplast.
Send oss en mail til sport@scanturf.no eller ring
fagansvarlig sport Frode Norheim på
tlf 40 28 22 22 så forteller vi deg mer om neste
generasjon kunstgress.
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FISKÅ UNGDOMSSKOLE, VÅGSBYGD

1230 – 1400 UNG PROTEST
UNG I DAG: SKJERMAVHENGIG:
I hodet på skjermmennesket!
Hvordan påvirkes den menneskelige hjernen –
utviklet gjennom evolusjonen i en helt annen tid –
av vår kolossale mobil- og nettavhengighet?
Anders Hansen er overlege i psykiatri og har skrevet boka «Skjermhjernen».
Student Alma Skolmen skriver under spalten «25 under 25» i VG at man bør
forby smarttelefoner for unge: «Vi ungdom ville aldri latt våre barn vokse
opp med sosiale medier. Før jeg hadde rukket å fylle 12 år, var sosiale medier
som Instagram, Facebook og Snapchat allerede blitt en del av min hverdag.
En hverdag for alle oss «heldige» med smarttelefoner. Vi sendte venneforespørsler til hele byen vår i håp om å få flest likes på profilbildet, samtidig som
rangeringene på Instagram stadig vokste. Foreldrenes største bekymring var
barnas sikkerhet. Men de hadde ingen anelse om at dette bare var begynnelsen på et fengsel vi aldri ville komme oss ut av.»

I boken «Låt oss prata om att ses IRL» skriver journalistene Elin Linjero
Eriksson og Linda Johansson at å møtes IRL er viktigere enn noen gang.
Hvordan balanserer man det digitale livet med et ønske om å være mer
nærværende? Hvordan blir man bedre på å møte mennesker? Og hvordan
lærer man seg kunsten å vente uten å slå i hjel tid på skjermen?

Debattanter:
Innledning v/ forfatter av den nye boken
«Skjermtid» Bjørn Gabrielsen,
Siri Knudsen (15), 2. nestleder i Agder Unge Høyre og juniorkonsulent i digital-kompetanse,
Guro Brakestad, Familieterapeut og foredragsholder
John Petter Fagerhaug, psykolog. Han har skrevet om
«De unge slitne», «Fremtiden kan ikke være digital» og
«Mobilavhengighet skaper angst og frykt».
Øystein Sæbø, professor ved Institut for informasjonssystemer, UIA
Geeohsnap, Innholdskreatør kjent fra Snapchat
Elever fra Fiskå skole
Debattleder: Liv Iren Hognestad
(Lukket arr.)

I 2014 skapte Geeohsnap et prosjekt
på mobilen i Snapchat som gikk viralt
verden over. I dag samarbeider han
med flere av verdens største merkevarer og har i Snapchat to ukentlige
shows som til nå er sett av over 14
millioner mennesker verden over.
Geeohsnap legger ikke skjul på at han
selv har vært en ekstrem skjermslave
og ser fram til å debattere hos oss den
18. September

Foto: Ingrid Furhovde

«Internasjonalt er det gjort en rekke studier som viser at smarttelefonen har
negativ innvirkning på læring. Blant forklaringene er kognitiv overbelastning
ved multitasking, distraksjoner og økte konsentrasjonsvansker. Mange
studier viser også indirekte effekter slik som redusert søvnkvalitet som har en
rekke negative konsekvenser». Dette skriver professor i spesialpedagogikk
ved UIA Ingrid Lund og førstelektor i pedagogikk samme sted Johan Kristian
Andreasen.

Tlf.: 916 14 013
www.skjaergardsbygg.no
e-post: stein@skjaergardsbygg.no
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Sjelen kretser om kjærligheten
som møll om en lampe
brenner seg, faller –
gir aldri opp
-Tove Lie

KRISTIANSAND

Lyrikk- &Visekveld
MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2

1900 NYTT ALBUM
”FORFØREREN ”
Marcus Paus, Julie Kleve & Joachim Kwetzinsky
fremfører tekster av Jens Bjørneboe

blomsterbarn av hippietiden, og hun var så til de grader ekte at hun ikke lot
tidens skiftende vinder ødelegge kunsten i det hun skrev. Hun diktet om
sommer, om stjerner, dyr, lys og mørke – om alt som var vakkert. Det på tross
av at hun bak lyset og drømmene strevde med livet, som så mange av oss.
Bak den veldige livsgleden ante vi mørke og kamp.
«Hver kveld, rolig og overveiet, legger dagen sin / sparemynt – denne blanke
sol – ned i åsens bøsse. / Det må være en formue nå.» skrev Jan Erik Vold i sin
spalte i Dag og Tid. Neste gang han skrev om henne avsluttet han med dette:
«Kan nokon lette på gløymsla som kviler rundt den særmerkte poeten Tove
Lie?» Takk, Jan Erik Vold, for påminninga!
Ivar Havnevik på Aschehoug skrev om hennes diktning: «Ettersom de
politiske konjunkturene var motsatte av det hun arbeidet med, førte det nok
til at hennes dikt fikk anstrøk av protest». Hun mottok Det Norske Akademis
litteraturpris i 1997, og ble valgt til festivaldikter i Søgne to år senere, selv om
hun ikke kunne være til stede selv. «Aldri har jeg vært så glad for et valg til
et arrangement som at Tove Lie ble valgt til festivallyriker i Søgne. Hun satte
uendelig pris på det,» forklarer Protestfestivalens festivalleder. «En blomst er
visnet. En fugl som det ikke finnes flere av er borte. En av de mest spesielle
stjernene er sluknet,» skrev festivallederen i en nekrolog etter hennes død.

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2
MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2

2000 FOREDRAG
Jan Erik Vold
Begeistret over livet – og derfor glemt?

2100 DIKTOPPLESING
Eiríkur Örn Norðdahl (ISL):
Forfatteren leser fra «Dikter om samhällsfrågor»

Foto: Ulla Montan

Jan Erik Vold snakker om Tove Lie (1942-2000):
Intro: Svein Inge Olsen om fellestrekk mellom Tove og
den amerikanske låtskriveren Kris Kristofferson

Islandske Norðdahls poesi har blitt oversatt til tjue språk og hans opplesninger er omtalte og beryktet verden over. Som poet, poesifestivalarrangør,
tidsskriftredaktør og oversetter av bl.a. Athena Farrokhzad, Ida Linde og
Jonas Hassen Khemiri, er han sentralfigur for den islandske poesien. Her leser
han fra sin siste diktsamling i svensk oversettelse. Det handler om samfunnsspørsmål som dødsstraff, handlingskraft, mattradisjoner og selvsagt fotball.
Forfatteren leser på svensk. Boka fikk avisa DVs litteraturpris på Island.
Tove Lie bodde alene i skogkanten nord for Hønefoss, iblant forelska, iblant
ulykkelig, ugift, ingen barn. Hun gav ut 14 diktsamlinger fra 1967 til 1988
og ei femtende i 1997, tre år før hun døde av en lungesykdom. Hun var et
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2130 KONSERT
Benny Borg synger ERIK BYE

Forestillingen Erik Bye bidrar til at Byes arv holdes varm for kjennerne, og
den vil garantert skape et nytt publikum blant yngre generasjoner.

Av og med Benny Borg, basert på boken «Erik Bye» av
Asbjørn Bakke
Benny Borg er Norges suverene ener på biografiske forestillinger. Han har
tidligere gitt oss kritikerroste forestillinger med Cornelis Vreeswijk, Elvis,
Johnny Cash og Evert Taube. Nå gir han oss historien om Erik Bye. Med
respekt for Byes arv skaper Borg et portrett av den legendariske kunstneren
med ord og toner. Bye står som en bauta i nyere norsk historie. Han virket
som kritisk journalist, programleder i radio og TV, musiker, dikter og
låtskriver; alltid på de svakes side.
Borgs hyllest til Erik Bye får utsøkt uttrykk i hans egen varme stemme og
gitarspill. Han forsøker seg ikke som Bye-kopi, men skaper sitt eget
musikalske rom i Byes univers. For artisten Benny Borg har livets eventyr
svingt mellom vemod og glede, noe som kommer til utrykk i både det
såre enkle og det lune humoristiske. Her er ingen effekter, ingen storslått
scenografi, men kun Borg, gitaren og en barkrakk. Det er også alt som skal
til. I upretensiøs fortellerstil byr han også opp til allsang; ikke så underlig
ettersom mange av sangene hører til den mangfoldige norske viseskatten.
I løpet av forestillingen viser Benny seg som visesangeren, tekstformidleren,
historiefortelleren og kort sagt som den allsidige og fleksible kunstneren
han er.

Nye/brukte MC
Peugeot scootere
Deler/utstyr
Godkjent MC-verksted
Egen nettbutikk

Dronningensgate 59 | Tlf. 38 09 29 00 | www.mcsenteret.no
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Minneord
TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV
KAFÉ / INFORMASJON/ AVISER
I ÅR KAN VI DESSVERRE IKKE TILBY VAFLER I TELTET. MEN DRIKKE KAN DU FÅ.
OG DET ER LOV Å TA MED EGEN NISTE ELLER SMÅGODT.

TRIZTAN-TELTET, TORVET

Tove Bye (1928-2008)
og Tone Bjørneboe
på konsert med
Kris Kristofferson.

Tone Bjørneboe og
Marianne Ihlen
(1935-2016)

Tone Bjørneboe (1931-2020)
- den siste i Protestfestivalens
«enketrio» er gått bort
Tone er ikke lenger blant oss. Første nyttårsdag sovnet hun inn, enken
etter Jens Bjørneboe, 88 år gammel. Hun fikk med seg litt av den første
dagen i det året da det var planlagt markeringer for «hundreåringen»
Jens Bjørneboe i bøtter og spann over hele landet, og spesielt i fødebyen
Kristiansand. Men det var før koronaen kom. Nå står Protestfestivalen
tilbake nesten alene med markering, og uten Tone. Selv om hun hadde
vært syk en stund, ville hun uansett vært her «i ånden».
Dagsavisen intervjuet henne i 2009. Da var hun nettopp hjemkommet
fra Protestfestivalen til toppleiligheten i en ærverdig bygård på Oslos
vestkant, som bar tydelig preg av Tones og Jens Bjørneboes liv sammen.
På veggen hang selvportretter av Jens, og hyllene var fulle av bøker. For
Tone var Protestfestivalen et arrangement i god kritisk Bjørneboe-ånd.
Det året hadde hun fortalt om sin mann og lest dikt i kirken, et sted
hun mente Bjørneboe hørte hjemme. Han forlot aldri kirken, selv om
han kunne være kritisk til den. Døtrene ble døpt i kristensamfunnet (en
antroposofisk menighet), og han hadde selv pekt ut presten som skulle
forrette i bisettelsen hans, fortalte Tone til avisen.
Vi var blitt så glad i henne, denne hjertelig stilige milde damen; men
jaggu kunne hun også si det hun mente, og det med ettertrykk. Hun var
den siste av «enkene på Protestfestivalen», de tre sterke damene etter
Erik Bye, Jens Bjørneboe og Axel Jensen. Pratibha Jensen gikk bort rett
før jul i 2018, Tove Bye i 2008. Da vi samlet dem til samtale, mens de alle
enda levde, ble det et helt spesielt og uforglemmelig møte; en time
med humor, latter og alvor. De delte raust om sine kjente og ikke minst
viljesterke ektemenn. På Protestfestivalen møtte Tone også Marianne
Ihlen; Leonard Cohens muse, som han skrev «So Long Marianne» til.
Leonard og Marianne døde med bare noen ukers mellomrom i 2016. Før
Cohen hadde Marianne vært gift med Axel Jensen. Marianne var dermed
den fjerde av enkene. Nå er de alle borte.
Tone tilbrakte mange dager på festivalen. Hun var som en del av
festivalens ånd selv, i like stor grad som Jens. Hun og Pratibha kom ofte
sammen, de slukte alt av debatter og samtaler. Og når det stormet rundt
festivalen, forsvarte hun den. Hennes elskelige vesen har vært dypt
savnet de siste årene, og nå er det ugjenkallelig slutt, brutalt og mildt på
samme tid. Mildheten, varmen og styrken vil stå igjen etter henne. Hun
etterlot seg deres tre døtre Marianne, Therese og Suzanne Bjørneboe.
Den eldste av dem deltar på lørdagen under årets Bjørneboe-dag.

Vi lyser fred over minnet etter Tone Bjørneboe.
Vi tilegner årets festival til henne og Jahn Teigen,
som gikk bort i februar.

1200 SAMTALE
Mea Maxima Culpa: Synden,
rabulisten og kirken
Hvem er et menneske, og ikke skyldbevisst? I en tid hvor begrepet «synd» har
blitt borte fra samfunnet lar vi Bjørneboe – av alle – være den som tar det fram
igjen. Få har beskrevet synden så heslig som Jens Bjørneboe. Få har bekjent
den så inderlig som sin egen.
Har kirken noe å lære av rabulisten, som til sist tok sitt eget liv? En artikkel i
Vårt Land forteller at teologen Jan Schumacher er fascinert av Bjørneboes
sterke humanitet. Og han mener dette kommer klarest til uttrykk i diktet «Mea
Maxima Culpa» (Min store skyld) som kom i 1966. Samme året kom også første
bind i Bestialitetens historie. Det er nå 100 år siden Bjørneboes fødsel.

Under dette temaet møter vi islandsk forfatter,
Eiríkur Örn Norðdahl, dansk journalist Iben Thranholm,
tidl. NRK-journalist Tomm Kristiansen, biskop i Agder
Stein Reinertsen og teolog og tidligere straffedømt
Veronica Orderud.
Samtaleleder: Bjarne Markussen
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Jens Bjørneboe i 100
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På dagtid i teltet: Protestfestivalen skal arbeide i ånden til tre forfattere
og meningsbærere med tilknytning til Kristiansand: Henrik Wergeland,
Jens Bjørneboe og Axel Jensen. I dag er det fokus på Jens Bjørneboe.

TRIZTAN-TELTET, TORVET

TRIZTAN-TELTET, TORVET

1300 SAMTALE
Farvel – bror Alkohol

1400 SAMTALE
Den suicidale kraft:
Jens Bjørneboe & Tove Ditlevsen

Samtaleleder: Mette Hofsødegård

Hva er det som gjør at kunstnere ofte har en voldsom energi og kreativ kraft den
siste tiden de lever? Ofte er selvmordet forbundet med rus i en eller annen form.
«Rus og alkohol knyttet til kunstnere har vært romantisert,» skriver Marianne
Bjørneboe i et essay i Klassekampen. Nini Stoltenberg, som døde etter lang tid som
avhengig, fortalte etter en deltakelse på Protestfestivalen at man måtte skrive dikt
for å bli akseptert som stoffavhengig. Bjørneboe skrev dikt. Tove Ditlevsen skrev
dikt. Piller og alkohol var en del av hverdagen og frustrasjonen deres. Ifølge Vigdis
Hjorth, som skrev et essay om Tove Ditlevsen, ville hun drikke seg i hjel, og hun
skrev en kronikk om hvordan hun arbeidet med saken. Jens Bjørneboe og Tove
Ditlevsen avsluttet begge livet i 1976.

Samtale mellom Terje Dragseth, dansk debattør
Iben Thranholm, billedkunstner Unni Askeland, lege
Dagfinn Haarr, samt samfunnsdebattant, journalist og
tidligere pasient Ingeborg Senneset.
Samtaleleder: Mette Hofsødegård

Foto: Abartraba Abart

Jens Bjørneboes datter Marianne Bjørneboe,
komponist Marcus Paus, billedkunstner
Unni Askeland og lege og politiker
Dagfinn Haarr snakker om alkoholens makt,
om elefanten i rommet og om hvordan man
tar farvel med en «kjær broder» – bror alkohol.

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

sor.no

Foto: Guro Sommer Værland
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1730 FILM

2000 - ca 2200 BJØRNEBOE-AFTEN

Tonny
Fra Jens Bjørneboes «Den onde
hyrde» presenterer vi filmen «Tonny»
fra 1962, som handler om barnehjemsgutten med en brokete fortid. Vi
følger han i ett døgn før og to dager
etter endt soning. Tonny ønsker å
endre retning i livet, men ingen står
klare til å hjelpe. Alle svikter unntatt
kameraten Rødtopp med den farlige
overbevisningen om at sånne som
han og Tonny aldri kan bli «den snille
gutten».

10 x 10 minutter med
moderne bud!
Hva kan vi lære av Jens Bjørneboe? Ifølge enken
hans Tone Bjørneboe (1931-2020), fast deltaker på
Protestfestivalen så lenge helsen hennes tillot det,
kan vi lære dette: Utholdenhet i forhold til å si sannheten. Å si det man mener er rett, selv om man vet
man vil møte motbør og kritikk. Ja, tørre å si ifra.

Regi: Nils R. Müller, 82 min.

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2

1900 SAMTALE:
Mitt hjerte det er et foreldreløst barn
Innledning: Tomm Kristiansen leser Bjørneboes dikt
«Mitt hjerte er et foreldreløst barn».

En samtale mellom fire mennesker; tre såkalte løvetannbarn
som har kommet velberget gjennom tøffe livsopplevelser.
Tema: Livet; meningen med livet, motgangen og døden.
Med filmregissør Liviren Bratterud, Else Mari Hagen som
drev Løvetannavisen noen år, forfatter og foredragsholder
Tania Michelet og teolog og tidligere straffedømt Veronica
Orderud.

Samtaleleder: Alf Kjetil Igland

Ett av Bjørneboes mest kjente dikt er «Ti bud til en ung mann som vil frem i
verden». Bjørneboe kunne være rabiat i sin reaksjon mot maktmisbruk, mot
ufrihet, og på slutten av livet mot det meste i samfunnet. Protestfestivalen
har i anledning jubileet formulert ti bud som dagens unge menn og kvinner
gjør klokt i å følge, dersom de vil lykkes i Norge anno 2020. Vi har invitert
ti fremtredende mennesker til å kommentere hver sin av disse tesene på ti
minutter.

Benny Borg synger
Anne Gretes Preus’
vise med tekst av Jens
Bjørneboe: «Ti bud til
en ung mann som vil
frem i verden»

Programleder: skuespiller Ann Ingrid
Fuglestveit-Mortensen
Innledning v/ biskop Stein Reinertsen
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Ti bud anno 2020

1

Du skal ikke være annerledes.
Med filmregissør og foredragsholder
Livirén Bratterud
Livirén Bratterud har som personlig agenda
å avstigmatisere psykiske lidelser og få god
kunnskap om psykisk helse ut til folket – der folk
er. I kombinasjon med sin dokumentarfilm «Tung
Jakke», lansert mars 2016, har hun reist land og
strand rundt og holdt diverse seminarer/foredrag/
workshops. For alt fra skoler, større arrangementer
til private organisasjoner. I dag jobber Bratterud
fulltid med nye filmer, ved produksjonsselskapet
Medieoperatørene - og holder foredrag ved siden
av.

Livirén (f.1983) ble først utdannet ved film- og TV-akademiet (NISS) i Oslo, ferdig
2006. Hun har bred, variert erfaring innen film- og TV-produksjon og har blant
annet bakgrunn som fotograf, prosjektleder og regissør på dokumentarfilmer for
TV2 og NRK - samt innen reklamefilm. Hun har vært produksjonsansansvarlig
i medieselskap, skrevet artikler, laget riksdekkende TV-nyhetssaker for NRK og
sittet i ulike juryer for å velge ut film. I senere tid har Livirén tatt mer filmstudier
og spesialisert seg som regissør ved dokumentarfilmlinjen på Høgskolen i Lillehammer, ferdig 2015.
Regissøren har erfaring fra psykiatrien - både personlig og faglig - hun er derfor
opptatt av å skape en nær og troverdig atmosfære i det hun presenterer. Hun vet
også hvor viktig det er å spre håp. Livirén er svært entusiastisk over å kunne dele
videre de erfaringene hun har gjort seg. Hun mener en viktig nøkkel for trivsel
i hverdagen er å lære seg gode måter å kommunisere hvordan man har det på
innsiden - enten man har en alvorlig psykisk lidelse eller bare av og til har en
dårlig dag.

2

3

Med professor v/UIA og forfatter
Helje Kringlebotn Sødal
Helje Kringlebotn Sødal er professor i idé- og
kristendomshistorie ved Universitetet i Agder og
norskfilolog med stor interesse for skjønnlitteratur.
Det faglitterære forfatterskapet hennes omfatter
lærebøker for grunnskolen, fagbøker for UH-sektoren, mediebidrag og vitenskapelige arbeider i ulike
sjangre. Hun har også redigert en rekke bøker.
Sødal har primært forsket på nyere norsk kristendomshistorie inkludert konfesjonskunnskap, på
skole- og barnehagetematikker og på kristendom
som kulturfaktor. Mer konkret har hun for bl.a
utgitt vitenskapelige artikler om Hans Nielsen
Hauge, Jørgen Moe, Henrik Ibsen, Sigrid Undset, Fredrik Ramm, Sigurd Hoel og
Tor Edvin Dahl – og om den amerikanske mega-kirkepastoren Joel Osteen og ulike sider ved karismatisk kristendom, om luthersk mangfold i Norge, om Jehovas
vitner og om norsk skolehistorie og kristne barnehager. Sødal tok doktorgrad på
den profilerte Kristiansands-bispen Johan Christian Heuchs kultursyn og utga
monografien Norge i Brann. ”Oxfordbevegelsen 1934-1940” i 2013.

4

Du skal være tolerant mot alle som
mener det samme som deg.

Gjevjon har skrevet om en rekke temaer, som: At kunstfeltet er styrt av teoretikere
(Klassekampen), om hvordan boikott av kunstnere fra eller kunstnere som
«opptrer» i Israel, ikke er konstruktive og om tematikk knyttet til det å være kvinne.
Og i september 2020 lanserer Sfinxa Forlag boken «Vi spiste sov og drakk
feminisme» - en kunstbok av Gjevjon (redaktør) og Inge Ås (forfatter).
Facebook: https://www.facebook.com/tonje.gjevjon
Twitter: https://twitter.com/TonjeGjevjon
Nettside Hungry Hearts: https://www.hungryhearts.no

Du skal tro på det sekulære,
multikulturelle samfunnet.
Med cand. teol, katolikk, journalist og
debattør Iben Thranholm (DAN)
Iben er teolog, kommentator og foredragsholder.
Hun har vært radiovert på Danmarks Radio og
Radio24syv og er en kjent og skarp stemme i
den offentlige debatt både i Danmark og på den
internasjonale scenen. Hun kommenterer aktuelle
politiske og samfunnsmessige emner ut fra et åndelig perspektiv. Iben mener at årsaken til Vestens
politiske krise dypest sett handler om en åndelig
krise og tap av tro. I dag har hun sin egen youtube kanal, Thranholm Talks, som er på engelsk.

Med samfunnsdebattant, billed- og
performancekunstner Tonje Gjevjon

Tonje Gjevjon er kunstner, Komponist, skribent og
filmskaper. Hun har tidligere vært spaltist i Klassekampen og er ekstern spaltist i Dagbladet. Gjevjon
er leder for kunstnerkollektivet Hungry Hearts - som
har deltatt på kunst-musikk og filmscenen i Norge,
Europa, Asia, og deltatt i MGP med låten Laika. I
januar 2017 startet hun gjennom en serie artikler i
Dagbladet debatten om kjønn og tematikk knyttet
til den skeive kjønnsideologien som som har medført at barn nå lærer fra barnehagealder at de kan
være født i feil kropp - og at menn som identifiserer
seg som kvinner også kan være lesbiske. Hun peker på at skeiv ideologi rammer
ytringsfriheten/ ytringsmulighetene og reagerer på at politikere ikke tar affære
når de ser at den politikken de lovfester (i all hast og uten konsekvensanalyse)
medfører at kvinner og menn som tar i bruk penn og ord for å ytre sitt perspektiv,
blir utsatt for scenenekt.

'XVNDODOOWLGMDJHLÁRNNRJPHOGH
IUDWLOÁRNNOHGHOVHQGHUVRPQRHQKDU
avvikende meninger.

5

Du skal ikke stille spørsmål ved
privilegiene til de rike og mektige.
Med poet og samfunnsdebattant Terje Dragseth

Skjønnlitterær forfatter, poet, musiker og
filmregissør som debuterte med diktsamlingen
«Offerfesten» i 1980 og som med unntak av «Den
amerikanske turisten» og «Solen sukker i mine
sko» kun har utgitt poesi. Han mottok Statens
kunstnerstipend fra 2006 til 2011 og ble i 2012
tildelt Statens garantiinntekt for kunstnere. I 2013
ble han tildelt Triztan Vindtorn Poesipris, en pris
etter festivalens avdøde venn og støttespiller
med samme navn. Han har også fått tildelt en
prestisjetung dansk pris. Han spiller og fremfører egne sanger med progrockbandet I Sing My Body Electric (ISBME). I år er han aktuell med diktsamlingen «Alt Jeg
Er Redd For» på Cappelen Damm. Terje er fra Kristiansand, er bosatt i byen og
regnes som en av våre mest innovative og tydelige poeter.
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Du skal ikke si du er fattig i
«verdens rikeste land».
Med journalist og mangeårig
utenrikskorrespondent Tomm Kristiansen

9

Du skal alltid tenke positivt, også om
du er rammet av alvorlig sykdom og
risikerer å dø.
Med teolog og etikkdoktor Axel Carlberg (SVE)

Tomm er særlig kjent som mangeårig utenrikskorrespondent for NRK i Afrika. Mange kjenner han
som «stemmen fra Afrika». Han begynte i NRK i
1979 og var der til han gikk av med pensjon da
han fylte 70 år i januar. Han er også forfatter
og ble nominert til Brageprisen for sin bok «Mor
Afrika», og i 1995 fikk han Den store journalistprisen for sitt arbeid. Han har gitt ut en rekke
bøker. I 1998 kom «Mørk Safari», biografien om
Stanley, som ble en av de største bestselgerne
det året. Tomm har også vært programleder, og
en periode var han kommunikasjonssjef for den
internasjonale humanitære alliansen ACT Alliance
ved Kirkenes Verdensråd i Geneve.

7

Du skal aldri gå imot vekst,
utvikling og fremgang.
Med stortingsrepresentant Ap, Trond Giske

Politiker for Arbeiderpartiet som har sittet på
stortinget siden 1997, og har vært statsråd i to regjeringer. Han var utdanningsminister 2000-2001,
kulturminister 2005-2009 og næringsminister
2009 – 2013. Giske er utdannet cand.mag. med
mellomfag sosialøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, mellomfag
i statsvitenskap. Han var en av initiativtakerne
til organisasjonen Sosialdemokrater mot EU og
styremedlem en periode. Giske har gitt ut bok
om norsk skole og skolepolitikk. Han var under
Metoo-perioden under sterkt mediepress etter
varslinger og måtte gå av som nestleder i partiet. Giske er i dag gift med musiker
og programleder Haddy N’Jie, og de har et barn sammen.

8

Du skal være tro mot arbeidslinja i
samfunnet og din rolle som råvare,
produkt og konsument.

Axel Carlberg er teologi-doktor i etikk, filosofisk
praktiker og seniorkonsulent i lederskap og organisasjonsutvikling. I disse ulike roller hjelper han
både individer og grupper med å håntere dilemmaer og navigere i kompleksitet. Axel jobber mye
innom offentlig sektor og ikke minst helsevesenet.
Han har skrevet boken «Patientens bästa» der han
formulerer en legeetikk basert på nærhetsprinsippet. Axel var tidligere katolsk prest og medlem
i dominikanordenen der han tilbrakte 23 år. Idag
er han stolt pappa til Nils og Astrid. Hjemmeside:
www.serioustalk.com.

10

Du skal alltid tro du er noe, og du
VNDODOGULDOGULYLVHVYDNKHW
Med samfunnsdebattant, prisbelønt poet og
romanforfatter Eiríkur Örn Norðdahl (ISL)

Eiríkur er i islandsk TV blitt kalt for en Snorre
Sturlasson for det 21. århundret. Han er født på
Island, men har blitt kjent internasjonalt som
romanforfatter og poet. «Gift för nybörjare» (på
svensk), hans andre roman, kom ut på Ramus i
2012. Han har også gitt ut diktsamlinger, prosa
og skiver. Høsten 2014 kom hans fjerde roman på
svensk, «Ondska», som i hjemlandet ble belønnet
med både den Islandske litteraturprisen og Islands
bokhandleres pris for beste roman, samt gav han
nominasjon til Nordisk Råds litteraturpris. Eiríkur
snakker svensk og bor vekselsvis i Sverige og på
Island. På Protestfestivalen vil han bl.a. lese fra «Oralorium. Dikt om samhällsfrågor», utgitt på svensk i 2017. I hvilken tilstand befinner verden seg og hvordan
skal vi møte det? er bare noe av det han forsøker å gå løs på i denne samlingen.
Men denne kvelden handler det om Jens Bjørneboe.

Med journalist og redaktør Sven Egil Omdal
Sven Egil Omdal er journalist og forfatter. Han
har tidligere vært redaktør i Stavanger Aftenblad,
hvor han fortsatt skriver sin Fripenn-spalte.
Omdal har vært leder for Norsk Journalistlag og
Pressens Faglige Utvalg. Han ledet i 2019 Presseforbundets Kildeutvalg, som har foreslått flere
endringer av Vær Varsom-plakaten i bakkant av
den såkalte Giske-videoen og VGs behandling
av en uerfaren kilde.Sven Egil Omdal har skrevet
bøker om en rekke temaer. I 2018 skrev han
sammen med sin kone, Ingeborg Eliassen, boken
«Borgerlønn. Ideen som endrer spillet», en bok
som ikke er blitt mindre aktuell etter at pandemien avslørte hvor store hull det er
i velferdsstatens sikkerhetsnett, i høst kommer boken «Byen som formet Norge.
Den overraskende historien om alt vi kan takke Stavanger for», på Kagge forlag.

KopiAnstalten
Trykksaker -raskt og enkelt!
Vestre Strandgate 19 A, Kristiansand | Tlf.: 38 10 84 00

www.kopianstalten.no
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1100 NORDISK VEKKELSESMØTE

1600 DEBATT

Tale v/ evangelist Hans Weichbrodt (SVE)
Intervju med Tania Michelet
Sang v/ Ulf «Uffe» Christiansson (SVE) kjent fra Jerusalem
Liturg: Harald Eikeland.

Trenger Norden en åndelig oppvåkning? Hva
skal vi med korset? Frelser det oss fra noe?
Før sin død i 1855 tok filosofen Søren Kierkegaard et oppgjør med den etablerte danske kirken. Han mente den var blitt en institusjon med 1000 embetsmenn, som var «pecuniært interesserede i, at Folk kaldte sig Christne».
Forkynnelsen ble deretter. Prester prekte ikke om alvor og sann gudsfrykt.
Nå er de omreisende evangelistene borte - de som reiste rundt for å spre
Guds ord om omvendelse, og som ofte startet vekkelser.
Evangelistene var gjerne legpredikanter med kun et mål for øye, at flest
mulig sjeler reddet fra fortapelsen; altså selve kjernen i det å være troende,
slik det står i Markus 16.15. Men i dag snakker få om «synd», og «fortapelse»
er så å si visket ut av ordforrådet i de fleste menigheter. Misjonærene – som
reiser til fjerne himmelstrøk – finnes fortsatt, men skal være en truet rase.
Allerede for tjue år siden, i år 2000, hadde den åndelige tørken vart lenge.
Den 3. juli det året uttalte predikant og sjelesørger Edin Løvås at «vi tør ikke
bøye kne i bønn så folk ser det og framfor alt tør vi ikke snakke om frelsen».
I en debatt på Protestfestivalen, basert på det sitatet, tok Per Lønning, Finn
Jarle Sæle og Olav Skjevesland et kraftig oppgjør med manglende engasjement i kristenlivet.
En av de siste store evangelistene som sto bak en betydelig vekkelse i Norge,
var finske Frank Mangs (1897-1994). I sin bok «Andlig väckelse» skrev han at
«en organisasjon, som ikke er født ut av – grunnet på – og båret fram av den
åndelige vekkelsen, vil aldri bli noe annet en menneskelig forening, selv om
den offisielt bærer navnet kirke og menighet».
I 2016 var det i Norge for første gang flere som ikke tror på Gud, enn som tror
på Gud. En undersøkelse i januar 2020 viste at mindre enn halvparten av oss
tror på et liv etter døden. I forbindelse med disse tallene uttaler diakon Hans
Eskil Vigdel til Vårt Land; «Jeg skulle gjerne sett at fortapelsen ble avlyst. Men
ingen kan sette seg i Guds sted».
«Norge kan ikke lenger kalles et kristent samfunn,» skriver Dagbladet i en
leder i juni. Avisa skriver at «avkristningen av Norge er et tema som politikere
av alle avskygninger går langt utenom».

MISJONSHUSET, KRISTIAN IVS GATE 35

1500 SAMTALE
Tomm Kristiansen møter den kontroversielle
danske journalisten Iben Thranholm (DAN)
Vil Gud si oss noe med den verdensomfattende koronakrisen? Spørsmålet
er blitt stilt av den danske journalisten og katolikken Iben Thranholm. Hun
brenner for en åndelig oppvåkning i en tid som denne og har også reagert
sterkt på at kirkene holder stengt når de trengs som mest under koronakrisen. Iben har gått sterkt ut mot det hun kaller «fryktepidemien», som hun
tror kan skade oss mer enn viruset. Hvem er Iben Thranholm? Hvorfor har
hun engasjert seg så sterkt for å få oss ut av det sekulære samfunnet og inn i
et mer åndelig landskap?

Har «avkristningen» sammenheng med nyliberalismen, som kom omtrent
samtidig som den siste store europeiske vekkelsen?
«Ingen går fortapt», skrev en av våre mest profilerte biskoper, og fikk
støtte fra artist og tidligere prest Bjørn Eidsvåg. «Om kirken ikke snakker
om helvete, bør kunsten gjøre det,» sa kunstneren Liv Kristin Holmberg.
Skaperkraft-rådgiver Andreas Masvie tok et oppgjør med politisk korrekthet
i menighetene, for ingen tør lenger snakke om synd. «Trur du på himmelen?»
blir en prest i Oslo spurt om i Dag og Tid. «Eg trur alle kjem til himmelen,» er
svaret hun gir.
Nå har biskop Halvor Nordhaug, skrevet boka «Men hva med de andre»
der han stiller spørsmål med om det ikke er håp for de som ikke er kristne.
Tidligere biskop Tor B. Jørgensen tror ikke Bibelen forkynner at noen skal
komme til helvetet eller leve borte fra Gud i all evighet. Nå er han glad for
Nordhaugs uttalelser om fortapelsen.
Hva skal vi tro på når selv Dagbladets selverklærte ateist John Olav Egeland
skriver i en kommentar i avisa 25.6 i år om «Gummi-Gud, en gud som formes
etter behov»?. «Er det ikke lenger noen forskjell på å tro på Gud eller på
Brann?» Spør Egeland. Kommentaren var en del av et svar på en kommentar
av Vårt Land-redaktør Bjørn Kristoffer Bore. Egeland skriver at «selv verdens
romsligste kirke må da se fraværet av egen tro i egne rekker som et problem?»

«Hva skal vi med korset? Frelser det oss fra noe?»
spurte Åste Dokka i Vårt Land, og virket oppgitt.
Ja, hva skal vi med korset?
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Debattanter:
Axel Carlberg, svensk teolog, etikkdoktor og filosof
Iben Thranholm, dansk journalist, katolikk og
samfunnsdebattant
Ida Marie Haugen Gilbert, skribent, filosof og k
ommunikasjonsrådgiver Norges Kristne Råd
Ulf «Uffe» Christiansson, svensk rockestjerne og
evangelist
Johnny Omdal, pastor og forfatter
Hans Weichbrodt, svensk evangelist. Han er
inspirator for den svenske Oase-bevegelsen
Ingunn Folkestad Breistein, professor med
fagkunnskap om vekkelser

FRIKIRKEN, TOLLBODGATEN

1800 SAMTALE
Å leve i «BIBELBELTET»:
Hva er det med Bømlo og Flekkerøy, hvorfor klamrer de seg
til Gud, når resten av landet har valgt det nordiske sekulære
samfunnet? Og er folk på Bømlo og Flekkerøy mer lykkelig
enn folk andre steder?
Samtale mellom professor Øyvind Økland (Bømlo), musiker
Heine Totland (Bømlo),overlege i radiologi Kjetil B. Steinsvåg
(Bømlo), daglig leder Norea Mediemisjon Per Birkeli (Flekkerøy),
lege og politiker Viggo Lutcherath (Flekkerøy), og omsorgsgeneralen fra øya Torstein Elefsen.

Foto ArashAsadi

Debattleder: Geir Johannessen
Musikalsk innslag: Ulf «Uffe» Christiansson

Bømlo i Vestland fylke er regnet som ett av stedene for kristendommens vugge i
Norge. Kongesagaen Heimskringla forteller at Olav Tryggvason lot bygge en kirke på
Moster på Bømlo omkring 995. I tillegg holdt Olav den hellige et ting rundt Moster i
1020, der kristenretten i Norge ble innført. Nå 1000 år senere er Bømlo regnet som en
av de siste «kristne skanser» i landet, sammen med bl.a. det lille øysamfunnet Flekkerøy utenfor Kristiansand. Fortsatt er det bedehus på disse stedene, hus som fortsatt
er i bruk, slik vi finner kirker langs veien nedover Alabama i «Bibelbeltet» i USA. I fjor
sommer laget Klassekampen en større sak fra vestlandskommunen Bømlo, der sekularisering er fjernet fra kommuneplanen. 12 000 innbyggere bor i øykommunen sør i
Hordaland. Partiet De kristne fikk en oppslutning på 3.6 prosent, den høyeste i landet.
Litt over 3000 innbyggere bor på Flekkerøy, kjent for sitt kulturliv sprunget ut av
et lavkirkelig engasjement. Flekkerøyguttene og Flekkerøy sangkamerater er to
mannskor på den lille øya. I tillegg finnes det flere menigheter. Ei splitter ny kirke står
ferdig. Bedehuset og misjonskirken holder til i Solkollen barnehage. «Bibel og tro» er
en nettside på den lille øya, som ønsker å formidle Bibelens budskap.
På bloggen kan vi lese følgende: «Vil helt til slutt nevne en
uttalelse fra en vis mann fra Flekkerøya, som nå har reist
hjem til Jesus. Han kommenterte et møte der det tydeligvis
var liberale krefter i sving på denne måten: Det var en god
ånd der, men ikke den Hellige!»

Samtaleleder: Elise Kruse
Musikalsk innslag: Heine Totland

hennig-olsen.no

Sjokolade, jordbær,
krokan eller lakris...?
Vi har alle våre meninger om små og store ting i livet.
En av dem er strøssel. Men hvem bryr seg vel om hva
du topper softisen din med? Valget er ditt.
Nyt dagen og Kremen av iskrem.
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1900 DEBATT
(WWJD) What Would Jesus do?
Hvorfor støtter bibeltro kristne over hele
verden en «dypt umoralsk» president?
Er det slik at målet helliger midlet? Er presidenten
i USA bare en smart fyr, som vet at ved å si nei til
abort og gi helhjertet støtte til Israel er han sikret
fire nye år i Det Hvite Hus? Hvor skadelig er egentlig
presidentens retorikk og språk for kristenheten og
den oppvoksende generasjon?
Trump er betegnet som et «moralsk katastrofeområde». Likevel stemmer 80
prosent av de evangeliske kristne i USA på Donald Trump. Hvordan kan så
mange kristne – og kristne ledere – støtte en mann som i sin påståtte
kristentro virker uten kjennskap til Bibelens innhold og det sentrale
budskapet om nestekjærlighet, og som sier han aldri har hatt behov for
å be Gud om tilgivelse?
Mens USA blir et mindre religiøst land, er støtten til Trump fra evangeliskkristne stadig mer intens. «Donald Trump er Guds redskap i en åndskamp
mellom det gode og det vonde. Derfor støtter amerikanske kristne ham,»
skriver Harald Stanghelle i Aftenposten. John Fea, professor ved det kristne
Messiah College, skriver i en artikkel i USA Today at han ble målløs da han så
evangelikale kristne – de som identifiserer seg med Jesu «gode nyheter» - løfte
hendene som for å tilbe Trump». Hilde Løvdal Stephen som er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, skriver i Vårt Land at den evangelikale
populismen er formet som en kristennasjonalisme som bygger på en fremstilling av at USA som en kristen nasjon er truet. «Trump skremmer meg.
Jeg skjønner ikke hvordan kristne kan stemme på Donald Trump»,
sier artisten Rune Larsen.
Mye ser ut til å handle om abort og staten Israel. Nestleder i partiet De
Kristne, Tomas Moltu, skriver i Dagen om hvorfor han støtter Donald Trump:
«For vanlige velgere som har ønske om å løfte mennesker ut av fattigdom i
USA, har de fått en fantastisk president i Trump. USA har aldri hatt en sterkere
forsvarer i mors liv. USA har aldri hatt en president som så tydelig støtter
Israel». Den omdiskuterte TV-pastoren Paula White sa at å si nei til Trump vil
være å si nei til Gud. Men for en president uten moral er kanskje abort og
Israel ikke annet enn saker det er smart å støtte for å beholde makten?
Lar kristne seg bruke Trumps i spill?

«Kristne nasjonalister, som de evangelisk kristne er en del av, mener USA
bør erklære kristendom som statsreligion, og mener staten bør fremme
kristendom aktivt gjennom offentlige symboler, ritualer samt aktiviteter
som bønn eller kristen trosopplæring i skolen. Trump gir denne gruppa mer
realpolitikk enn Bush og Reagan gjorde. De ser at han er en bølle, men han er
deres bølle - en bølle som kjemper for dem. Og da tåler de mye,» skriver Even
Gran i «Fri Tanke.»
Hvor skadelig er egentlig Trumps retorikk og språk? Ifølge Per Olav Ødegård
i VG kan presidenten gjøre som han vil, og bli sittende. Men hvordan kan en
president som omtaler sine motstandere som korrupte, onde eller dumme bli
gjenvalgt? Une Bratberg skriver i en kommentar i Vårt Land at presidentens
retorikk har endret hvordan hundrevis av amerikanske barn blir mobbet i
skolen. Helt siden Trump vant presidentvalget i 2016, har debatten gått om
ordene han bruker om motstandere. Det som en gang var sjokkerende, har
etter hvert blitt en del av normalen.
Mark Galli, redaktør i Billy Grahams magasin «Christianity Today» vakte
oppsikt da han i magasinet oppfordret til å avsette Donald Trump, fordi han
er «dypt umoralsk». Galli skrev: Vi står overfor et ubestridelig faktum:
Presidenten har prøvd å bruke sin politiske makt til å tvinge et annet lands
leder til å trakassere og diskreditere en politisk motstander. Det er ikke
baregrunnlovsstridig, det er dypt umoralsk. Av samme grunn la den
republikanske senatoren Mitt Romney hodet på blokka og forkynte som
den eneste republikaner at «å diskreditere politiske motstandere er det mest
destruktive maktmisbruket han kan tenke seg fra en amerikansk president».
Tom Waits synger i sangen «Road To Peace»: «Hvis Gud er stor og Gud er god,
hvorfor kan han ikke da forandre menneskers hjerter?»

Debattanter:
Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen
Tove Bjørgaas, NRK-journalist og korrespondent i USA
Axel Carlberg, teolog, etikkdoktor og filosof (SVE)
Heidi Taksdal Skjeseth, journalist i Dagsavisen
Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis i amerikansk
kulturkunnskap og president Nordic Association for
American Studies
Debattleder: Karen Kilane
Musikalsk innslag: Heine Totland
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www.KulturPlot.no
Hver dag sveiper
KulturPlot over kulturliv og henter fram de
viktigste sakene. Kjøp
abonnement eller få
gratis nyhetsbrev:
tinyurl.com/
KULTURPLOT
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2030 AVSLUTNINGSKONSERT:
Mannskoret Church Hill Boys fra
Svensktalende Finland
Korets medlemmer kommer fra Vörå med omegn
og hadde sin første opptreden i år 2012. Det består
av 8-16 sangere og har siden starten blitt ledet av
kantor Kristoffer Streng.

Koret er en fornøyelse å høre. Gled dere! Det har siden starten hatt ulike
oppdrag rundt hele Österbotten, og også i södra Finland. Koret hadde
påskekonsert i tv-kanalen Yle5 for noen år siden og har også sunget ved flere
gudstjenester i TV og radio. Til jul 2017 utkom korets egen cd-skive, «Jag
håller Hans hand», som er tatt godt imot og ofte ønskes i den finlandssvenske radioen. Før jul 2019 kom dirigenten Kristoffer Streng ut med en soloskive, «Christmas», der også koret medvirker.
Church Hill Boys besøkte Norge senest i august i fjor og sang da bl.a. i
Gausdal og i Sandefjord. Etter publikums ønske kommer koret tilbake i år.
Koret har et genuint kristent repertoar i blandede stiler. «Boysen» synger bl.a.
sanger av Ingemar Olsson, som de samarbeidet med da han besøkte Österbotten våren 2019. De synger på svensk, finsk og engelsk; men byr også på
noen norske sanger, bl.a. Rolf Løvlands underbare «Reis meg opp».

Streng er også solist, og han synger duetter med noen av de andra sangerne.
Streng er en kjent røst i Finland, og begynte sin karriere sammen med sin far
Håkan Streng. Han har sunget med en rekke kor og med Vasa Operakör. Han
har opptrådt over hele Norden.
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Vivo Kristiansand as
Markens gate 9
4610 Kristiansand

www.protest.no | s. 46

Minneord

Tone Bjørneboe og Olav Skjevesland på ”jobb” for Protestfestivalen i Oslo. Nå er de begge borte.

Minneord over Olav Skjevesland.
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sa under debatten om
verdier på fjorårets Protestfestival at vi trenger anstendighet i den
offentlige debatten. Anstendig er et ord som man skulle tro ikke var
forenlig med Protestfestivalen. Ordet betyr korrekt, ordentlig, sømmelig
eller skikkelig. På trøndersk kan det kanskje passe med utrykket
«helved». Likevel, til tross for den noe underlige kombinasjonen, er det
nettopp disse verdiene Protestfestivalen ønsker å få fram. Personifisert
kan vi ikke se for oss en mer anstendig person enn Olav Skjevesland,
som døde søndagen, siste festivaldagen i fjor. Han var et tvers gjennom
helstøpt menneske det var umulig å mislike. Han sa aldri et vondt ord
om noen, en dannet mann kan man si, og en akademiker som selv to
rufsete mennesker som oss to forsto og kunne søke ly hos. Det få vet, er
at uten Olav Skjevesland hadde det neppe blitt unnfanget et prosjekt
som skulle bli hetende Protestfestivalen, et prosjekt som i år er 20 år og
arrangeres for 21. gang.
Rundt årtusenskiftet var det i ferd med å skje en endring i folks måte å
uttrykke seg på. Språket var blitt atskillig hardere, og vi opplevde mer
av det vi i dag snakker om som intolerant toleranse. Mange snakket
mer om toleranse, men det var ofte toleranse på deres premisser.
Mobben var «de tolerante», de som hevdet å ha monopol på
sannheten. Olav var en av dem som fikk merke dette. Vi tror ikke
han hadde sagt noe galt, men media og den nye tidsånden hadde
funnet ut at biskopen var en konservativ mann. Der og da kom
slengbemerkningene og hetsen. Vi merket det og syntes det var
urettmessig at en så mild og sympatisk person som Olav skulle
utsettes for dette. Vi måtte gjøre noe og trommet sammen til det som
skulle bli den første Protestfestivalen. Den skulle være en festival mot
apati og likegyldighet, for engasjement og handling. Den skulle være i
Jens Bjørneboes og Henrik Wergelands ånd, men den kunne like gjerne
vært i Olav Skjeveslands ånd. Etter at festivalen ble slaktet i avisen
første, året fikk vi støtteerklæringer fra fire svært forskjellige personligheter; humanisten og kunstneren Kine Hellebust, anarkisten og poeten
Triztan Vindtorn, fylkeslegen i Vest-Agder Kristian Hagestad, og
biskopen i Agder Olav Skjevesland. Det var spesielt motsetningene
mellom Vindtorn og Skjevesland som motiverte oss. Vi forsto at dette

var viktig. I 2002 satt de i samme panel side om side. Det var en
surrealistisk, men spennende opplevelse. De passet så fint sammen.
Vi ble i klare ordelag bedt om å fortsette. Olav hadde skrevet noen
ord om toleranse til det første programheftet i år 2000 med overskriften
«Toleranse som dovenskap?». Han avsluttet med følgende linje:
«Jeg har forstått det slik at Christianssand Protestfestival vil få oss ut av
blåsten. Den vil uroe oss – intellektuelt og moralsk. Det er et edelt mål,
som hermed tiltredes».
Olav var i tankene da vi startet. Senere ble han med i Protestfestivalens
råd. Både han og kona var ivrige og viktige støttespillere. Noen år
senere døde kona plutselig, og Olav gikk etter hvert av som biskop og
ble emeritus. I den senere tid var han syk. Da den av oss som fortsatt er
engasjert i Protestfestivalen så Olavs navn på postkassa på Presteheia
omsorgssenter, var veien kort til at fjorårets program ble lagt oppi.
Det skjedde uken før han døde, søndag 1. september 2019. Protest=festivalen skulle arrangeres for 20. gang, og han var hvert år de siste
årene i tankene, slik det også var med et par andre støttespillere.
Søndag 8. september var siste festivaldag, og på den dagen forlot
Olav Skjevesland verden. Beskjeden kom samtidig som en samtale om
nestekjærlighet fant sted i frikirken. Det var noe symbolsk over det, noe
betydningsfullt. Han fikk med seg tjue år, så var det slutt. Siste dagen er
alltid beheftet med vemod og følelser, men i fjor ble det dobbelt vemod.
Likevel kom tankene også til å handle om takknemlighet.
Anstendigheten har forlatt samfunnet, sa Kjell Magne Bondevik på
festivalen, men da den var over og budskapet nådde oss satt vi igjen
med takknemlighet. Olav var anstendighet, og alltid et forbilde nettopp på grunn av det, men i dag sitter vi også igjen med takknemlighet.
Takknemlighet for at han motiverte oss til å drive festivalen videre, men
også takknemlighet for det han lærte oss, to rufsete kulturmennesker
som sammen i mange år, og senere hver for oss, har båret verdier med
oss, for det trenger vi. De fleste i panelet på verdidebatten i fjor svarte
ja på at vi trenger en gjeninnføring av en slags verdikommisjon i dette
landet. Hvis alle var som Olav Skjevesland, ville det vært unødvendig.
Svein Inge Olsen og Kai Erland
Grunnleggere av Protestfestivalen

Bedre omsorg
for alvorlig syke
og døende barn
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Veiledning og rådgivning
Konsulenttjeneste
Foredrag
Prosjektgjennomføring
Oppfølging
Kurs, seminar og konferanse
Foredrag innen fagspesiﬁkke områder
(Ordnes etter behov eller profesjon)
• Studieturer
• Fagarrangement
• Ekskursjon ved ulike barnehospice

Foreningen for barnepalliasjon
(FFB) er en landsdekkende
frivillig, politisk-, livssynsog diagnosenøytral
organisasjon, som jobber for
øke kunnskapen og bedre den
lindrende omsorgen for

alvorlig syke og døende barn i
Norge. Gjennom hjelp til
mestring, informasjons-,
opplysnings- og rettighetsarbeid,
faglige og sosiale møteplasser
samt arbeide for et bedre
omsorgstilbud, skal vi bidra til

trygghet, helhetlig behandling.
Gjennom hjelp til mestring, og
omsorg fram mot livets slutt for
hele familien og tiden etterpå.

(FFB)

www.barnepalliasjon.no

Les mer, meld deg på nyhetsbrev, ﬁnn ressurser eller tegn medlemskap i dag.
Du ﬁnner oss også på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram.
T: 9916 2223 | W: barnepalliasjon.no | E: kontakt@barnepalliasjon.no |

KRISTIANSAND–HIRTSHALS 3 timer og 15 minutter | LARVIK–HIRTSHALS 3 timer og 45 minutter

BESTILL BILPAKKE
TIL DANMARK NÅ!
FRA

695,–
1 person og 1 personbil én vei

COLOR CLUB
FRA

595,–
MELD DEG INN I COLOR CLUB
OG FÅ SPESIALPRIS
DU OGSÅ.

Nå kan du igjen reise
med SuperSpeed
til Danmark
• 2 daglige avganger fra Larvik
• 2 daglige avganger fra Kristiansand
• I restauranten beholdes plassen under
hele overfarten
• Store kafeområder med småretter
• 1 000 kvadratmeter taxfree-butikker
• Stort utvalg i matvarer og delikatesser
• Stort soldekk med sitteplasser
• To flystolsalonger;
Business- & VoyagerClass

colorline.no | 22 94 42 00
Ved bestilling på telefon og terminal tilkommer servicehonorar.

Hurtig og komfortabelt til Danmark

