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Festivalen ble arrangert for første gang i juli 2000. I år 
arrangeres den for 22. gang. Protestfestivalen er politisk 
og religiøst uavhengig. Den er også kjent som «den lille 
festivalen med de store spørsmålene». Det finnes ikke et 
lignende arrangement i Norden.

Protestfestivalen vil være en motgift mot avmakt og 
likegyldighet; 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 få ordet, enten man er professor,  
lagerarbeider, musiker, forfatter eller overlege. Vi synes 
det viktigste er at du faktisk mener noe. Det gjør den 
unik, og var en av årsakene til at nylig avdøde Jahn  
Teigen kalte den «en av Nordens viktigste festivaler». 

Protestfestivalen ble startet som pur galskap, men den 
vokste seg større og større for hvert år. «festivalen er en 
fantastisk blanding av litt sånne gærninger som oss og 
overleger og domproster», sa en lattermild Jahn Teigen 
som sammen med en annen avdød venn av festivalen, 
stuntpoeten Triztan Vindtorn, ble intervjuet av lokal- 
avisen i 2006. «Enhver festival som inviterer til debatt og 
tankevirksomhet, er selvfølgelig viktig i en samfunns-
struktur som er glatt og overflatedyrkende», fastslo 
Vindtorn.

At festivalen er viktig, har mange understreket. Den 
internasjonalt kjente rockestjernen og aktivisten Bob 
Geldof uttalte i 2015 at man burde «få Protestfestivalen 
ut til resten av verden». En annen internasjonalt kjente 
stjerne – låtskriveren, artisten og filmstjernen Kris  
Kristofferson (85 år i år) – har deltatt og støttet festivalen 
flere ganger, fordi han mener kampen mot apati er så 
viktig. Han har holdt flere støttekonserter. Noen har 
hevdet det er Norges viktigste festival. Andre har sagt 
det er en ære å bli invitert, selv uten honorar. Program-
leder 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 røsk-
er 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 2019 var en rekke kjendiser og tidligere 
deltakere samlet til jubileumsfest i Oslo. Avisa Fædre-
landsvennen 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 revitaliseringen og tilbakekomsten 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 tid-
ligere kulturminister Ellen Horn sa til avisa at festivalen 
«har gitt likegyldigheten et ansikt ved å peke på ulike 
årsaker, sammenhenger og vinklinger». Også kjendis-
fotograf Morten Krogvold, tidligere justisminister Odd 
Einar Dørum og en rekke andre meningsytrere i sam-
funnet var til stede og uttrykte sin støtte til festivalen.

Er du ennå ikke overbevist? Sjekk ut programmet!  
I år arrangeres «prosjektet» Protestfestivalen for 
22. gang. Den finner sted 6.-12. september i  
Kristiansand.

I år blir det som i fjor, en annerledes festival, men  
antakelig mer som et normalår.  Flere festivaler er av-
lyst. Da blir det vår jobb å holde engasjementet oppe.  
Siden i fjor har vi også gjort endring på inspiratorene. 
Axel Jensen er erstattet av Søren Kierkegaard, som 
representerer de nordiske. I tillegg er kommet Rosa 
Parks –som mange husker som kvinnen som inspirerte 
Martin Luther King. Og ikke minst Elizabeth Hoff. Hun 
er blitt kalt «verdens modigste kvinne». I dag er hun  
leder for WHOs hjelpearbeid i Syria. Hun mottok Erik Byes  
minnepris på Protestfestivalen i 2018.

Takk til den svenske tegneserieskaperen og kunstneren 
Nina Hemmingsson for årets plakat-tegning, sponsorer 
og annonsører, samt støttespillere på alle felt gjennom 
tjue år.
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 Facebook!
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Ukespass og enkeltbilletter
www.ticketmaster.no
UKESPASS     Kr 1000,- 
Teltpass (Triztan-teltet)   kr 100 pr. dag
Kveldspass    kr 250 pr. dag
Søndag i Misjonshuset   kr 200,-
Søndag i Frikirken   kr 200,-

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

Vi ønsker betaling med kort eller Vipps.

KJØP UKESPASS OG BILLETTER TIL  
PROTESTFESTIVALEN PÅ VIPPS:

 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”.

125162

Hovedarena:

Endringer kan forekomme; sjekk protest.no

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

Arrangementene arrangeres i henhold til de smitteregler som gjelder når festivalen 
arrangeres, hold deg oppdatert på protest.noMOSVOLD & CO

FATTIG YNSKJE

Var eg ein Gud,
ville eg skapa
ei stillare verd.
Der skulle alle elske.

Var eg ein Gud,
ville eg skapa
kjærleik og død,
berre kjærleik og død.

 
Tor Jonsson forlot denne jorda for 
egen hånd for 70 år siden i år.

Handlekurv

Ukespass Protest 2021
1000 kr
Tilgang til alle av Protestfestivalens 
arrangement 6.-12. september 

Teltpass mandag
Gjelder alt i teltet mandag 6. september 

Kveldspass mandag
Gjelder alt på kveldstid mandag 6. september 
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Senterpartiet tror på hele Agder

Gro-Anita Mykjåland, stortingskandidat



Et  varse l  om uro
I fjor – da pandemien traff oss – var Protest-
festivalen omtrent den eneste festivalen som 
gikk av stabelen. Det skjedde til tross for at det 
ble en litt stusselig festival med alle begrensnin-
gene vi måtte passe på. Vi fikk føle og smake på 
en absurd ensomhet og kjølighet, mikset med 
frykt, når vi måtte holde avstand til hverandre. 
I turløypa var mange så redde for smitte at de 
valgte å gå så langt rundt at det var større risiko 
for huggormbitt enn smitte. I år – på vei ut av 
pandemien – er det flere festivaler, men fortsatt 
få som tør å begi seg ut på risikofullt farvann.

Jeg for min del var faktisk mer usikker i år enn 
i fjor. Så da våren var i anmarsj, gjorde jeg noe 
jeg aldri har hatt rom for tidligere i de mer enn 
tjue årene Protestfestivalen har eksistert. Jeg 
satte meg ned og skrev bok; ei bok om  
«Bjørgulv Myhola. Den siste av dei gamle» - om 
oksekjøreren og historiefortelleren fra Setesdal, 
og det på nynorsk! Sist jeg eide nok rom i topp-
lokket til å skrive bok, var rundt årtusenskiftet, 
før festival-besettelsen hadde tatt meg. Heldig-
vis kom den etterlengtede vaksinen tidlig på 
året, og arbeidet med den 22. festivalen kunne 
ta til for fullt. Alle rom kunne på ny fylles med 
navn og tema og alt der omkring. Hovedte-
maet i år – «Et varsel om uro» – henspeiler på 
boka om festivalens historie, skrevet av Reidar 
Mosland og utgitt på Gaveca forlag i fjor. Det 
var mine ord. Pressen spurte en gang om hva 
meningen var med Protestfestivalen. Jeg svarte 
at den skulle være et varsel om uro. Sjelden 
kunne vel denne tittelen passet bedre, selv om 
pandemien nå er på hell.

Blir samfunnet noen gang det samme igjen?  
Tør vi være nær hverandre? Kan nye mutanter 
gjøre at vaksinen ikke virker? Når kommer 
neste pandemi? Eller neste terroranslag?  
I år er det ti år siden den grufulle terroren mot 
Utøya og regjeringskvartalet, som førte til at så 
mange unge mennesker måtte bøte med livet.

I år stiller vi noen av de spørsmålene det er 
naturlig å ta opp i kjølvannet av pandemien.  
Er det tryggere og bedre å bo på bygda enn  
på tettsteder og i store byer? Det er et relevant 
og et interessant spørsmål vi følger opp fra 
sesjonen på Bygland i fjor, spesielt etter at  
Normann-utvalget kom med sin dom over  
bygda. Bygde-Norge er i ferd med å bli et  
vakkert gamlehjem, konkluderte professor 

Victor Normann, som er oppvokst i Risør.  
Siden Protestfestivalen er en nordisk festival,  
er det også på sin plass at vi snakker litt om  
det nordiske samarbeidet. Norge, Sverige,  
Danmark, Finland og Island skulle stå sammen 
som en stor familie, men i stedet lukket vi 
hverandre ute og stengte grensene i frykt 
for smitte. Såre følelser er oppstått, kanskje 
spesielt i forhold til «söta bror».  Hvordan leger 
vi sårene? Vi spør også om hvorfor så mange 
unge mennesker tar sitt eget liv, og ikke minst 
hvordan nedstengningen påvirket og skapte 
større ensomhet hos mange unge og sårbare 
mennesker? Og hvorfor er så mange av oss 
skeptisk til vaksinen, når vi vet at vaksiner har 
reddet menneskeheten så mange ganger? Selv 
ble jeg vaksinert mot tuberkulose da jeg ble 
født, fordi min far hadde holdt på å stryke med 
av sykdommen. Vi tar også samtalen om hvor 
veien går videre når vi nå igjen kan gi klemmer 
til hverandre, og når konkurser og økt arbeids-
ledighet kan ha ført til ny eksistensiell frykt og 
flere bekymringer. Vil usikkerheten overmanne 
oss? Må vi alle gå til psykolog? Eller, er vi rett og 
slett alle verdens-mestere i tilpasning?

Årets Protestfestival går som alltid i valgår før 
valget. Det vil i år si 6.-12. september. Nytt av 
året er at vi har gått inn i et aktivt samarbeid 
med Den Internasjonale Kulturfestivalen  
(DIKF), et årlig sommerarrangement med  
formål å presentere og inkludere innvandrer- 
grupper og andre kulturer i det norske  
samfunnet. DIKF-Gründeren Cynthia Trydal har 
også vært med i Protestfestivalen nesten helt 
siden starten, så dette føles veldig naturlig. DIKF 
får kvelden på fredagen i festivaluka, mens vi 
på dagtid den dagen gir ordet til to framtre-
dende meningsytrere, som også er venner av 
Protestfestivalen; generalen & professoren - 
Robert Mood og Thomas Hylland Eriksen. 
«Ung Protest»-arrangement  må vi dessverre 
vente med til neste år.

En annen «fast» deltaker og tilhenger av  
festivalen er statsviter, sakprosaforfatter og 
nestleder i Den norske nobelkomite, Asle Toje, 
som jeg tidlig var i dialog med for å få til en 
samtale om hvordan et år med pandemi har 
påvirket stadig økende ulikhet i verden, også 
her i Norden. Toje gav i fjor ut boka «Gullbrik-
kespillet», der han er innom flere tema som 
festivalen har satt på dagsorden de siste årene. 

Han deltar i samtale med Knut Olav Åmås,
Kristin Clemet og Stein Reinertsen om hvordan 
vi skal komme oss videre etter denne rare 
tida. Toje skriver i sin bok: «Gjennom mye av 
1900-tallet var hovedinndelingen høyre mot 
venstre, bundet opp i økonomiske spørsmål 
knyttet til hvor mye staten skulle gripe inn for 
å fremme likhet, kontra hvor mye frihet som 
skulle tillegges enkeltmennesket. I dag handler 
politikk stadig mer om identitet».

Han skriver videre at «identitetspolitikk er en 
tankemåte, der man ser på gruppetilhørighet 
som etnisitet, seksuell legning, religion og 
kultur som både essensielt og politisk.»  
Toje mener at identitetspolitikk er et brudd 
med borgerrettsbevegelsene fra 1960- og 
1970-årene, som kjempet for like rettigheter og 
muligheter, uavhengig av gruppetilhørighet.

I år er vi også innom ytringsfrihet, religion,  
«utsatte» barn, kjønnsidentitet, motkultur, krig, 
død og politikk.

Ville vi kjent oss igjen, om vi her og nå plumpa 
ut i dagens samfunn rett fra 1970-tallet?  
Neppe! Målet den gang var vel at dagens  
samfunn skulle bli «bredere». I stedet, mener  
i alle fall jeg, det har blitt mer «smalt».

Pandemien har gitt oss tid til å tenke nye 
tanker. Diktet UTTAK av Oddbjørn Aardalen fra 
Vennesla synes jeg oppsummerer mye.

Eg er tatt ut på laget 
til hausten.
Vi har gule drakter, 
og andleta er bleike 
og uttrykkslause.

Rutine, seier oppmannen, 
ettertenksamheit, erfaring.

Det er dødens gruppe dette, 
og alle rykker ned.

GOD FESTIVAL!

Svein Inge Olsen 
Festivalleder



Utviklinga har gått framover i rasande tempo, og vi ser oss ikkje tilbake. 
Det har nærast vorte tabu å sjå seg attende; nostalgi og bevaring er til ein 
viss grad vorte latterleggjort. Men denne utviklinga har på mange måtar 
ikkje ført oss framover, og ikkje gjort oss til betre menneske. Kanskje er 
det på tide å ta eit steg bakover for å gå framover. Det kan vera tid for å 
verna, framfor å sletta. Tid for å stoppa opp, før vi går vidare. Tid for å 
tenkja, før vi set på autopiloten, tid for å snu, før tida er brukt opp. Senter-
partiet si oppslutning før Stortingsvalet viser at noko er på gang.

New York Times omtalar Setesdal som ein godt verna skatt, som får halde 
på med sitt uavhengig av omverda. Dei song på ein dialekt som ikkje var 
så lett å forstå for ein vanleg nordmann, stod det i den verdskjende avisa. 
Derfor hamna kulturen frå Setesdal på UNESCOs verdsarvliste. 

På heiegarden Myhola og seinare på Skomedal budde Bjørgulv Myhola 
(1872-1968), kjendis, original, forteljar, oksekøyrar og mykje meir. Kjekt 
å tenkja litt på han når vi passerer Skomedal. Det fanst eit lite samfunn på 
heiene i Agder før i tida, eit naturfolk, eit fjellfolk i dalen heilt opp mot 
vår tid. Dei drog til byen, mest for å handle, og så drog dei heim att. Tarjei 
Kvinen (1849-1927) forsvann ein dag i byen så dei måtte leita etter han på 
brygga og overalt, men han var ikkje å oppspore. Han hadde drege heim til 
det fattige slottet sitt på fjellet. Sidan fekk ingen han derifrå. Tarjei, kjempa 
frå Sirdal, fraus i hel på Kvifjorden som 78-åring. Han var ven av Bjørgulv 
og levde livet i ferdsleåra på fjellet. 

Eg visste allereie for tjue år sidan, då eg skreiv ”Kjempa for Norge”, at eg 
var nøydd til å skrive boka om oldefar Bjørgulv Myhola. Ikkje berre som 
del av det eg skreiv ned om bestefar hans, den berømte Setesdalskjempa 
Bjørgulv Uppstad.

No, i denne tida då vi har stoppa opp og blitt meir og meir mottakelege for 
å tenkja annleis, tenkte eg at no må Bjørgulv få sleppa til.

Kva var det med Bjørgulv Sveinson Myhola? Hallvard T. Bjørgum forklara 
han på denne måten: «Det var kraft. Der låg krefter i sogene han fortalde, 
i språket, i all hans færd og gjærd. Med eit halvt tonn dirrande musklar 
færdast han i hei og dal. Jarnskodd stut, som rovdyret over alle, bjørnen, 
måtte gje tapt for.»

Bjørgulv køyrde stut, ikkje hest, og ikkje Tesla. Alle kjente Bjørgulv, 
turistar ville la seg portrettera saman med han og sende bilete i posten som 
takk. Fædrelandsvennen sto klar når han kom til Kristiansand på vitjing. 
Han let seg ikkje rive med av den nye tida. Derfor står han som symbol for 
Setesdal, den dalen i Noreg som er mest sjåverdig, og som er teke best vare 
på frå svunne tider. Han var, slik den anerkjende kunstnaren Olav Bjørgum 
(1934-2020) hevda; den siste av dei gamle. 

Eg var berre 5 år då Bjørgulv døydde, men likevel sette han djupe spor i 
meg som i andre. Det finst ikkje slike menneske i dag. Originalar, dei som 
levde annleis, eit folkeslag som levde i fjellet mellom Setesdal og Sirdal, 
det var folk som Bjørgulv og far hans Svein, Tarjei Kvinen, Ola Pytten og 
Olav Tverstøyl.

Det var noko mytisk og mystisk med måten dei levde på, med det han for-
talde, med framkomstmiddelet han bruka og ikkje minst kven han stamma 
frå, sjølve ur-setesdølen, Setesdalskjempa.

Han ville helst snakke om bestefaren og farbroren, men vart av og til spurt 
om eigen styrke, for dei som møtte han såg jo han ikkje var nokon smågut.
-Tja du veit eg var ikkje smågut eg heller, i yngre dagar, fortalde han som 
89-åring. Ein gong reiste eg over vidda med ein stor stut. Stuten drog kjer-
ra, men etter ei mils veg vart han trøytt og ville ikkje gå lenger. Så lyfte eg 
stuten på kjerra og drog han til bygdars, fortalde han Jærbladet.

Bjørgulv S. Myhola fortalde soger om menneske som hadde levd for lenge 
sidan, om fantar, om fanden, om bjørnar og kjempekarar. Han ville aldri 
vedkjenne at han sjølv var kjempekar. Det vart kommentert fleire gonger, 
av journalistar. – Men du Bjørgulv, du hev då vore ein kjempekar. – Nei, 
eg hev vore eit alminneleg mannfolk med vanleg gode krefter, svara han. 
Det eg har vore mest kjent for, er køyring med oksar.

Det blir hevda at når ein gamal mann døyr, brenn eit bibliotek. Det gjorde 
det verkeleg med Bjørgulv. Eg ønskte med boka som no kjem ut å samla 
noko av det som finst att i det biblioteket.

Pandemien, med mest smitte i byane, har endra oss. Kanskje har den fått 
oss til å tenkja om att på livet i byen. Folk som Bjørgulv levde i naturen, 
dei levde enkelt. Det var jo slik vi var opphavleg, før menneska byrja å 
byggja byar.
Desse menneska var òg så sikre på «å stå opp igjen» ein dag at dagens 
samfunn måtte ha vore ein framand verd, om dei hadde levd no.

Vi må ikkje sleppe taket i det den siste av dei gamle sa, og soga om korleis 
han levde. Vi treng det i desse koronatider. 
Pandemiar, terror og truslar om krig, det er det meir av i dag, og då er det 
best i fjellet og på bygda. Ikkje berre på sumaren.

Svein Inge Olsen

Torsdag 9. september kl 1800 møter Protestfestivalen 
mennesker som våger å leve annerledes i dag.

Den siste av dei gamle



Svein Inge Olsen

Den siste av dei gamle

Den siste setesdølen av faren 
tid og tankemåte, Bjørgulv 
Myhola. Han er den einaste 
informanten i manns minne i 
dag til «Gamalt or Sætesdal».
 
Hallvard T. Bjørgum

Historia om setesdølen Bjørgulv Myhola. Han var kjendis, original , 
oksekøyrar, forteljar - og ikkje minst ”den siste av dei gamle.”

Dette er òg ei bok om dei han fortalde om; Bjørgulv Uppstad,  
Knut Bjørgulvson, Tarjei Kvinen, Ola Pytten og mange fleire.

Boken kan kjøpes i Triztan-teltet under festivalen
eller av Svein Inge Olsen, post@protest.no, 905 46 504

Vanvittig bra! 
Årets bok så langt for meg.
Bård Ose, musikkjournalist i NRK

Boka om Bjørgulv Myhola  
er lettlesen, ei framifrå  
formidling, slik også  
hovudpersonen hadde  
som sin fremste eigenskap
 Setesdølen
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INGVILD FLOTTORP

Fra Åmli. Et nytt navn på Americana-scenen som 
allerede har gjort seg bemerket. Lillesøster til 
Jonas Alaska er vokst opp i lille Åmli, men albumet 
«It All Seems So Clear» fås nå på Vinyl og er 
kritikerrost. Ingvild er bare 22 år, men stemmen 
sammenlignes med både Iris Dement og Kate 
Bush, men med countryknekk. Inspirasjonen har 
hun hentet fra artister som Emmylou Harris og 
Joni Mitchell. Inspirasjonen til låtene sier hun selv 
hun får ved å vandre rundt i Åmliheiene.

INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT

Fra Seljord og er kveder (folkesanger) som  
formidler tradisjonsmusikk fra Vest-Telemark. 
Ho spiller teater, holder konserter og kurs, og gir 
ut plater. Det meste for å ta vare på folkevise-
tradisjoner og kulturhistoria vår. Ho er kjent for 
sin stemme og fortellerevne, og holdt konserter 
sammen med Åsmund Nordstoga. På albumet 
«Klokkur som ringjer deg heim» presenterer hun 
alt fra ballader fra mellomalderen til politiske viser 
fra 80-tallet. Blant skrapete gamle voksrullopptak 
av glømte skatter og unike toner fra 1850, har ho 
funnet musikalitet og gripende soger om levd liv.
 

CHURCH HILL BOYS (FIN)

Et mannskor fra det vesle stedet Vörå i  
Österbotten i Finland. Koret kommer ut fra 
menigheten i bygda og ble grunnlagt av kantor 
Kristoffer Streng i 2012. Streng er dirigent, men 
selv et kjent navn og sanger i traktene rundt byen 
Vasa. Til Kristiansand kommer minst et titalls 
medlemmer av koret, og tilkjennegir at nå er de 
fullvaksinerte og klare. I fjor måtte de avlyse. Koret 
øver i Oravais, også et lite sted i Österbotten, 
kjent blant annet i Finland for å være hjemstedet 
til kapteinen på det finske fotballandslaget som 
var i EM denne sommeren. Koret har hatt mange 
konserter, og presenterer først og fremst salmer. 
Dette er ikke første gang de er på Norgestur.
 

KNOCKIN’ ON DYLAN’S DOOR

Et nytt band med røtter i Kragerø, frontet av Kim 
Eikenes som synger Dylan bedre enn Dylan selv. I 
dette bandet har han fått med seg kremmusikere 
som nå er klar for å presentere Dylan til oss. Bedre 
Dylan-tolkninger finnes ikke.

INGER LISE STULIEN

Et kjent navn for de fleste som besøker Protestfes-
tivalen. Sangeren fra Evje er kjent for å formidle 
bygdekultur, selvskrevne viser og tradisjonell 
countrymusikk, mest på norsk. Ho vokste opp i en 
musikalsk familie på Byremo og har sunget hele 
livet. Merittlista hennes er lang, og de fleste av oss 
på Sørlandet kjenner henne. For et par år siden var 
hun i Nashville. Resultatet av den turen var hennes 
første engelskspråklige plate. I sitt omfavnsrike 
hus og galleri på Evje har hun og mannen Olav 
stadig arrangementer, ofte med folkemusikk og 
billedkunst involvert.

 

SOFYE

Kanskje den av årets artister som er utpreget 
mest «byartist», Hun er bosatt i Bergen og synger 
populærmusikk med egne tekster. Debutalbumet 
«There’s gotta be more» fikk god omtale i media, 
og flere av låtene ble listet på radiokanaler landet 
rundt. Etter det har hun sluppet en rekke singler 
som har blitt spilt på radiokanalene. «Love And 
Steel» kom ut i 2017 og tittelsporet ble raskt listet 
på NRK. Sofye finner inspirasjon i livet på godt og 
vondt, i tro og tvil. Men også som musikkterapeut 
innen psykisk helsevern. Nå er hun aktuell med 
albumet «I see gold» - ti år etter debutplaten. Tro 
har en sentral plass i den nye skiva, men også sorg 
etter at hun mistet faren sin i sykdom og broren i 
selvmord.

 

LINA TEIR (FIN)

Kommer fra den lille landsbyen Henriksdal i  
Kristinestad i Österbotten i Finland, som er den 
svensktalende delen av Finland. I dag bor det 
rundt 70 personer igjen i bygda.  Lina er nå bosatt 
i Oslo der hun fortsetter å drive med musikk 
og teater. Linas kunstneriske virke spenner fra 
musikk, til historiefortellinger, til menneskerettig-
heter. Hun har sammen med forfatteren Ann Luise 
Bertrell startet Österbottens berättarcentrum for 
å få fram fortellinger og perspektiver som ikke 
kommer til syne i andre sammenhenger. I tillegg 
har hun startet menneskerettskampanjen We See 
You – sammen med integrasjonsforsker Linda 
Bäckman i 2016. I den forbindelse skrev hun  
protestlåt til den daværende statsminister Juha 
Sipilä for å få flere flyktninger til Finland. 

ELISABETH LILLEBØE SÆTH

Sanger og låtskriver, jobber til daglig i Norea

NOEN AV ARTISTENE SOM STILLER OPP I ÅR ER FRA BYGDA, VALGT UT FOR Å SETTE FOKUS PÅ     DEN NORDISKE LANDSBYGDA

 VÖRÅ, 
FINLAND

HENRIKSDAL, 
FINLAND

KRAGERØ, 
NORGE

BIRKELAND, 
NORGE

SELJORD, 
NORGE

BERGEN, 
NORGE

ÅMLI, 
NORGE

EVJE, 
NORGE
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ARLY KARLSEN

Mange husker Western Swingers fra Birkeland 
som startet opp allerede på 70-tallet.  
I de senere årene har Arly – ofte med sine 
sønner – stått trygt på egne bein, og også i 
perioder sammen med G. Thomas som en del 
av European Highwaymen. Country er Arlys 
musikk, og gjerne Kris Kristofferson som han 
her skal fremføre. Fast innslag på festivalen 
gjennom mange år.

KRISTIANSAND STASJON

Kristiansand Stasjon er en ny og spennende  
konstelasjon av erfarne og  lokale musikere,
et slags lokalt  superband  som henter  
inspirasjon fra kjente og ukjente americana 
artister og setter på en norsk kontekst og 
språkdrakt.  Ute med nye låter våren 2021 som 
det går lovord om. 

Hugo Vimme (gitar) , Ben Solheim (fele, mando-
lin, lapsteel ), Rolf Einar Lunde (bass), Bjarne 
Ormestad (trommer ). Harald Eikeland (gitar/
vokal).

ANITA HERNES OG 
TOM MAGNUSSEN

Det er spesielt at nettopp disse skal synge 
under vekkelsesmøtet i Salem. Mange  
sørlendinger husker dem som toneangivende 
på Nytt Liv-senteret på Vennesla, i huset som 
frambrakte den siste store vekkelsen på  
Sørlandet på 80-tallet. Anita Hernes gav på 
denne tida ut flere plater, og har markert seg 
i de senere årene sin en respektert og elsket 
artist innen gospel og lovsang. Broren Tom var 
med å starte gruppa «Guttane» som opptrådte 
mye rundt på Sørlandet. Hvis det er noen som 
kan kjenne på vekkelse å vite hva de snakker 
om, er det nettopp disse to. 

SKEIVE VEKKELSEN

Bandet består av Einar Stenseng, Reidun Mork 
og Filip Ring. De har gitt ut et album og en 
singel. De er også mer enn et band for de 
opptrer i offentlige debatter omkring tro, tvil – 
avhopperproblematikken samt utfører en slags 
blanding av seriøse debatter og perfoman-
celiknende opptredener. Etter å ha bannet i 
kirka med sangen «Jævlig vanskelig å være 
kristen» (Kristiansand Frikirke, 2018) gav de ut 
den selv-titulerte cd-en «vekkelsen i 2019 – da 
med Erik Kimestad Pedersen på trompet – en 
plate Klassekampen skrev om at «var mildt sagt 
høyaktuell i den pågående debatten om kristen 
etikk i den norske politikk».

FULLRIGGEREN SØRLANDETS 
SHANTYKOR

Koret har flere ganger deltatt på festivalen, 
mest i forbindelse med utdelingen av Erik Byes 
minnepris eller seremonien ved Erik Bye- 
monumentet. Det er på sistnevnte koret blir 
med i år. Koret ønsker å bevare seilskutetidens 
arbeidssanger, Shantyen, og å utvikle bruken av 
shantyen og holde ved like den viktige delen av 
vår kulturarv. Shantykoret har også sunget for 
barnehager, så de når ut til hele bredden. Koret 
settes stor pris på, og det er høytidsstemning 
hver gang de kommer i sine luer og begynner å 
synge, og ikke minst Erik Byes fine viser. 

REBEKKA LUNDSTRØM

Singer/songwriter Rebekka Lundstrøm  
platedebuterte i mars 2020 med albumet  
«Carousel». Utgivelsen mottok strålende  
kritikker i utlandet så vel som i Norge.   
«Carousel» ble tildelt respektable plasser på 
flere lister over beste musikk i 2020, blant annet 
hos Popklikk og Tom Skjeklesæther. Sistnevnte 
skjenket albumet 5 av 6 stjerner i Klassekam-
pen. Rebekka henter inspirasjon fra country og 
folk i sine melankolske låter. Tekstene er ærlige 
og selvopplevde og stemmen formidler disse 
på ekte og sårbart vis.
Rebekka Lundstrøm slipper en ny singel 18.juni 
og har planer om innspilling av nytt album til 
høsten. I fjor tok Rebekka festivalpublikummet 
med storm, og vi ville ha henne tilbake. Det er 
vi glad for at hun kunne.

NOEN AV ARTISTENE SOM STILLER OPP I ÅR ER FRA BYGDA, VALGT UT FOR Å SETTE FOKUS PÅ     DEN NORDISKE LANDSBYGDA

Det leikar ingen born på tun,
det blenkjer ingen plog.
No gror det att med tistelgras,
med klungerkratt og skog.

Når borna vrakar heilag arv
og spottar feders slit,
det fedrelandet er som døyr
ifrå oss bit for bit!

Dette gamle diktet var klippet ut og  
lå i en gammel diktbok. Diktet – som er 
relevant til et av årets tema er skrevet  
av Bjarne Slapgard (1901-1997)

 

VENNESLA, 
NORGE

ARENDAL, 
NORGE

KRISTIANSAND, 
NORGE

ARENDAL, 
NORGE

OSLO, 
KRISTIANSAND, 

NORGE

KRISTIANSAND, 
NORGE
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SNADDERKIOSKEN, TANGEN 1
1100 SEREMONI: 
Blomsternedlegging v/Erik Bye-monumentet 
«Vår Herres Klinkekuler».
Kort tale v/ Anne Enger

Musikalsk innslag: Fullriggeren Sørlandets Shantykor

(Fri adgang)

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

1200 SAMTALE: 
LA OSS BLI KJENT MED 
SØREN KIERKEGAARD! 
En av festivalens nye inspiratorer
Hva har Søren Kierkegaard å fortelle oss i dag? 
Om livet, om døden – en samtale mellom filosofene 
Hans Herlof Grelland (N) og Lise Søelund (DK)

Samtale ledet av Ingelin Lossius-Skeie

Vi har aldri hatt så mye bruk for Kierkegaard, sier filosof ved Silkeborg biblio-
tekene Lise Søelund. I sin bok «En håndfuld eksistensielle vilkår – Kierkegaard 
mer relevant end nogensinne» gir hun en guide til hvordan den danske 
filosofens tanker om selvets eksistensielle vilkår kan brukes av et moderne 
menneske med Facebook blues. Det kan være vanskelig å eksistere for et 
menneske i et samfunn under stor forandring, hvor vi hver og en er gjort 
ansvarlige for vår egen lykke og hele tiden blir stilt overfor en rekke valg, sier 
den danske Kierkegaard-eksperten.

Å lese Søren Kierkegaard er ei sterk støtte, sa Vigdis Hjorth. Forfatteren møtte 
filosofens tankeverden på Institutt for Idehistorie seint i 70-åra, som ung 
kvinne på leiting etter en dypere, egentlig identitet. 

Søren Kierkegaard (1813-1855) var teolog, filosof og psykolog. Han regnes 
som den fremste nordiske filosofen, som far for eksistensialismen og som 
den førende kristne filosofen. Han har mye å si om angst, ondskap og 
meningen med livet. Blant kjente sitater er: «Livet kan bare forstås baklengs, 
men det må leves forlengs», «Hva er angst? Morgendagen», «Det er et hvert 
menneskes plikt å ha et kall» og «Det å ikke ha noen mening, er også å 
velge, for hvis man ikke selv har en mening, gir man andres meninger større 
spillerom». 

(100,- Mandag i teltet)

MANDAG 6. SEPTEMBER

BESØK OSS I VÅRE NYE LOKALER Tlf: 380 25 330 
post@galleribi-z.no
Dronningens gate 3
4610 Kristiansand
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TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

1330 SAMTALE: 
JUBILEUM FOR HANS NIELSEN HAUGE 
- Hauge var ikke bare forkynner og vekkelses- 
predikant. Han var reformator, opprører, inspirator 
og samfunnsbygger. I jubileumsåret spør vi:  
Hvordan har han påvirket utviklingen av Norge? 
Hva kan vi lære av han i dag?

Norske faghistorikere som Halvdan Koht, Francis Sejersted og Berge Furre, 
mente Hauge la forutsetningen for det moderne norske demokratiet, fortel-
ler høyskolelektor og styremedlem i Hauge 21 Arve Negaard. Hauge lærte 
folket å tenke selv, ikke stole blindt på prester og andre autoriteter. Da Berge 
Furre på 1990-tallet besøkte Rolvsøy og sto der Hauge fikk kallet og motet 
til sitt offentlige virke, sa han: «Her begynte det moderne Norge». Hauge var 
pioner i kampen for ytringsfrihet ved sin skarpe kritikk av maktmisbruk fra 
embedsmenn og borgerskap. Han ble stadig arrestert for det han hadde sagt 
og skrevet, men folket gjorde han til samtidens mest leste forfatter. 

Hauge lærte folk hvordan de kunne forsørge seg selv gjennom bedre  
arbeidsmetoder og ved å skape nye bedrifter. Han var en av samtidens  
største gründere med virksomheter fra Kristiansand i sør til Troms i nord.  
Han la vekt på ansette arbeidsledige og at kjønn eller sosial stand ikke  
skulle holde noen utenfor. Kvinner fikk ledende stillinger. Han fremholdt at 
industrien ikke skulle drive rovdrift på naturens ressurser, innførte gjenbruk 
ved å nytte utbrukte tekstiler til produksjon av papir.  
Dette var revolusjonerende tanker den gang. Vi trenger et næringsliv som 
er preget av det Hauge stod for, som tar samfunnsansvar og bærekraft på 
alvor. Truls Liland, avdelingsleder på Hauge School of Management, NLA 
Høgskolen foreslår tre ting:
- Våge å utfordre det etablerte og vilje til nytenking.
- Starte verdibaserte virksomheter som forener finansielle og sosiale mål.
- Mobilisere nettverk av personer, organisasjoner, grupper og initiativ som 
bidrar til bærekraftig og samfunnsengasjert næringsliv.

I Hauges oppfatning av sann Gudsfrykt lå det at den troende måtte opptre 
aktivt i verden og på denne måte være jordens salt og verdens lys:  
«Hva gavner det, mine Brødre, om nogen siger han haver Troen, men  
ikke Gjerninger; mon den Tro kunde frelse ham? Partileder i KrF Kjell Ingolf 
Ropstad tar til orde for «mer Hauge i næringslivet». 

Mimir Kristjansson – samfunnsdebattant, journalist og Rødt-politiker –  
skriver i Vårt land: «Trumps populisme har vi mer enn nok av. Men Hauges 
variant trenger vi mer av i tida som kommer. Over tid har stemmeseddelen  
i Norge mistet noe av sin makt. Myndighet og oppgaver flyttes ut av 
folkevalgtes organer og over til teknokratiske og økonomiske eliter. Skal 
det norske folkestyret overleve, er det lekfolket som må ta styringen – ikke 
samfunnets presteskap». 

Samtale mellom 
Kjell Magne Bondevik, styreleder av Hauge 21
Ola Honningdal Grytten, professor i samfunnsøkonomi
Bjørg Seland, professor emerita UIA
Linda Helen Haukland, Fylkesråd for plan og næring i Nordland 
(KrF) og førsteamanuensis i samfunnsfag ved Nord Universitet
Inger Anna Drangsholt, Hauge-biograf

Samtaleleder: Tomm Kristiansen
Musikalsk innslag: Ivar Skippervold

(100,- Mandag i teltet)
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MANDAG 6. SEPTEMBER

GRENSELØS BAR, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
VESTRE STRANDGATE 7
1800  ÅPNING AV  DEN 22. PROTESTFESTIVALEN
MED UTDELING AV ERIK BYES MINNEPRIS

Reidar Mosland forteller om boka «Et varsel om uro»
Brennen Leigh fremfører Billy Joe Shavers sang 
«Bottom Dollar» via skjerm.

Erik Byes minnepris deles i år ut til Ann-Kristin Olsen.

SAMTALE:
Vi får stadig færre barn, men flere av dem tilhører 
gruppen «utsatte barn». Hvorfor har det blitt slik?  
Har pandemien forverret situasjonen? 
Er det viktigere å ta godt vare på de barna vi har, 
enn å øke folketallet?

Under pandemien har smitteverntiltak ført til omfattende endringer i barn 
og unges liv. Flere instanser; som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, 
Politidirektoratet og Utsanningsdirektoratet har nedsatt en koordinerings-
gruppe som skal følge med på situasjonen for sårbare barn. 

Samtidig er regjeringen bekymret over at vi føder færre barn. Statsministeren 
oppfordret i sin nyttårstale i 2019 unge mennesker til å få flere barn. I fjor var 
fødselstallene rekordlave. Etter finanskrisa i 2009 har fødselstallet gått ned 
hvert år. Ifølge seniorforsker ved SSB Lars Dommermuth gjelder dette hele 
Norden. Forklaringene mener han er flere. Alderen ved første fødsel har gått 
opp. Færre unge får barn. Færre får tre eller flere barn. Jobb er en indikator 
på det å få barn. Fast jobb er viktig. At stadig færre får flere barn, kan ses 
som en verdiendring i samfunnet. Lokalt i Kristiansand roper Per Gunnar 
Uberg varsko. Han har fulgt utviklingen siden begynnelsen av 90-tallet. Til 
Fædrelandsvennen sier han at fødselstallene er dramatisk lave. Jeg tror flere 
er usikre i disse tider, sier Uberg.  Men bør vi bekymre oss for lave fødselstall, 
dersom andelen sårbare og utsatte barn øker? Må vi først rydde opp, før vi 
lager flere?

Samtale mellom
Cecilie Hoxmark, podcaster og forfatter av boka Barnløs
Pål Iden, direktør for Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for 
helse- og omsorgstjenesten)
Linda Helen Haukland, Fylkesråd for plan og næring i Nordland 
(KrF) og førsteam. i samfunnsfag ved Nord Universitet
Anne Enger, tidligere stortingsrepresentant og kulturminister for Sp

Samtaleleder: Knut Røthe
Musikalsk innslag: Terje Formoe synger Bob Dylan - 80 år i år.
Musikalsk innslag: Sofye

(250,- Gjelder mandag kveld)
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Reidar 
Moslands  

 informative og 
 underholdende 
bok om de 20 

første årene til 
en av landets 

mest 
 turbulente og 

kanskje  viktigste 
 festivaler.

Rapport om fenomenet Protestfestivalen

ET VARSEL OM URO

Reidar Mosland

Den er både blitt skjelt ut som uviktig, og hyllet som den viktigste nor-

ske festivalen.
I 20 år har Christianssand Protestfestival tatt opp et stort mangfold 

av temaer med debattanter hentet fra mange ulike grupperinger og 

ståsteder i det norske samfunnet.Festivalen kaller seg Nordens Verdifestival og har gått til kamp mot 

likegyldighet og apati.
Festivalleder Svein Inge Olsen sier hans mål har vært å slippe til alle 

stemmer. Det har han høstet både ros og ris for. Men sterke navn i norsk 

kultur- og samfunnsliv har hele tiden trykket festivalen til sitt bryst og 

hjulpet den gjennom store kriser.Reidar Mosland har som NRK-journalist, musiker og debattleder fulgt 

festivalen i mange år. Her er hans rapport fra disse 20 årene, der han 

både henter frem episoder og utsagn om denne unike festivalen, og 

drøfter hvilken funksjon den har hatt som laboratorium for dialog og 

demokrati.

Reidar Mosland (født 1955) har arbeidet 
i norsk presse i 36 år som journalist og 
redaktør. Han er medlem av Norsk fag-
litterær forfatter- og oversetterforening 
og har blant annet skrevet bøker om norsk 
arbeiderbevegelse. Han er i dag medie-
produsent og producer i Kilden teater og 
konserthus.

ET VARSEL OM URO
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hristianssand Protestfestival

Mosland skriver godt og  underholdende, men ikke 

minst  behersker han etikken om etterrettelighet og 
etterprøvbarhet.  - Valerie Kubens i  Fædrelandsvennen.

Boken tegner et bilde av Protestfestivalen som et 

 kreativt kaos, et oppkomme av spenstige ideer og 
 meninger til å få bakoversveis av. - Magne Lerø i KulturPlot

 Kr. 349,-
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MANDAG 6. SEPTEMBER

GRENSELØS BAR, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
VESTRE STRANDGATE 7

2100 SAMTALE: 
SELVMORD BLANT UNGE: 
Hvorfor tar mange livet av seg i ung alder? 
Hvordan kan dette forebygges?

Selvmord er hyppigste dødsårsak blant unge. Pandemi og nedstengning 
av samfunnet har ikke endret den statistikken. Har mange unge mistet 
meningen med livet? Er vi i dagens turbosamfunn med smarttelefonen med 
oss overalt ikke i stand til å håndtere «pauser»? Eller er det andre årsaker? 
Hele familier blir berørt av å miste et barn i selvmord. Konsekvensene kan bli 
enorme. Mennesker kan settes ut av spill for resten av livet. 

Menn dominerer selvmordsstatistikken. Hele 73 prosent av selvmord skjer 
hos menn og gutter. Over halvparten forekommer blant dem mellom 30 og 
60 år. Blant menn er selvmord viktigste dødsårsak helt opp til 50 år. I 2019 tok 
30 tenåringer mellom 15 og 19 år livet av seg.

Hjelpeapparatet mangler et språk de ung forstår, sier professor Lars Mæhlum 
til Aftenposten. Han legger til: «Paradokset er at det dør flere unge av 
selvmord enn av koronaviruset». Han viser til at på få måneder er det funnet 
en vaksine mot viruset, det er imponerende. Men vi har ikke funnet noen 
kur mot selvmord. Åshild Tellefsen Håland mener det er et stort problem at 
altfor mange barn og unge ikke får rask og effektiv hjelp for angstproblemene 
sine. Tilbud om mestringskurs for angst på skolene mener hun kan være 
løsningen

Samtale mellom lege og direktør i Ukom Pål Iden, 
psykiater og senterleder ved Nasjonalt senter for 
selvmordsforskning Lars Mehlum, den danske 
samfunnsdebattanten Iben Thranholm og
biskop i Agder Stein Reinertsen.

Samtaleleder: Liv Iren Hognestad
Musikalsk innslag: Sofye

(250,- Gjelder mandag kveld)
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Partileder Kristelig Folkeparti
Kjell Ingolf Ropstad

Sammen for 
menneskeverd
Stem med hjertet
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– Som ung politikvinne opplevde jeg utrykninger til 
husbråk. På den tiden så politiet ofte på det som  
bagatellmessige forhold. OPS, eller «Ordnet på stedet», 
sto det ofte i vaktjournalen i etterkant. Det betydde som 
oftest at full mann var puttet i arresten og kone og barn 
fikk fred en stakket stund. Jeg så noe mer. Jeg så en 
forslått kvinne og vettskremte barn, og at dette ikke var 
engangsforeteelser. Disse bildene har nok medvirket til 
mitt engasjement for kvinner og utsatte barn, medgir 
Ann Kristin Olsen, årets vinner av Erik Byes Minne-
pris.

Av Øyvind Økland

Selv om hun i dag offisielt er pensjonist, har hun mange 
verv der dette engasjementet viser igjen og fremdeles er 
levende. Ann Kristin Olsen tar imot oss i hjemmet sitt, i en 
velstelt hage i et nydelig sommervær. Med nydelig utsikt 
over byfjorden i Kristiansand og båt tilgjengelig i sjøkanten, 
har hun likevel tid til å nyte pensjonisttilværelsen og nyte 
tiden med mann, fem barnebarn, gode venner, båt og kultur-
arrangement. Byens kulturbygg Kilden ligger bare en liten 
båttur unna. 

Olsen er kanskje mest kjent for det norske folk gjennom sin 
periode som den første kvinnelige sysselmann på Svalbard. 
Hun og mannen syntes det var en spennende utfordring. 
Han er biolog og fikk jobb dels på Polarinstituttet og dels på 

den videregående skolen. Der fikk hun umiddelbart store 
utfordringer. Allerede første dag møtte hun den første. En 
guide var blitt drept av en isbjørn. Flere skulle komme. 
Båtforlis, kontor som brant ned, en svær gruveulykke, og så 
en flyulykke der et russisk fly styrtet i fjellet og 141 men-
nesker mistet livet. – Det var et utfordrende arbeid, og jeg 
måtte håndtere både norske og russiske myndigheter på best 
mulig måte. Det var i perioder vanskelig, men til syvende og 
sist gikk det bra. I etterkant fikk jeg en Jeltsin-medalje, så da 
må også Moskva ha vært fornøyd, forteller hun.  

- Jeg minnes spesielt et sterkt øyeblikk. 141 kister sto i en hall 
i Tromsø, ferdig pyntet med de omkomnes respektive flagg, 
klar til i å bli sendt hjem. Æresvakter sto rundt. Likene var 
fullt ut identifisert. Det var første gang mennesker var fullt 
ut identifisert ved hjelp av DNA etter en flyulykke. Vi la stor 
vekt på at alle skulle få en verdig markering. Det var et veldig 
stolt og sterkt øyeblikk, medgir Ann Kristin Olsen, synlig 
rørt. 
Alt dette førte naturlig nok til en enorm mediedekning og 
medieeksponering for Olsens del. – Et resultat av dette var 
at jeg i etterkant fikk tildelt «Snill pike»-statuetten av norsk 
presse. En morsom historie fra den tiden var da jeg en dag 
gikk nedover Karl Johan. Der var det mange ungdommer 
som hadde samlet seg utenfor Grand Hotell for å få en au-
tograf fra Spice Girls-jentene. De hadde stått i timevis. Men 
da de så meg, sa de at nå giddet de ikke å vente lenger, nå 
kunne de likså godt bare få min autograf og så gå hjem, ler 
Ann Kristin. 

En politi«mann» med hjerte 
for kvinner og barn
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– Jeg har ellers alltid lagt vekt på å ha et godt og profesjonelt 
forhold til pressen. Jeg synes at politiet ofte har definert me-
dia feil. Poenget var som regel å komme seg unna, ved for 
eksempel å si «ingen kommentar». Da jeg kom til Halden 
som politimester, møtte jeg et politi som var nettopp slik, 
nemlig ganske lukket. Det ville jeg gjøre noe med. Jeg fikk 
en fast ukentlig spalte i Halden Arbeiderblad der jeg skrev 
om løst og fast fra livet på politikammeret. Jeg hadde også et 
fast magasin i lokalradioen. Det er viktig å være så tilgjen-
gelig og så åpen man kan. En krevende sak fra den tiden var 
Tistedalsdrapene. Dette var på 90-tallet der løssalgspressen, 
med VG og Dagbladet i spissen, virkelig hadde suspekte 
metoder for å tak i opplysninger, og var hele tiden på jakt 
etter sensasjoner. 

Olsen holder av og til foredrag med tittelen «Mitt liv som 
mann». – Det har ingen ting med kjønnsskifte eller den 
slags å gjøre, iler Olsen til for å presisere, med et smil om 
munnen. – Men jeg jeg har gjennom et langt liv innehatt 
posisjoner som tradisjonelt har vært mannsdominert og der-
med også hatt tittelen «mann» i seg. Jeg var den første kvin-
nelige politiinspektør, den første kvinnelige politimesteren 
og den første kvinnelige sysselmannen på Svalbard. Etter 
den sistnevnte jobben ble hun på folkemunne kalt «Sysla» 
for nettopp å understreke dette kjønnsrelaterte poenget. 

– Interessen min for kvinnesak stammer, som nevnt, fra 
min aller første tid som politikvinne. Dette var på 70-tallet, 
og kvinnesaken og likestilling begynte å stå på dagsorden, 
og jeg var med i det aller første 8. mars-toget. Krisesentrene 
ble etablert flere steder. Slik sett kan man si at jeg var på rett 
sted til rett tid. Jeg følte at jeg som politikvinne kunne ha 
noe å bidra med. Det var også begynnelsen på engasjementet 
for barn. Det har skjedd mye siden den tid. Disse sakene blir 
nå behandlet som det de er, nemlig alvorlig kriminalitet. 

Under justisminister Helen Bøsterud ble Ann Kristin Olsen 
sendt til Strasbourg som leder av en ekspertgruppe i Europa-
rådet.  Målet var bekjempelse av barneprostitusjon, barne-
pornografi og handel med barn. I Interpol har hun represen-
tert Norge i en permanent aksjonsgruppe mot slik aktivitet, 
og var leder av gruppen fram til 1998. – Da kom jeg inn i det 
internasjonale arbeidet for barns rettigheter. Som følge av 
uretten mot kvinner, så man at også barna hadde rettigheter, 
og dette kom i fokus, sier Olsen. 

–  Etter Svalbard-perioden ble jeg fylkesmann i Vest-Agder 
frem til pensjonsalder i 2015. Det var på mange måter som 
å komme hjem. Jeg hadde jo hatt det meste av oppveksten 
min her, selv om jeg var flyktningbarn, født i Stockholm i 

1945. Begge foreldrene mine var aktive motstandsfolk, og 
mor flyktet høygravid med meg til Sverige. Dette har gjort 
at jeg en alltid følt en sterk interesse for, og medfølelse med 
flyktninger. 

Tilbake igjen i Kristiansand fikk jeg fikk jeg ta meg av mine 
gamle foreldre og traff gamle klassevenner på Markens. I 
denne perioden var jeg også leder av flere offentlige utvalg. 
Blant annet i 2017 offentliggjorde vi en rapport om tilstan-
den for barns rettigheter i Norge som vi kalte «Svikt og 
svik». Det er en sterk tittel, men vi mente at «systemsvikt» 
ville være et for svakt uttrykk i forhold til det vi fant da vi 
blant annet intervjuet en del av ofrene. Det har skjedd en 
god del siden 2017, men vi er langt fra i mål. 

–  I dag, som pensjonist jobber jeg med mange av de samme 
sakene. I Kristiansand er det nå vedtatt en nulltoleranse for 
vold mot barn. Her er jeg med i en faggruppe for denne 
nullvisjonen. I tillegg er jeg med i Rådet for livsglede og 
styremedlem i Stine Sofies Stiftelse. På Universitetet i Agder 
er jeg leder for et utvalg som jobber med forskningsetikk. 
– Helt til slutt vil jeg svært gjerne få gitt en honnør til min 
mann. Uten hans støtte ville jeg ikke kunne vært så aktivt, 
også utenfor min vanlige jobb. Derfor har jeg lyst til å si til 
alle kvinner at de må tenke nøye gjennom hvem man gifter 
seg med, påpeker Ann Kristin Olsen med et smil.

Ann Kristin Olsen nyter sin aktive pensjonisttilværelse fra sjøkanten i Kristiansand.

Mitt engasjement for kvinners og barns rettigheter har jeg med meg 
fra mine tidligste erfaringer som politikvinne i Oslo, sier Ann Kristin Olsen.

Erik Byes minnepris er en statuett i bronse,  laget av billedhugger Arne Vinje Gunnerud.
Erik Bye (1926-2004) var en norsk fjernsynspioner, forfatter, lyriker, sanger og aktivist. Erik Byes Minnepris deles ut som et samarbeid mellom Protestfestivalen, Erik Byes etterkommere og Kristiansand kommune.

10.-19. SEPT. 2010

Erik Byes minnepris

Erik Bye (1926-2004)

Erik Byes minnepris deles ut årlig under Protestfestivalens åpningsprogram. 
Unntaksvis kan utdeling skje i annen sammenheng

Erik Byes minnepris gis til en person som over en lengre periode har framvist et uredd og brennende 
engasjement for å påvirke samfunnsutviklingen i positiv lei lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. 

Vedkommende må ha framvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige 
standpunkt, til kompromissløst å kjempe for rettferdighet, fred og menneskeverd.

Prisvinnere siden 2005 er bl.a 
Åge Aleksandersen (2005), Hanne Sophie Greve (2006), Erik Dammann (2010)

Dalai Lama (2014), Bob Geldof (2015

Festivalen ble arrangert for første gang i juli 2000. 

Kris Kristofferson
1936- Erik Bye

1926-2004

Axel Jensen
1932-2003Jens Bjorneboe

1920-1976

Henrik Wergeland
1808-1845

En protest mot apati og likegyldighet. 
En protest mot ensrettingen i samfunnet, den ensporede 

markedstenkningen og et slapt toleransebegrep. 
Et program i Erik Bye, Kris Kristofferson, Axel Jensen, 

Jens Bjørneboe og Henrik Wergelands ånd.

Erik Byes
MINNEPRIS



N₃r politiet utfører oppdrag p₃ vegne av innbyggerne opplever de  angrepĸ 
mangel p₃ respekt og en oppførsel som er uakseptabel.  
• ΄rP vil derfor ha strengere straffer n₃r vold utøves mot norsk politi

 Krenkehysteriet m₃ bekjempes med ytringsfrihet. Den siste tiden har vi 
sett flere hevder ₃ v₄re krenket p₃ vegne av seg selv eller andre. Ofte m₃ 
selskaper og kjente personer unskylde segĸ trekke produkterĸ endre logo 
eller fjerne noe som har g₃tt p₃ TV.  

• Dette hysteriet tar ΄rP sterk avstand fra

Ytringsfriheten trues av venstreekstremister. 
Demonstranter møtes med vold. Norsk politi 
møtes med jernrør og steining. Krenkehysteriet m₃ ta sluttĸ
og ytringsfriheten m₃ forsvares. 

Krenkehysteriet m₃ møtes
med ytringsfrihet

En enklere hverdag

For
folk flest

Les mer på
frp.no
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TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS
1200 DEBATT/SAMTALE: 
YTRINGSFRIHET
Er venstresida blitt en plattform for intoleranse 
og mangel på ytringsfrihet?

Bjørn Vassnes skrev i fjor i Klassekampen om «samtalen som forsvant», at 
polarisering har gjort meningsutveksling vanskelig. Han siterte John Stuart 
Mill: «Det er neppe mulig å overvurdere verdien av, i dagens begredelige 
tilstand, å plassere mennesker i kontakt med personer som er ulik dem selv 
og med tankemåter og handlinger som de ikke er familiære med». Vassnes 
hevdet det nye medielandskapet påvirker demokrati og ytringsfrihet på 
en måte som er lite diskutert: Ved å endre arenaen for og karakteren av det 
offentlige rommet. Man velger bort det man ikke liker, velger heller nettsider 
og venner som bekrefter ens egne synspunkter, for ikke å si fordommer. 
Man kan leve uten å bli utsatt for andres meninger og andre fakta enn de 
man selv liker. Dette fører til polarisering. Om man bare kommuniserer med 
meningsfeller, får man sine meninger bekreftet og forsterket.  

Kjell Arild Pollestad skriver i Dag og Tid: «Rett nok hamnar vi ikkje i fengsel 
for å seie det me ser eller tenkjer, men den gamle gapestokken spøkjer i 
horisonten, og statuar av menn som sa eller gjorde noko som ut frå moderne 
dogme er politisk ukorrekt, er alt vortne velta. Det kan koma bokbål rundt 
neste sving, for fanatismen tykkjest like glødande som den gamle kjettar- og 
heksejakta. Ein fotballkamp på høgste nivå vart stansa i Paris av di ein domar 
sa om ein svart mann at han var svart». Eg kan aldri bli ven med ein svart 
mann om eg skal leika at han ikkje er svart. Det er ikkje rasisme å sjå at vi er 
ulike, også i huda. Rasisme er å gjera skil på folk etter rase.» 
 
Mariken Lauvstad skriver i Klassekampen om «den sosiale rettssalen», som 
innebærer at «feil» meninger møter sterke reaksjoner på sosiale medier. 
Konfliktorientering i mediene fører til økte motsetninger og utdefinering 
av meningsmotstandere. Hun mener venstresida spesielt bør være mer på 
vakt mot tendensen til polarisering. Mariken er dramaturg, teaterlærer og 
skribent, samt styremedlem i Rødt, Gamle Oslo. 

Meningsmajoriteter og -minoriteter posisjonerer seg i forhold til hverandre. 
Ved ikke å ta tydelig avstand til upopulære meninger risikerer du at din egen 
sosiale kapital synker. Har vi kommet dithen at det å være en kritisk stemme 
og utfordre de «riktige» meningene fører til kollektiv sosial fordømmelse? 
Forflytning av samfunnsdebatten til digitale arenaer har ført til demokrati-
sering, fordi flere kan delta, men truer samtidig demokratiet fordi bestemte 
former for meninger dominerer. Hva gjør det med oss? Er vi villige til å flagge 
meninger som betyr noe for oss, selv om vi risikerer å gjøre oss skikkelig 
upopulære? Når man utfordrer den interne enigheten, løper man høy risiko. 

Gøran Rosenberg, forfatter og skribent spør i VG hva sosiale medier gjør  
med oss. Han mener det er vanskelig å forklare den raske polariseringen av 
meninger og virkelighetsoppfatninger og den raske spredningen av hat, 
mistro, løgner og konspirasjonsteorier, uten å se dette i sammenheng med 
den raske forandringen i hvordan vi kommuniserer med hverandre. «De 
færreste av oss er så skråsikre som vi fremstår. Kanskje er det på tide å åpne 
opp om det, skriver Elise Kruse i Vårt Land. 

Håvard Nyhus skriver i Vårt Land: «Toleranse er et smalt sund mellom like-
gyldighet og intoleranse. Når du selv ikke er berørt, kan «toleranse» være 
et dekke for å la humla suse. Mange av dem som smykker seg med å være 
tolerante, driver ved nærmere ettersyn med nulltoleranse. Mens andre som 
flagger sin toleranse egentlig bare er uberørte. Toleranse er å bære over 
med, og å vise fordragelighet overfor dem du er uenig med. det er storsinn 
og romslighet.» Hans Petter Graver, professor ved Institutt for privatrett, sier 
det slik: «Toleranse er å ha to tanker i hodet på en gang. Tanken på uenighet, 
eller kanskje til og med avsky for det den andre gjør, sammen med tanken 
om at kanskje er galt eller uklokt å slå ned på det». 

Økonomiprofessor Ola Grytten mener Norge er et konsensussamfunn hvor 
annerledes tenkende nærmest diskrimineres. Han er ofte i media om finans-
krise eller økonomisk historie, men har også talt på bedehuset om Israel og 
prekt hos Frelsesarmeen. «Mitt syn på Israel har ført til at jeg ikke har blitt 
ønsket som foredragsholder om økonomi og til og med blitt svartelistet», sa 
professoren til Fædrelandsvennen i 2011. 

Harald Stanghelle reagerte sterkt på at lærerstudenter ved NLA Høgskolen 
nektes praksis på grunn av skolens samlivssyn: «Dette kan være veien mot et 
yrkesforbud. Og det mener jeg vi ikke skal holde oss med her i landet.» I en 
kommentar i Aftenposten kaller han praksisnekten et yrkesforbud og en dyp 
intoleranse i toleransens navn. «Vi ser et åpent samfunn som lukker seg mot 
mennesker som ikke følger det etablerte flertallet,» skriver han. 

«Det er den stille majoriteten i Norge som er de tolerante. De som har 
et varmt hjerte for sine medmennesker. Ikke de rasende. De bitre. Det 
hysteriske mindretallet. Som nå forsøker å sette fyr på alt og alle, blåse liv i 
hatets glør, og innbiller oss at vi befinner oss midt i en krig,» skriver Gunnar 
Thorenfeldt i Dagbladet. Hanne Nabintu Herland skriver om «den nye 
herskerklassen». Den er bemerkelsesverdig intolerant mot alle andre enn 
dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og 
mangfold. Hun spør om de egentlig bare var ute etter å kunne tyrannisere 
arbeiderklassen.

Samtale mellom økonomiprofessoren som mener annerledes 
tenkende diskrimineres Ola Grytten, redaktør i avisa Dagen 
Vebjørn Selbekk, forfatter bak den aktuelle boka «hatefulle 
ytringer» og journalist i Klassekampen Olav Østrem, den 
danske samfunnsdebattanten Iben Thranholm, og filosof og 
ekspert på ekstremisme Lars Gule

Samtaleleder: Tomm Kristiansen
Musikalsk innslag: Sofye
(100,- tirsdag i teltet)

Fo
to

: T
om

 H
en

ni
ng

 B
ra

tli
e

TIRSDAG 7. SEPTEMBER

Varje vecka försvarar kulturredaktörerna
yttrandefriheten, i vars tjänst de refuserar artiklar.

 
Gösta Ågren (1936-2020)

N₃r politiet utfører oppdrag p₃ vegne av innbyggerne opplever de  angrepĸ 
mangel p₃ respekt og en oppførsel som er uakseptabel.  
• ΄rP vil derfor ha strengere straffer n₃r vold utøves mot norsk politi

 Krenkehysteriet m₃ bekjempes med ytringsfrihet. Den siste tiden har vi 
sett flere hevder ₃ v₄re krenket p₃ vegne av seg selv eller andre. Ofte m₃ 
selskaper og kjente personer unskylde segĸ trekke produkterĸ endre logo 
eller fjerne noe som har g₃tt p₃ TV.  

• Dette hysteriet tar ΄rP sterk avstand fra

Ytringsfriheten trues av venstreekstremister. 
Demonstranter møtes med vold. Norsk politi 
møtes med jernrør og steining. Krenkehysteriet m₃ ta sluttĸ
og ytringsfriheten m₃ forsvares. 

Krenkehysteriet m₃ møtes
med ytringsfrihet

En enklere hverdag

For
folk flest

Les mer på
frp.no



Nye/brukte MC
Peugeot scootere

Deler/utstyr
Godkjent MC-verksted

Egen nettbutikk

Dronningensgate 59 | Tlf. 38 09 29 00 | www.mcsenteret.no

Dacia Duster 
– din perfekte turkamerat!

SOMMERKAMPANJE
I sommer gir vi deg kr 20 000,- 
i raba�  på ZOE. Elbilen som  gir deg 
mest rekkevidde for  pengene!
Nye Renault ZOE
Fra kr 233 980,-*

OPPLEV NORGE I SOMMER! 
Aldri før har det vært mer riktig å feriere i Norge, så hvorfor ikke gjøre 
 alvor av en bilferie i sommer? Norge kan by på en rekke  fantastiske 
 steder, vi hjelper deg på veien! 
Sjekk renault.no/OpplevNorge2020 eller tagg di�  eget bilde  på 
 Instagram med #OpplevNorge2020 og vinn premier  for kr 200 000,-

Takk til Kjersti Kvamme som fi kk med seg 
sin da� er på de� e fantastiske bildet fra det 

turkise Lovatnet.

@
kjerstikvam

m
e

*Sommerkampanjen er kr 10 000,- i prisraba�  og kr 10 000,- i avslag om Ucase ladese�  fra Raydiall ikke velges. Tilbudet gjelder kun lagerbiler eller så langt lageret rekker. 
Prisen er inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på motorforum.no for mer info.

SOMMERKAMPANJE
I sommer gir vi deg kr 20 000,- 
i raba�  på ZOE. Elbilen som  gir 
deg mest rekkevidde for 
 pengene!

Nye Renault ZOE

Fra kr 233 980,-*

OPPLEV NORGE I SOMMER! 
Aldri før har det vært mer riktig å feriere i Norge, 
så hvorfor ikke gjøre alvor av en bilferie i sommer? 
Norge kan by på en rekke  fantastiske steder, vi 
hjelper deg på veien! 

Sjekk renault.no/OpplevNorge2020 eller tagg di�  
eget bilde  på Instagram med #OpplevNorge2020
og vinn premier  for kr 200 000,-.

*Sommerkampanjen er kr 10 000,- i prisraba�  og kr 10 000,- i avslag om Ucase ladese�  fra Raydiall ikke velges. Tilbudet gjelder kun lagerbiler 
eller så langt lageret rekker. Prisen er inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på motorforum.no for mer info.

@
paulsenkristine

Ca. 1400 trappetrinn og 300 høydemeter har 
Kristine Paulsen og en venninne unnagjort 

for å få med seg denne utsikten over Bergen. 
Besøk Ulriken i sommer du også. 

APRILKAMPANJE
Få elektriske Renault ZOE
levert hjem til deg 
- kostnadsfri *!

Fra kr 253 980,-

Renault CLIO Intens

KAMPANJEDAGER

Kr 30 000,- 
i raba� *
I tillegg er vinterhjul 
inkl. i prisen!

Renault Clio TCe 90 hk INTENS har et imponerende og sofi stikert design som utstråler dynamikk og eleganse. Med en rekke integrerte teknologier er CLIO en smart bil som vil gjøre livet di�  
li�  enklere. Si farvel til stress når du kjører rundt i byen. Det eneste du skal gjøre er å nyte turen! Forbruk blandet kjøring fra 0,6 l/mil, CO2 utslipp fra 135 g/ km. 5 års garanti/100 000 km. 
Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud.  *Tilbudet gjelder kun biler på lager og så langt lageret rekker. Ta kontakt med nærmeste Renault-forhandler eller 
besøk renault.no for mer informasjon. Forbehold om trykkfeil. 

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE. Ba� erigaranti på 8 år/160 000 km. Min. 66% kapasitet.  Maksimale 5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig 
som BOSE EDITION. Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. Kampanjen varer til 31. desember 2018. Les mer om betingelsene på renault.no. Forbehold om trykkfeil.

Bli med å
Renaultvere
Norge du også!
Tobias Becs, Football Freestyler
Team Renault 

renault.no

Renault er markedsleder på  
elbil i Europa. Det feirer vi med å gi deg

kr 25 000,-  
i Renaultvere raba�  

 på Renault ZOE på Renault ZOE

Bli med å Renaultvere den norske bilparken du også!
Kjøp Renault ZOE med hjemmelader og montering 
inkludert (verdi kr 15 000,-). Førpris kr 257 380,- 

Kampanjepris fra 

kr 232 380,-

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE. Ba� erigaranti på 8 år/160 000 km. Min. 66% kapasitet. 
 Maksimale  5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig som BOSE EDITION. Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. 
Lokale frakt-/leverings kostnader kommer i tillegg.  Les mer om betingelsene på renault.no. Forbehold om trykkfeil.

renault.no

LEASINGKAMPANJE

Elektriske Renault ZOE
fra kr 2 495,- pr. mnd.

Utstyr inkl.: Ryggekamera, R-link 7’’ 
berøringsskjerm, handsfree nøkkelkort, 
16 aluminiumsfelger, 15” vinterhjul, 
 metallic lakk. 

Startleie/etabl. geb: kr 55 613,-
Månedsleie: kr 2 495 ,- og totalpris: 
kr 145 433 ,- vil variere med rentenivået. 
3 års bindingstid,  Kjørelengde: 45 000 km.

Les mer om betingelsene og prøv 
vår leasingkalkulator på renault.no

renault.no

LEASINGKAMPANJE

Renault ZOE 400 km
fra kr 2 495,- pr. mnd.

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE, med 400 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle).
Maksimale  5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig som BOSE EDITION.  Forbehold om trykkfeil. Lokal frakt og levering kommer i tillegg.

Startleie/etabl. geb: kr 50 000,-/ kr 5 613,-
Månedsleie: kr 2 495,- og totalpris: kr 145 120,- vil variere 
med rentenivået. 3 års bindingstid, Kjørelengde: 45 000 km. 
Utstyr inkl.: Ryggekamera, R-link 7’’ berøringsskjerm, handsfree 
nøkkelkort, 16 aluminiumsfelger, 15” vinterhjul, metallic lakk.

Elbilen med mest 
rekkevidde for pengene!

Les mer om betingelsene og prøv 
vår leasingkalkulator på renault.no

renault.no

Renault CAPTUR crossover tar det beste av SUV-, kombi- og MPV-segmentene. Høy si� estilling fra SUV-segmentet, kompakt og le� kjørt fra kombi-segmentet, samt komfort og romslighet fra MPV-
segmentet. Høy bakkeklaring på 20 cm. Renault CAPTUR er romslig med et bagasjerom fra 377 l til 450 l og likevel kompakt, med dimensjoner på 4,12 * 1,77 * 1,57 m. Forbruk blandet kjøring fra 
0,51 l/mil, utslipp fra 113 g/ km. 5 års garanti/100 000 km. Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud. Pris inkl. mva. og frakt/levering i Kristiansand.

Renault CAPTUR

Gå din egen vei

Pris fra kr

233 000,- inkludert vinterhjul

VELG
ELEKTRISK

VELG
ZOE
Renault ZOE med 400 km rekkevidde (NEDC) inkludert ladepakke til en verdi av kr 21 000,- (Hjemmelader/wallbox og installasjon og e  års lading på Fortum- og 
Grønn Kontakt ladestasjoner). Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. Lokale frakt-/leveringskostnader kommer i tillegg. Forbehold om trykkfeil. *Kampanjen varer til 
30. september 2017. Les mer om betingelsene på renault.no. renault.no

Vi gir deg kr 20 000,- i avslag på 
Renault ZOE 400 km og ladepakke til 

en verdi av kr 21 000,- inkludert.
Kampanjepris fra  kr 234 500,-* 

Førpris kr 254 500,-

MARKEDETS BESTE
ELBIL-TILBUD?

Velg den modellen som passer di�  behov
400 km eller 240 km (NEDC)

Ladepakke til en verdi av kr 21 000,- og en av markedets beste ba� erigarantier er inkl. i prisen.

LEVERINGSKLARE BILER

renault.no

Renault ZOE 400 km rekkevidde og Renault ZOE 240 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle), ba� erigaranti på 8 år/160 000 km.Min. 66% kapasitet. Maksimale 5 stjerner i Euro NCAP 
sikkerhetstest. Nye Renault ZOE kan fås som BOSE® edition. Ladepakke inkluderer hjemmelader/wallbox + installasjon og 1 års lading på alle Fortum og Grønn Kontakt ladestasjoner. Les om 
ladepakkens betingelser på renault.no. *Kampanjen varer t.o.m. 31. mai 2017 eller så langt lageret rekker. Avbildede modeller kan avvike fra tilbud. Forbehold om trykkfeil.

• 8 års ba� erigaranti
• Kjørelengde 160 000 km

BATTERIGARANTI:
• Hjemmelader/wallbox og installasjon
• 1 års lading på alle Fortum ladestasjoner
• 1 års lading på alle Grønn Kontakt ladestasjoner

LADEPAKKE INKL.:

Nye Renault ZOE 400 km 

KAMPANJEPRIS

SPAR KR 20 000,-

Renault ZOE 240 km

SJOKKPRIS

NB: Begrenset antall

fra kr 229 400,-* FRA KR 174 900,-

Barstølveien 30, 4636 Kristiansand
Tlf. 38 04 10 70
www.motorforum.no/kristiansand

Åpningstider
Ma. - on. fr. kl. 08:30 - 16:00,
to. kl. 08:30 - 20:00, lø. kl. 10:00 - 14:00

renault.no

 Renault ZOE Intens

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

 
Klar for levering!

renault.no

 Renault 

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

Klar for levering!

ZOE Intens

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

Klar for levering!

Renault ZOE Intens 
Førpris fra kr 240 380-

KAMPANJETILBUD 

Nå kun kr 202 380,-

• Ett  års gratis lading på Fortum og Circle K ladepunkter
• Wallbox/hjemmelader (inkl. i prisen)
• Utslippsfri og støyfri elbil med plass til fem personer
• Maksimale 5 stjerner i Euro Ncap sikkerhetstest
• 1 års medlemskap i Elbilforeningen
• Tilgang til enkelte kollektivfelt 
• Ingen bompenger
• Redusert årsavgift 

Renault ZOE: Ladetid m/ 3,6 kW wallbox er ca. 5 t. og 40 minutt er og kun 100 minutt er m/ 11 kW wallbox (0–80 %).  ZOE Intens Easy Charge m/ 3,6 kW wallbox, nå fra kr 202 380. ZOE Intens Supercharge 
m/ 11 kW wallbox, nå fra kr 227 380,-. Renault ZOE har 240 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle). Kampanjetilbud: Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatt er eller tilbud og gjelder så 
lenge lageret rekker. Pris kan variere pga. lokal frakt. Forbehold om trykkfeil. Les mer om Renault ZOE på www.renault.no. 

Kontakt oss for et godt fi nansieringstilbud

Renault CLIO
Fra kr  895,-*

pr. mnd.

Renault CAPTUR
Fra kr 1 395,-*

pr. mnd.

Renault 
TALISMAN 
SPORT TOURER
Fra kr  3 495,-*

pr. mnd.

Renault KADJAR
Fra kr  2 495,-*

pr. mnd.pr. mnd.

Renault MEGANE
Fra kr 1 995,-*

pr. mnd.

Renault TWIZY
Fra kr  995,-*

pr. mnd.

Gullpriser på leasing i hele august

renault.no

Renault CLIO Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 895,- og totalpris kr 77 835. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,34 l/mil. Utslipp fra 90 g/ km. Renault TWIZY Startleie/etabl. geb: 
kr 41 006,-. Månedsleie kr 995,- og totalpris: kr 105 806,- 5 års bindingstid, fri kjørelengde. 100 % elektrisk. Renault CAPTUR Startleie/etabl. geb: kr 45 615,-. Månedsleie kr 1 395,- og totalpris kr 95 835,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 
45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,49 l/mil. Utslipp fra 113 g/ km. Renault KADJAR Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 2 495,- og totalpris kr 135 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet 
kjøring fra 0,38 l/mil. Utslipp fra 99 g/ km. Renault MEGANE Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 1 995,- og totalpris kr 117 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,35 l/mil. Utslipp 
fra 90 g/ km. Renault TALISMAN SPORT TOURER leasingtilbudet er basert på 48 måneder/60 000 km. Startleie/etabl. geb: kr 68 112,- Finansieringsrente 1,95 %. Total fi nansieringskostnad kr 235 872,-. Forbruk blandet kjøring fra 
0,37 l/mil, utslipp fra 98 g/km. Beløpene er inkl. mva og vil variere med rentenivået. *Lokal frakt kan tilkomme.

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

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

VELG
ELEKTRISK

VELG
ZOE Vi gir deg Vi gir deg kr 20 000,- i avslag på ,- i avslag på 

Renault ZOE 400 km ZOE 400 km og ladepakke til og ladepakke til 
en verdi av kr 21 000,- inkludert.

renault.no

Nye
Renault ZOE
Europas mest solgte elbil noensinne!

395 km rekkevidde
Mest rekkevidde for pengene!

Fra kr 253 980,-

renault.no

Nye Renault ZOE har inntil 395 km rekkevidde (WLTP). Den har få   ny   Z.E. 50 ba  eri (52 kWh), oppvarmet ra  , hurtiglading 50kW DC/22kW AC og ny elektronisk girspak 
e-shi� er med «one pedal driving». Du får ba  erigaranti på 8 år/160 000 km (minimum 66 % kapasitet).  Energiforbruk fra 17,3  kWh/100 km (WLTP bl. kjøring). Prisen er
inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på renault.no. 

I den spesielle tiden vi er inne i nå, der vi bl.a. skal holde god avstand til hverandre, tilbyr vi nå hjemlevering av Renault ZOE, helt kostnadsfri . Trygt og behagelig for deg som kunde. *Kontakt oss for mer 
informasjon om betingelser. Tilbudet gjelder kontrakter skrevet i april. (NB: Kontrakten må fortsa  signeres hos forhandler). Elektriske Renault ZOE har inntil 395 km rekkevidde (WLTP). Den har få  ny  
Z.E. 50 ba eri (52 kWh), oppvarmet ra , hurtiglading 50kW DC/22kW AC og ny elektronisk girspak e-shi� er med «one pedal driving». Du får ba erigaranti på 8 år/160 000 km (minimum 66 % kapasitet).  
Energiforbruk fra 17,3  kWh/100 km (WLTP bl. kjøring). Prisen er inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på motorforum.no for mer info.

APRILKAMPANJE
Få elektriske Renault ZOE
levert hjem til deg 
- kostnadsfri *!

Fra kr 253 980,-

Renault CLIO Intens

KAMPANJEDAGER

Kr 30 000,- 
i raba� *
I tillegg er vinterhjul 
inkl. i prisen!

Renault Clio TCe 90 hk INTENS har et imponerende og sofi stikert design som utstråler dynamikk og eleganse. Med en rekke integrerte teknologier er CLIO en smart bil som vil gjøre livet di�  
li�  enklere. Si farvel til stress når du kjører rundt i byen. Det eneste du skal gjøre er å nyte turen! Forbruk blandet kjøring fra 0,6 l/mil, CO2 utslipp fra 135 g/ km. 5 års garanti/100 000 km. 
Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud.  *Tilbudet gjelder kun biler på lager og så langt lageret rekker. Ta kontakt med nærmeste Renault-forhandler eller 
besøk renault.no for mer informasjon. Forbehold om trykkfeil. 

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE. Ba� erigaranti på 8 år/160 000 km. Min. 66% kapasitet.  Maksimale 5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig 
som BOSE EDITION. Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. Kampanjen varer til 31. desember 2018. Les mer om betingelsene på renault.no. Forbehold om trykkfeil.

Bli med å
Renaultvere
Norge du også!
Tobias Becs, Football Freestyler
Team Renault 

renault.no

Renault er markedsleder på  
elbil i Europa. Det feirer vi med å gi deg

kr 25 000,-  
i Renaultvere raba�  

 på Renault ZOE på Renault ZOE

Bli med å Renaultvere den norske bilparken du også!
Kjøp Renault ZOE med hjemmelader og montering 
inkludert (verdi kr 15 000,-). Førpris kr 257 380,- 

Kampanjepris fra 

kr 232 380,-

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE. Ba� erigaranti på 8 år/160 000 km. Min. 66% kapasitet. 
 Maksimale  5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig som BOSE EDITION. Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. 
Lokale frakt-/leverings kostnader kommer i tillegg.  Les mer om betingelsene på renault.no. Forbehold om trykkfeil.

renault.no

LEASINGKAMPANJE

Elektriske Renault ZOE
fra kr 2 495,- pr. mnd.

Utstyr inkl.: Ryggekamera, R-link 7’’ 
berøringsskjerm, handsfree nøkkelkort, 
16 aluminiumsfelger, 15” vinterhjul, 
 metallic lakk. 

Startleie/etabl. geb: kr 55 613,-
Månedsleie: kr 2 495 ,- og totalpris: 
kr 145 433 ,- vil variere med rentenivået. 
3 års bindingstid,  Kjørelengde: 45 000 km.

Les mer om betingelsene og prøv 
vår leasingkalkulator på renault.no

renault.no

LEASINGKAMPANJE

Renault ZOE 400 km
fra kr 2 495,- pr. mnd.

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE, med 400 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle).
Maksimale  5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig som BOSE EDITION.  Forbehold om trykkfeil. Lokal frakt og levering kommer i tillegg.

Startleie/etabl. geb: kr 50 000,-/ kr 5 613,-
Månedsleie: kr 2 495,- og totalpris: kr 145 120,- vil variere 
med rentenivået. 3 års bindingstid, Kjørelengde: 45 000 km. 
Utstyr inkl.: Ryggekamera, R-link 7’’ berøringsskjerm, handsfree 
nøkkelkort, 16 aluminiumsfelger, 15” vinterhjul, metallic lakk.

Elbilen med mest 
rekkevidde for pengene!

Les mer om betingelsene og prøv 
vår leasingkalkulator på renault.no

renault.no

Renault CAPTUR crossover tar det beste av SUV-, kombi- og MPV-segmentene. Høy si� estilling fra SUV-segmentet, kompakt og le� kjørt fra kombi-segmentet, samt komfort og romslighet fra MPV-
segmentet. Høy bakkeklaring på 20 cm. Renault CAPTUR er romslig med et bagasjerom fra 377 l til 450 l og likevel kompakt, med dimensjoner på 4,12 * 1,77 * 1,57 m. Forbruk blandet kjøring fra 
0,51 l/mil, utslipp fra 113 g/ km. 5 års garanti/100 000 km. Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud. Pris inkl. mva. og frakt/levering i Kristiansand.

Renault CAPTUR

Gå din egen vei

Pris fra kr

233 000,- inkludert vinterhjul

VELG
ELEKTRISK

VELG
ZOE
Renault ZOE med 400 km rekkevidde (NEDC) inkludert ladepakke til en verdi av kr 21 000,- (Hjemmelader/wallbox og installasjon og e  års lading på Fortum- og 
Grønn Kontakt ladestasjoner). Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. Lokale frakt-/leveringskostnader kommer i tillegg. Forbehold om trykkfeil. *Kampanjen varer til 
30. september 2017. Les mer om betingelsene på renault.no. renault.no

Vi gir deg kr 20 000,- i avslag på 
Renault ZOE 400 km og ladepakke til 

en verdi av kr 21 000,- inkludert.
Kampanjepris fra  kr 234 500,-* 

Førpris kr 254 500,-

MARKEDETS BESTE
ELBIL-TILBUD?

Velg den modellen som passer di�  behov
400 km eller 240 km (NEDC)

Ladepakke til en verdi av kr 21 000,- og en av markedets beste ba� erigarantier er inkl. i prisen.

LEVERINGSKLARE BILER

renault.no

Renault ZOE 400 km rekkevidde og Renault ZOE 240 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle), ba� erigaranti på 8 år/160 000 km.Min. 66% kapasitet. Maksimale 5 stjerner i Euro NCAP 
sikkerhetstest. Nye Renault ZOE kan fås som BOSE® edition. Ladepakke inkluderer hjemmelader/wallbox + installasjon og 1 års lading på alle Fortum og Grønn Kontakt ladestasjoner. Les om 
ladepakkens betingelser på renault.no. *Kampanjen varer t.o.m. 31. mai 2017 eller så langt lageret rekker. Avbildede modeller kan avvike fra tilbud. Forbehold om trykkfeil.

• 8 års ba� erigaranti
• Kjørelengde 160 000 km

BATTERIGARANTI:
• Hjemmelader/wallbox og installasjon
• 1 års lading på alle Fortum ladestasjoner
• 1 års lading på alle Grønn Kontakt ladestasjoner

LADEPAKKE INKL.:

Nye Renault ZOE 400 km 

KAMPANJEPRIS

SPAR KR 20 000,-

Renault ZOE 240 km

SJOKKPRIS

NB: Begrenset antall

fra kr 229 400,-* FRA KR 174 900,-

Barstølveien 30, 4636 Kristiansand
Tlf. 38 04 10 70
www.motorforum.no/kristiansand

Åpningstider
Ma. - on. fr. kl. 08:30 - 16:00,
to. kl. 08:30 - 20:00, lø. kl. 10:00 - 14:00

renault.no

 Renault ZOE Intens

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

 
Klar for levering!

renault.no

 Renault 

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

Klar for levering!

ZOE Intens

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

Klar for levering!

Renault ZOE Intens 
Førpris fra kr 240 380-

KAMPANJETILBUD 

Nå kun kr 202 380,-

• Ett  års gratis lading på Fortum og Circle K ladepunkter
• Wallbox/hjemmelader (inkl. i prisen)
• Utslippsfri og støyfri elbil med plass til fem personer
• Maksimale 5 stjerner i Euro Ncap sikkerhetstest
• 1 års medlemskap i Elbilforeningen
• Tilgang til enkelte kollektivfelt 
• Ingen bompenger
• Redusert årsavgift 

Renault ZOE: Ladetid m/ 3,6 kW wallbox er ca. 5 t. og 40 minutt er og kun 100 minutt er m/ 11 kW wallbox (0–80 %).  ZOE Intens Easy Charge m/ 3,6 kW wallbox, nå fra kr 202 380. ZOE Intens Supercharge 
m/ 11 kW wallbox, nå fra kr 227 380,-. Renault ZOE har 240 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle). Kampanjetilbud: Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatt er eller tilbud og gjelder så 
lenge lageret rekker. Pris kan variere pga. lokal frakt. Forbehold om trykkfeil. Les mer om Renault ZOE på www.renault.no. 

Kontakt oss for et godt fi nansieringstilbud

Renault CLIO
Fra kr  895,-*

pr. mnd.

Renault CAPTUR
Fra kr 1 395,-*

pr. mnd.

Renault 
TALISMAN 
SPORT TOURER
Fra kr  3 495,-*

pr. mnd.

Renault KADJAR
Fra kr  2 495,-*

pr. mnd.pr. mnd.

Renault MEGANE
Fra kr 1 995,-*

pr. mnd.

Renault TWIZY
Fra kr  995,-*

pr. mnd.

Gullpriser på leasing i hele august

renault.no

Renault CLIO Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 895,- og totalpris kr 77 835. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,34 l/mil. Utslipp fra 90 g/ km. Renault TWIZY Startleie/etabl. geb: 
kr 41 006,-. Månedsleie kr 995,- og totalpris: kr 105 806,- 5 års bindingstid, fri kjørelengde. 100 % elektrisk. Renault CAPTUR Startleie/etabl. geb: kr 45 615,-. Månedsleie kr 1 395,- og totalpris kr 95 835,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 
45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,49 l/mil. Utslipp fra 113 g/ km. Renault KADJAR Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 2 495,- og totalpris kr 135 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet 
kjøring fra 0,38 l/mil. Utslipp fra 99 g/ km. Renault MEGANE Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 1 995,- og totalpris kr 117 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,35 l/mil. Utslipp 
fra 90 g/ km. Renault TALISMAN SPORT TOURER leasingtilbudet er basert på 48 måneder/60 000 km. Startleie/etabl. geb: kr 68 112,- Finansieringsrente 1,95 %. Total fi nansieringskostnad kr 235 872,-. Forbruk blandet kjøring fra 
0,37 l/mil, utslipp fra 98 g/km. Beløpene er inkl. mva og vil variere med rentenivået. *Lokal frakt kan tilkomme.

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

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

VELG
ELEKTRISK

VELG
ZOE Vi gir deg Vi gir deg kr 20 000,- i avslag på ,- i avslag på 

Renault ZOE 400 km ZOE 400 km og ladepakke til og ladepakke til 
en verdi av kr 21 000,- inkludert.

renault.no

Nye
Renault ZOE
Europas mest solgte elbil noensinne!

395 km rekkevidde
Mest rekkevidde for pengene!

Fra kr 253 980,-

renault.no

Nye Renault ZOE har inntil 395 km rekkevidde (WLTP). Den har få   ny   Z.E. 50 ba  eri (52 kWh), oppvarmet ra  , hurtiglading 50kW DC/22kW AC og ny elektronisk girspak 
e-shi� er med «one pedal driving». Du får ba  erigaranti på 8 år/160 000 km (minimum 66 % kapasitet).  Energiforbruk fra 17,3  kWh/100 km (WLTP bl. kjøring). Prisen er
inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på renault.no. 

I den spesielle tiden vi er inne i nå, der vi bl.a. skal holde god avstand til hverandre, tilbyr vi nå hjemlevering av Renault ZOE, helt kostnadsfri . Trygt og behagelig for deg som kunde. *Kontakt oss for mer 
informasjon om betingelser. Tilbudet gjelder kontrakter skrevet i april. (NB: Kontrakten må fortsa  signeres hos forhandler). Elektriske Renault ZOE har inntil 395 km rekkevidde (WLTP). Den har få  ny  
Z.E. 50 ba eri (52 kWh), oppvarmet ra , hurtiglading 50kW DC/22kW AC og ny elektronisk girspak e-shi� er med «one pedal driving». Du får ba erigaranti på 8 år/160 000 km (minimum 66 % kapasitet).  
Energiforbruk fra 17,3  kWh/100 km (WLTP bl. kjøring). Prisen er inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på motorforum.no 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

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 pris tilbud. Vi tar forbehold om trykkfeil. Besøk motorforum.no/kristiansand for mer info.

2WDSUV
FRA KR 245 000,-
Dacia Duster føler seg hjemme i all slags terreng. Den har moderne, robuste uttrykk og en tøff frontgrill, fl ott 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.
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TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS
1330 SAMTALE: 
DE TRE STORE MATVAREKJEDENE 
Et farlig trehodet troll som utnytter forbrukerne? 

«Lavpriskjedene hjernevasker oss», skriver satiriker og forfatter Dagfinn 
Nordbø i VG. Han kritiserer et samfunn der «dagligvarekongene bader i  
milliarder og ler hele veien til Sveits, mens vi er blitt fremmedgjort for vår 
egen mat». Maten vi putter i oss er vår «bensin», om den ikke er bra, begyn-
ner kroppen å krangle. Likevel har vi laget et frislipp der noen få matvare-
konger med vekst som drivkraft skal gi oss all maten vi putter i oss. Nordbø 
frykter det er for sent å snu, fordi vi allerede er blitt priszombier. Samtidig 
hyller han en ny bevegelse som kalles Reko-ringer, der bøndene selger sine 
produkter direkte til kundene. Norsk Bonde- og Småbrukarlag forteller at 
«REKO betyr Rettferdig konsum. Det er et handelsfenomen grunnlagt av 
Thomas Snellman i Finland i 2013. Salgsfenomenet har ingen mellomledd  
og produsenten får 100 prosent av salgssummen.» 

«Alle snakker om kjedemakta», skriver Erling Kjekstad i Nationen, men ingen 
får gjort noe med den. Han mener en sterkere allianse mellom bønder og 
forbrukere er det som må til for å tøyle kjedene. Geir Pollestad i Senterpartiet 
skriver i Nationen at «Matmakta må tøylast. Fryktkulturen må vekk». 
Tre store dagligvarekjeder, Rema, COOP og Norgesgruppen kontrollerer i 
realiteten det meste vi putter i oss. Sluttsummen på kassalappen for de tre 
kjedene er om lag 200 milliarder kroner, skriver Pollestad. Han er urolig for at 
de tre kjedene får stadig mer makt over andre i verdikjeden. De kontrollerer 
maten fra jord til bord. Han vil ikke kritisere Johansson eller Reitan, men 
mener vi som samfunn rett og slett ikke kan tolerere at to familier bestemmer 
så mye over noe som er så viktig for samfunnet som maten. Pollestad hevder 
det figurerer en fryktkultur der folk er redde for å prate om hva de har  
opplevd i møte med kjedene.

Samtidig viser skattelistene at matkjedeeiere fosser fram på formuestoppen. 
Formuen og inntekten til eierne av Rema og Norgesgruppen øker mest i 
verdikjeda for mat. Flere familier i kjøttbransjen klatrer også på listene. 

Bjørgulv Braanen i Klassekampen roper varsko om at bøndene har blitt færre 
og større det siste tiåret, og mener vi nå står ved et vippepunkt. Skal nedbyg-
gingen av matjorda og flukten fra landsbygda stoppes, kreves det drastiske 
tiltak. «Me ser konsekvensane av ein feilslått og sentralisert landbrukspoli-
tikk,» sa Aps landbrukspolitiske talsmann Nils Kristen Sandstrøen. 

Samtale mellom grunnlegger av en 
alternativ matkjede Inger Marie Ommedal, 
kokk og eier av restauranten Hos Moi Trond Moi,
konserndirektør i Norgesgruppen Stein Rømmerud 
og bonde i Bygland Jørund Kvaale Hansen

Samtaleleder: Irene Halvorsen

(100,- tirsdag i teltet)
 

Inger Marie Ommedal er den ambisiøse 
gründeren bak LOKAL- fremtidens 
butikk. LOKAL står på barrikadene og 
kjemper for lokalprodusert mat, dyre-
velferd, smak og helse. Inger Marie har 
alltid vært lidenskapelig opptatt av mat 
Hun startet tidlig på 90-tallet Norges 
første tapasbar og senere Østers Bar. 
Som partner og kreativ leder i Fjeldheim 
& Partners utviklet hun noen av daglig-
varekjedenes mest vellykkede kampan-
jer, som «Middag for under 100-lappen». 
Det er ingen overdrivelse å si at hjertet 
hennes banker for mat og bærekraft. 
Så hardt banker det at hun har brukt de 
fem siste årene til etablering av rebellen 
LOKAL, fremtidens butikk-kjede. For 
ifølge Inger Marie har ikke fremtiden råd 
til bare lave priser!

Vivo Kristiansand  as
Markens gate 9
4610 Kristiansand

Offisiell samarbeidspartner - Vi er tilstede, i teltet, på arenaene og i butikken

TIRSDAG 7. SEPTEMBER
Dacia Duster 
– din perfekte turkamerat!

SOMMERKAMPANJE
I sommer gir vi deg kr 20 000,- 
i raba�  på ZOE. Elbilen som  gir deg 
mest rekkevidde for  pengene!
Nye Renault ZOE
Fra kr 233 980,-*

OPPLEV NORGE I SOMMER! 
Aldri før har det vært mer riktig å feriere i Norge, så hvorfor ikke gjøre 
 alvor av en bilferie i sommer? Norge kan by på en rekke  fantastiske 
 steder, vi hjelper deg på veien! 
Sjekk renault.no/OpplevNorge2020 eller tagg di�  eget bilde  på 
 Instagram med #OpplevNorge2020 og vinn premier  for kr 200 000,-

Takk til Kjersti Kvamme som fi kk med seg 
sin da� er på de� e fantastiske bildet fra det 

turkise Lovatnet.

@
kjerstikvam

m
e

*Sommerkampanjen er kr 10 000,- i prisraba�  og kr 10 000,- i avslag om Ucase ladese�  fra Raydiall ikke velges. Tilbudet gjelder kun lagerbiler eller så langt lageret rekker. 
Prisen er inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på motorforum.no for mer info.

SOMMERKAMPANJE
I sommer gir vi deg kr 20 000,- 
i raba�  på ZOE. Elbilen som  gir 
deg mest rekkevidde for 
 pengene!

Nye Renault ZOE

Fra kr 233 980,-*

OPPLEV NORGE I SOMMER! 
Aldri før har det vært mer riktig å feriere i Norge, 
så hvorfor ikke gjøre alvor av en bilferie i sommer? 
Norge kan by på en rekke  fantastiske steder, vi 
hjelper deg på veien! 

Sjekk renault.no/OpplevNorge2020 eller tagg di�  
eget bilde  på Instagram med #OpplevNorge2020
og vinn premier  for kr 200 000,-.

*Sommerkampanjen er kr 10 000,- i prisraba�  og kr 10 000,- i avslag om Ucase ladese�  fra Raydiall ikke velges. Tilbudet gjelder kun lagerbiler 
eller så langt lageret rekker. Prisen er inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på motorforum.no for mer info.

@
paulsenkristine

Ca. 1400 trappetrinn og 300 høydemeter har 
Kristine Paulsen og en venninne unnagjort 

for å få med seg denne utsikten over Bergen. 
Besøk Ulriken i sommer du også. 

APRILKAMPANJE
Få elektriske Renault ZOE
levert hjem til deg 
- kostnadsfri *!

Fra kr 253 980,-

Renault CLIO Intens

KAMPANJEDAGER

Kr 30 000,- 
i raba� *
I tillegg er vinterhjul 
inkl. i prisen!

Renault Clio TCe 90 hk INTENS har et imponerende og sofi stikert design som utstråler dynamikk og eleganse. Med en rekke integrerte teknologier er CLIO en smart bil som vil gjøre livet di�  
li�  enklere. Si farvel til stress når du kjører rundt i byen. Det eneste du skal gjøre er å nyte turen! Forbruk blandet kjøring fra 0,6 l/mil, CO2 utslipp fra 135 g/ km. 5 års garanti/100 000 km. 
Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud.  *Tilbudet gjelder kun biler på lager og så langt lageret rekker. Ta kontakt med nærmeste Renault-forhandler eller 
besøk renault.no for mer informasjon. Forbehold om trykkfeil. 

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE. Ba� erigaranti på 8 år/160 000 km. Min. 66% kapasitet.  Maksimale 5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig 
som BOSE EDITION. Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. Kampanjen varer til 31. desember 2018. Les mer om betingelsene på renault.no. Forbehold om trykkfeil.

Bli med å
Renaultvere
Norge du også!
Tobias Becs, Football Freestyler
Team Renault 

renault.no

Renault er markedsleder på  
elbil i Europa. Det feirer vi med å gi deg

kr 25 000,-  
i Renaultvere raba�  

 på Renault ZOE på Renault ZOE

Bli med å Renaultvere den norske bilparken du også!
Kjøp Renault ZOE med hjemmelader og montering 
inkludert (verdi kr 15 000,-). Førpris kr 257 380,- 

Kampanjepris fra 

kr 232 380,-

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE. Ba� erigaranti på 8 år/160 000 km. Min. 66% kapasitet. 
 Maksimale  5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig som BOSE EDITION. Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. 
Lokale frakt-/leverings kostnader kommer i tillegg.  Les mer om betingelsene på renault.no. Forbehold om trykkfeil.

renault.no

LEASINGKAMPANJE

Elektriske Renault ZOE
fra kr 2 495,- pr. mnd.

Utstyr inkl.: Ryggekamera, R-link 7’’ 
berøringsskjerm, handsfree nøkkelkort, 
16 aluminiumsfelger, 15” vinterhjul, 
 metallic lakk. 

Startleie/etabl. geb: kr 55 613,-
Månedsleie: kr 2 495 ,- og totalpris: 
kr 145 433 ,- vil variere med rentenivået. 
3 års bindingstid,  Kjørelengde: 45 000 km.

Les mer om betingelsene og prøv 
vår leasingkalkulator på renault.no

renault.no

LEASINGKAMPANJE

Renault ZOE 400 km
fra kr 2 495,- pr. mnd.

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE, med 400 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle).
Maksimale  5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig som BOSE EDITION.  Forbehold om trykkfeil. Lokal frakt og levering kommer i tillegg.

Startleie/etabl. geb: kr 50 000,-/ kr 5 613,-
Månedsleie: kr 2 495,- og totalpris: kr 145 120,- vil variere 
med rentenivået. 3 års bindingstid, Kjørelengde: 45 000 km. 
Utstyr inkl.: Ryggekamera, R-link 7’’ berøringsskjerm, handsfree 
nøkkelkort, 16 aluminiumsfelger, 15” vinterhjul, metallic lakk.

Elbilen med mest 
rekkevidde for pengene!

Les mer om betingelsene og prøv 
vår leasingkalkulator på renault.no

renault.no

Renault CAPTUR crossover tar det beste av SUV-, kombi- og MPV-segmentene. Høy si� estilling fra SUV-segmentet, kompakt og le� kjørt fra kombi-segmentet, samt komfort og romslighet fra MPV-
segmentet. Høy bakkeklaring på 20 cm. Renault CAPTUR er romslig med et bagasjerom fra 377 l til 450 l og likevel kompakt, med dimensjoner på 4,12 * 1,77 * 1,57 m. Forbruk blandet kjøring fra 
0,51 l/mil, utslipp fra 113 g/ km. 5 års garanti/100 000 km. Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud. Pris inkl. mva. og frakt/levering i Kristiansand.

Renault CAPTUR

Gå din egen vei

Pris fra kr

233 000,- inkludert vinterhjul

VELG
ELEKTRISK

VELG
ZOE
Renault ZOE med 400 km rekkevidde (NEDC) inkludert ladepakke til en verdi av kr 21 000,- (Hjemmelader/wallbox og installasjon og e  års lading på Fortum- og 
Grønn Kontakt ladestasjoner). Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. Lokale frakt-/leveringskostnader kommer i tillegg. Forbehold om trykkfeil. *Kampanjen varer til 
30. september 2017. Les mer om betingelsene på renault.no. renault.no

Vi gir deg kr 20 000,- i avslag på 
Renault ZOE 400 km og ladepakke til 

en verdi av kr 21 000,- inkludert.
Kampanjepris fra  kr 234 500,-* 

Førpris kr 254 500,-

MARKEDETS BESTE
ELBIL-TILBUD?

Velg den modellen som passer di�  behov
400 km eller 240 km (NEDC)

Ladepakke til en verdi av kr 21 000,- og en av markedets beste ba� erigarantier er inkl. i prisen.

LEVERINGSKLARE BILER

renault.no

Renault ZOE 400 km rekkevidde og Renault ZOE 240 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle), ba� erigaranti på 8 år/160 000 km.Min. 66% kapasitet. Maksimale 5 stjerner i Euro NCAP 
sikkerhetstest. Nye Renault ZOE kan fås som BOSE® edition. Ladepakke inkluderer hjemmelader/wallbox + installasjon og 1 års lading på alle Fortum og Grønn Kontakt ladestasjoner. Les om 
ladepakkens betingelser på renault.no. *Kampanjen varer t.o.m. 31. mai 2017 eller så langt lageret rekker. Avbildede modeller kan avvike fra tilbud. Forbehold om trykkfeil.

• 8 års ba� erigaranti
• Kjørelengde 160 000 km

BATTERIGARANTI:
• Hjemmelader/wallbox og installasjon
• 1 års lading på alle Fortum ladestasjoner
• 1 års lading på alle Grønn Kontakt ladestasjoner

LADEPAKKE INKL.:

Nye Renault ZOE 400 km 

KAMPANJEPRIS

SPAR KR 20 000,-

Renault ZOE 240 km

SJOKKPRIS

NB: Begrenset antall

fra kr 229 400,-* FRA KR 174 900,-

Barstølveien 30, 4636 Kristiansand
Tlf. 38 04 10 70
www.motorforum.no/kristiansand

Åpningstider
Ma. - on. fr. kl. 08:30 - 16:00,
to. kl. 08:30 - 20:00, lø. kl. 10:00 - 14:00

renault.no

 Renault ZOE Intens

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

 
Klar for levering!

renault.no

 Renault 

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

Klar for levering!

ZOE Intens

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

Klar for levering!

Renault ZOE Intens 
Førpris fra kr 240 380-

KAMPANJETILBUD 

Nå kun kr 202 380,-

• Ett  års gratis lading på Fortum og Circle K ladepunkter
• Wallbox/hjemmelader (inkl. i prisen)
• Utslippsfri og støyfri elbil med plass til fem personer
• Maksimale 5 stjerner i Euro Ncap sikkerhetstest
• 1 års medlemskap i Elbilforeningen
• Tilgang til enkelte kollektivfelt 
• Ingen bompenger
• Redusert årsavgift 

Renault ZOE: Ladetid m/ 3,6 kW wallbox er ca. 5 t. og 40 minutt er og kun 100 minutt er m/ 11 kW wallbox (0–80 %).  ZOE Intens Easy Charge m/ 3,6 kW wallbox, nå fra kr 202 380. ZOE Intens Supercharge 
m/ 11 kW wallbox, nå fra kr 227 380,-. Renault ZOE har 240 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle). Kampanjetilbud: Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatt er eller tilbud og gjelder så 
lenge lageret rekker. Pris kan variere pga. lokal frakt. Forbehold om trykkfeil. Les mer om Renault ZOE på www.renault.no. 

Kontakt oss for et godt fi nansieringstilbud

Renault CLIO
Fra kr  895,-*

pr. mnd.

Renault CAPTUR
Fra kr 1 395,-*

pr. mnd.

Renault 
TALISMAN 
SPORT TOURER
Fra kr  3 495,-*

pr. mnd.

Renault KADJAR
Fra kr  2 495,-*

pr. mnd.pr. mnd.

Renault MEGANE
Fra kr 1 995,-*

pr. mnd.

Renault TWIZY
Fra kr  995,-*

pr. mnd.

Gullpriser på leasing i hele august

renault.no

Renault CLIO Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 895,- og totalpris kr 77 835. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,34 l/mil. Utslipp fra 90 g/ km. Renault TWIZY Startleie/etabl. geb: 
kr 41 006,-. Månedsleie kr 995,- og totalpris: kr 105 806,- 5 års bindingstid, fri kjørelengde. 100 % elektrisk. Renault CAPTUR Startleie/etabl. geb: kr 45 615,-. Månedsleie kr 1 395,- og totalpris kr 95 835,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 
45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,49 l/mil. Utslipp fra 113 g/ km. Renault KADJAR Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 2 495,- og totalpris kr 135 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet 
kjøring fra 0,38 l/mil. Utslipp fra 99 g/ km. Renault MEGANE Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 1 995,- og totalpris kr 117 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,35 l/mil. Utslipp 
fra 90 g/ km. Renault TALISMAN SPORT TOURER leasingtilbudet er basert på 48 måneder/60 000 km. Startleie/etabl. geb: kr 68 112,- Finansieringsrente 1,95 %. Total fi nansieringskostnad kr 235 872,-. Forbruk blandet kjøring fra 
0,37 l/mil, utslipp fra 98 g/km. Beløpene er inkl. mva og vil variere med rentenivået. *Lokal frakt kan tilkomme.

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

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

VELG
ELEKTRISK

VELG
ZOE Vi gir deg Vi gir deg kr 20 000,- i avslag på ,- i avslag på 

Renault ZOE 400 km ZOE 400 km og ladepakke til og ladepakke til 
en verdi av kr 21 000,- inkludert.

renault.no

Nye
Renault ZOE
Europas mest solgte elbil noensinne!

395 km rekkevidde
Mest rekkevidde for pengene!

Fra kr 253 980,-

renault.no

Nye Renault ZOE har inntil 395 km rekkevidde (WLTP). Den har få   ny   Z.E. 50 ba  eri (52 kWh), oppvarmet ra  , hurtiglading 50kW DC/22kW AC og ny elektronisk girspak 
e-shi� er med «one pedal driving». Du får ba  erigaranti på 8 år/160 000 km (minimum 66 % kapasitet).  Energiforbruk fra 17,3  kWh/100 km (WLTP bl. kjøring). Prisen er
inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på renault.no. 

I den spesielle tiden vi er inne i nå, der vi bl.a. skal holde god avstand til hverandre, tilbyr vi nå hjemlevering av Renault ZOE, helt kostnadsfri . Trygt og behagelig for deg som kunde. *Kontakt oss for mer 
informasjon om betingelser. Tilbudet gjelder kontrakter skrevet i april. (NB: Kontrakten må fortsa  signeres hos forhandler). Elektriske Renault ZOE har inntil 395 km rekkevidde (WLTP). Den har få  ny  
Z.E. 50 ba eri (52 kWh), oppvarmet ra , hurtiglading 50kW DC/22kW AC og ny elektronisk girspak e-shi� er med «one pedal driving». Du får ba erigaranti på 8 år/160 000 km (minimum 66 % kapasitet).  
Energiforbruk fra 17,3  kWh/100 km (WLTP bl. kjøring). Prisen er inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på motorforum.no for mer info.

APRILKAMPANJE
Få elektriske Renault ZOE
levert hjem til deg 
- kostnadsfri *!

Fra kr 253 980,-

Renault CLIO Intens

KAMPANJEDAGER

Kr 30 000,- 
i raba� *
I tillegg er vinterhjul 
inkl. i prisen!

Renault Clio TCe 90 hk INTENS har et imponerende og sofi stikert design som utstråler dynamikk og eleganse. Med en rekke integrerte teknologier er CLIO en smart bil som vil gjøre livet di�  
li�  enklere. Si farvel til stress når du kjører rundt i byen. Det eneste du skal gjøre er å nyte turen! Forbruk blandet kjøring fra 0,6 l/mil, CO2 utslipp fra 135 g/ km. 5 års garanti/100 000 km. 
Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud.  *Tilbudet gjelder kun biler på lager og så langt lageret rekker. Ta kontakt med nærmeste Renault-forhandler eller 
besøk renault.no for mer informasjon. Forbehold om trykkfeil. 

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE. Ba� erigaranti på 8 år/160 000 km. Min. 66% kapasitet.  Maksimale 5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig 
som BOSE EDITION. Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. Kampanjen varer til 31. desember 2018. Les mer om betingelsene på renault.no. Forbehold om trykkfeil.

Bli med å
Renaultvere
Norge du også!
Tobias Becs, Football Freestyler
Team Renault 

renault.no

Renault er markedsleder på  
elbil i Europa. Det feirer vi med å gi deg

kr 25 000,-  
i Renaultvere raba�  

 på Renault ZOE på Renault ZOE

Bli med å Renaultvere den norske bilparken du også!
Kjøp Renault ZOE med hjemmelader og montering 
inkludert (verdi kr 15 000,-). Førpris kr 257 380,- 

Kampanjepris fra 

kr 232 380,-

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE. Ba� erigaranti på 8 år/160 000 km. Min. 66% kapasitet. 
 Maksimale  5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig som BOSE EDITION. Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. 
Lokale frakt-/leverings kostnader kommer i tillegg.  Les mer om betingelsene på renault.no. Forbehold om trykkfeil.

renault.no

LEASINGKAMPANJE

Elektriske Renault ZOE
fra kr 2 495,- pr. mnd.

Utstyr inkl.: Ryggekamera, R-link 7’’ 
berøringsskjerm, handsfree nøkkelkort, 
16 aluminiumsfelger, 15” vinterhjul, 
 metallic lakk. 

Startleie/etabl. geb: kr 55 613,-
Månedsleie: kr 2 495 ,- og totalpris: 
kr 145 433 ,- vil variere med rentenivået. 
3 års bindingstid,  Kjørelengde: 45 000 km.

Les mer om betingelsene og prøv 
vår leasingkalkulator på renault.no

renault.no

LEASINGKAMPANJE

Renault ZOE 400 km
fra kr 2 495,- pr. mnd.

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE, med 400 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle).
Maksimale  5  stjerner i Euro NCAP sikkerhetstest. Også tilgjengelig som BOSE EDITION.  Forbehold om trykkfeil. Lokal frakt og levering kommer i tillegg.

Startleie/etabl. geb: kr 50 000,-/ kr 5 613,-
Månedsleie: kr 2 495,- og totalpris: kr 145 120,- vil variere 
med rentenivået. 3 års bindingstid, Kjørelengde: 45 000 km. 
Utstyr inkl.: Ryggekamera, R-link 7’’ berøringsskjerm, handsfree 
nøkkelkort, 16 aluminiumsfelger, 15” vinterhjul, metallic lakk.

Elbilen med mest 
rekkevidde for pengene!

Les mer om betingelsene og prøv 
vår leasingkalkulator på renault.no

renault.no

Renault CAPTUR crossover tar det beste av SUV-, kombi- og MPV-segmentene. Høy si� estilling fra SUV-segmentet, kompakt og le� kjørt fra kombi-segmentet, samt komfort og romslighet fra MPV-
segmentet. Høy bakkeklaring på 20 cm. Renault CAPTUR er romslig med et bagasjerom fra 377 l til 450 l og likevel kompakt, med dimensjoner på 4,12 * 1,77 * 1,57 m. Forbruk blandet kjøring fra 
0,51 l/mil, utslipp fra 113 g/ km. 5 års garanti/100 000 km. Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud. Pris inkl. mva. og frakt/levering i Kristiansand.

Renault CAPTUR

Gå din egen vei

Pris fra kr

233 000,- inkludert vinterhjul

VELG
ELEKTRISK

VELG
ZOE
Renault ZOE med 400 km rekkevidde (NEDC) inkludert ladepakke til en verdi av kr 21 000,- (Hjemmelader/wallbox og installasjon og e  års lading på Fortum- og 
Grønn Kontakt ladestasjoner). Prisen er inkl. frakt/levering i Kristiansand. Lokale frakt-/leveringskostnader kommer i tillegg. Forbehold om trykkfeil. *Kampanjen varer til 
30. september 2017. Les mer om betingelsene på renault.no. renault.no

Vi gir deg kr 20 000,- i avslag på 
Renault ZOE 400 km og ladepakke til 

en verdi av kr 21 000,- inkludert.
Kampanjepris fra  kr 234 500,-* 

Førpris kr 254 500,-

MARKEDETS BESTE
ELBIL-TILBUD?

Velg den modellen som passer di�  behov
400 km eller 240 km (NEDC)

Ladepakke til en verdi av kr 21 000,- og en av markedets beste ba� erigarantier er inkl. i prisen.

LEVERINGSKLARE BILER

renault.no

Renault ZOE 400 km rekkevidde og Renault ZOE 240 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle), ba� erigaranti på 8 år/160 000 km.Min. 66% kapasitet. Maksimale 5 stjerner i Euro NCAP 
sikkerhetstest. Nye Renault ZOE kan fås som BOSE® edition. Ladepakke inkluderer hjemmelader/wallbox + installasjon og 1 års lading på alle Fortum og Grønn Kontakt ladestasjoner. Les om 
ladepakkens betingelser på renault.no. *Kampanjen varer t.o.m. 31. mai 2017 eller så langt lageret rekker. Avbildede modeller kan avvike fra tilbud. Forbehold om trykkfeil.

• 8 års ba� erigaranti
• Kjørelengde 160 000 km

BATTERIGARANTI:
• Hjemmelader/wallbox og installasjon
• 1 års lading på alle Fortum ladestasjoner
• 1 års lading på alle Grønn Kontakt ladestasjoner

LADEPAKKE INKL.:

Nye Renault ZOE 400 km 

KAMPANJEPRIS

SPAR KR 20 000,-

Renault ZOE 240 km

SJOKKPRIS

NB: Begrenset antall

fra kr 229 400,-* FRA KR 174 900,-

Barstølveien 30, 4636 Kristiansand
Tlf. 38 04 10 70
www.motorforum.no/kristiansand

Åpningstider
Ma. - on. fr. kl. 08:30 - 16:00,
to. kl. 08:30 - 20:00, lø. kl. 10:00 - 14:00

renault.no

 Renault ZOE Intens

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

 
Klar for levering!

renault.no

 Renault 

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

Klar for levering!

ZOE Intens

100% elektrisk kjøreglede

KAMPANJETILBUD
Privatleie 3 år, 45000 km

Innskudd kr 40 000,-
Kr 1 995,- pr. mnd.

Klar for levering!

Renault ZOE Intens 
Førpris fra kr 240 380-

KAMPANJETILBUD 

Nå kun kr 202 380,-

• Ett  års gratis lading på Fortum og Circle K ladepunkter
• Wallbox/hjemmelader (inkl. i prisen)
• Utslippsfri og støyfri elbil med plass til fem personer
• Maksimale 5 stjerner i Euro Ncap sikkerhetstest
• 1 års medlemskap i Elbilforeningen
• Tilgang til enkelte kollektivfelt 
• Ingen bompenger
• Redusert årsavgift 

Renault ZOE: Ladetid m/ 3,6 kW wallbox er ca. 5 t. og 40 minutt er og kun 100 minutt er m/ 11 kW wallbox (0–80 %).  ZOE Intens Easy Charge m/ 3,6 kW wallbox, nå fra kr 202 380. ZOE Intens Supercharge 
m/ 11 kW wallbox, nå fra kr 227 380,-. Renault ZOE har 240 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle). Kampanjetilbud: Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatt er eller tilbud og gjelder så 
lenge lageret rekker. Pris kan variere pga. lokal frakt. Forbehold om trykkfeil. Les mer om Renault ZOE på www.renault.no. 

Kontakt oss for et godt fi nansieringstilbud

Renault CLIO
Fra kr  895,-*

pr. mnd.

Renault CAPTUR
Fra kr 1 395,-*

pr. mnd.

Renault 
TALISMAN 
SPORT TOURER
Fra kr  3 495,-*

pr. mnd.

Renault KADJAR
Fra kr  2 495,-*

pr. mnd.pr. mnd.

Renault MEGANE
Fra kr 1 995,-*

pr. mnd.

Renault TWIZY
Fra kr  995,-*

pr. mnd.

Gullpriser på leasing i hele august

renault.no

Renault CLIO Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 895,- og totalpris kr 77 835. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,34 l/mil. Utslipp fra 90 g/ km. Renault TWIZY Startleie/etabl. geb: 
kr 41 006,-. Månedsleie kr 995,- og totalpris: kr 105 806,- 5 års bindingstid, fri kjørelengde. 100 % elektrisk. Renault CAPTUR Startleie/etabl. geb: kr 45 615,-. Månedsleie kr 1 395,- og totalpris kr 95 835,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 
45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,49 l/mil. Utslipp fra 113 g/ km. Renault KADJAR Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 2 495,- og totalpris kr 135 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet 
kjøring fra 0,38 l/mil. Utslipp fra 99 g/ km. Renault MEGANE Startleie/etabl. geb.: kr 45 615,-. Månedsleie kr 1 995,- og totalpris kr 117 435,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring fra 0,35 l/mil. Utslipp 
fra 90 g/ km. Renault TALISMAN SPORT TOURER leasingtilbudet er basert på 48 måneder/60 000 km. Startleie/etabl. geb: kr 68 112,- Finansieringsrente 1,95 %. Total fi nansieringskostnad kr 235 872,-. Forbruk blandet kjøring fra 
0,37 l/mil, utslipp fra 98 g/km. Beløpene er inkl. mva og vil variere med rentenivået. *Lokal frakt kan tilkomme.

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

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

VELG
ELEKTRISK

VELG
ZOE Vi gir deg Vi gir deg kr 20 000,- i avslag på ,- i avslag på 

Renault ZOE 400 km ZOE 400 km og ladepakke til og ladepakke til 
en verdi av kr 21 000,- inkludert.

renault.no

Nye
Renault ZOE
Europas mest solgte elbil noensinne!

395 km rekkevidde
Mest rekkevidde for pengene!

Fra kr 253 980,-

renault.no

Nye Renault ZOE har inntil 395 km rekkevidde (WLTP). Den har få   ny   Z.E. 50 ba  eri (52 kWh), oppvarmet ra  , hurtiglading 50kW DC/22kW AC og ny elektronisk girspak 
e-shi� er med «one pedal driving». Du får ba  erigaranti på 8 år/160 000 km (minimum 66 % kapasitet).  Energiforbruk fra 17,3  kWh/100 km (WLTP bl. kjøring). Prisen er
inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på renault.no. 

I den spesielle tiden vi er inne i nå, der vi bl.a. skal holde god avstand til hverandre, tilbyr vi nå hjemlevering av Renault ZOE, helt kostnadsfri . Trygt og behagelig for deg som kunde. *Kontakt oss for mer 
informasjon om betingelser. Tilbudet gjelder kontrakter skrevet i april. (NB: Kontrakten må fortsa  signeres hos forhandler). Elektriske Renault ZOE har inntil 395 km rekkevidde (WLTP). Den har få  ny  
Z.E. 50 ba eri (52 kWh), oppvarmet ra , hurtiglading 50kW DC/22kW AC og ny elektronisk girspak e-shi� er med «one pedal driving». Du får ba erigaranti på 8 år/160 000 km (minimum 66 % kapasitet).  
Energiforbruk fra 17,3  kWh/100 km (WLTP bl. kjøring). Prisen er inkl. frakt og levering i Kristiansand. Vi tar forbehold om trykkfeil. Les mer på motorforum.no 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

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 pris tilbud. Vi tar forbehold om trykkfeil. Besøk motorforum.no/kristiansand for mer info.

2WDSUV
FRA KR 245 000,-
Dacia Duster føler seg hjemme i all slags terreng. Den har moderne, robuste uttrykk og en tøff frontgrill, fl ott 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.
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SALONGENE, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
VESTRE STRANDGATE 7
1800 DEBATT: 
RUSREFORMEN
Rusreform til besvær? Er det farlig å avkriminalisere 
besittelse av narkotika til eget bruk?

Besittelse og bruk av mindre mengder narkotika skulle ikke lenger straffe-
forfølges, mente regjeringen, som foreslo en grense på blant annet 2 gram 
heroin. Det var noe av innholdet i regjeringens nye rusreform. Opp mot 10 
gram cannabis skulle være ulovlig, men ikke straffbart. 

Andreas Brännström i Fremskrittspartiets Ungdom ønsket en slik lov  
velkommen: «Poenget med en ny rus-reform er å senke terskelen for å søke 
hjelp, men om man samtidig skal straffe dem som søker hjelp, så tror jeg 
langt færre vil gjøre det,» Han mener alkohol er farligere enn cannabis.  

Sylvi Listhaug var ikke enig med de unge i partiet og hevdet at cannabis har 
blitt sterkere. Senterpartiet med Trygve Slagsvold Vedum var sterkt imot. 
Flere enn én av tre nordmenn var enige med Vedum, viste en undersøkelse 
Sentio har laget for Klassekampen. Kun 22 prosent støttet reforma helt. 

Debattanter: 
Bente Røstad, fagansvarlig for RIO – landsdekkende 
brukerorganisasjon på rusfeltet
Arild Knutsen, leder Foreningen for Human Ruspolitikk
Kristian Mjåland, Sosiolog og debattant
Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT
Jan Terje Aas, politiinspektør

Debattleder: Andreas Slettholm
 
(250,- Gjelder tirsdag kveld)

TIRSDAG 7. SEPTEMBER

For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste

Stem Rødt 13. september
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GRENSELØS BAR, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
VESTRE STRANDGATE 7
2100 DEBATT:
STORTINGSVALGET
Er Senterpartiet blitt det nye Fremskrittspartiet? Eller 
tar det opp arven etter det gode, gamle 
arbeiderpartiet?

Senterpartiet har fosset frem på meningsmålingene under hele koronakrisa. 
Alt tyder på et brakvalg for Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet. Kan han 
bli statsminister? Hvordan vil en Ap/Sp-regjering endre samfunnet? Erfaringen 
fra tidligere skifte av regjeringer har vist at resultatet blir små endringer, fordi 
partiene ikke er nevneverdige forskjellige. Kan det bli annerledes denne gang?

Politisk redaktør i Nationen Anne Ekornholmen mener Senterpartiet kan ha 
knekt FrP-koden. Partiet ligger an til å bli ett av landets største partier, med 
opp mot samme oppslutning som Høyre og Arbeiderpartiet. Med Sylvi List-
haug som ny leder i FrP kan valget i år bli særdeles spennende. Senterpartiet 
går til valg på å overta makta sammen med Arbeiderpartiet, men kan Ap stå 
sammen med «et nytt arbeiderparti»? På andre siden: Senterpartiet har ofte 
blitt sammenlignet med Fremskrittspartiet, som et populistisk parti.

Valget skulle handle om klima, men Aslak Bonde skrev i Morgenbladet i fjor 
sommer at valget nå på grunn av koronakrisa i stedet kan komme til å handle 
om arbeidsledighet. Vi spør også; hva blir de store viktige sakene for en even-
tuell ny regjering?

Debattanter
Andreas Slettholm, kommentator i Aftenposten
Vidar Udjus, politisk kommentator i Fædrelandsvennen
Vidar Kleppe, stifter av partiet Demokratene
Irene Halvorsen, redaktør i Nationen
Christian Eikeland, landsstyremedlem i FrP og fylkesleder Agder FrP.
Anne Enger, tidligere partileder og stortingsrepresentant Sp

Samtaleleder: Anders M. Tangen
Musikalsk innslag: Arly Karlsen
(250,- Gjelder tirsdag kveld)

TIRSDAG 7. SEPTEMBER



Den amerikanske cowboyforfatteren Nick Tosches skrev en gang om 
den amerikanske cowboyen: Han blir født, vokser opp, gifter seg, ro-
ter litt rundt og så dør han. Det er vel en merkelapp som kan settes 
på mange typer mennesker. 

Forfatteren Astrid Lindgren og søsteren snakket ofte sammen i te-
lefonen i alderdommen. De begynte samtalen med «døden, døden, 
døden», og så var de ferdig med det. Stigende alder bærer ofte med 
seg det faktum at samtalene gradvis skifter tema. Til eksempel har 
mine to nærmeste jevnaldrende venner og jeg gjennom snart førti 
år hvert eneste år gått på restaurant en kveld i april, omtrent på den 
tida vi alle tre fyller år. I begynnelsen gikk det mye i politikk, religion 
og økonomi, og til dels i andre fornøyelige diskusjoner. Og alltid med 
humoren som en trivelig følgesvenn. Med årene har jeg lagt merke til 
at samtalen gradvis har endret kurs, og at latteren har fått et nervøst 
og noe ironisk drag av galgenhumor over seg som kanskje ikke er så 
rart, når det stadig mer omhandler sviktende helse, sykdommer og 
dødsfall. For min del ubehagelige tema en hypokonder med intens 
dødsangst helst ikke vil snakke om. Eller er det slik? Hypokonderens 
angst handler om å gå for mye inn i alt, også det ubehagelige. Livs-
løgnen kan være smertefull, men er helt nødvendig når man vil være 
dønn ærlig. Men også her lyver jeg, for jeg vil ikke vite og unngår alle 
former for blodprøver og årlig helsesjekk. Det har jeg aldri forsonet 
meg med og aldri gjort. Jeg kunne like gjerne hoppet ut fra tiende 
som å gå å ta helsesjekken og risikere en dødsdom. 

Nå har jeg denne koronavåren skrevet boka «Den siste av dei gam-
le» om oldefar Bjørgulv Myhola og forstått at også her gjennomsyret 
døden alle de hvite sidene. Det er kanskje ikke så rart siden alle jeg 
skrev om for lengst er borte. Dødsleiene slukte meg mest, og selve 
samtalene som foregikk før døden kom. Bjørgulv Uppstad f.eks. som 
også ble kalt Setesdalskjempa, var bestefaren til Bjørgulv. Da han lå 
på det siste, var han bekymret for om all slåssingen ville straffe seg i 
etterlivet. «Fyst eg tenkjer på alt det vonde eg hev gjort, vil de kjøve 
meg», sa han til søsteren Gro. Mens han lå og visste hvor det bar hen 
ble han spurt om han ville høre en salme. «Ja, syng den: Nu bør ei 
synden mer,» svarte Bjørgulv. Da sønnen hans Svein, far til Bjørgulv 
jeg skrev om, lå på det siste, fikk han besøk av en kristen. «No, Svein, 
no skal du snart døy, har du overgitt deg til Gud?» «Eg putla og ber, 
putla og ber det beste eg kan,» svarte Svein. Ja, ja mente den kristne, 
stort mer kan ingen gjøre. Sønnen hans Bjørgulv, han jeg skrev bok 
om, ville ikke begrave kona si i Åseral, så han dro henne over heia til 
Setesdal, for hun skulle ikke våkne opp med åsdøler. 

Nylig besøkte jeg gravstedene til Bjørgulv og alle barna hans, men 
min grandonkel Sveins grav var borte. Jeg lette, men fant den ikke før 
mysteriet ble løst: Den var slettet. Det fikk meg til å tenke på noe den 
finlandssvenske forfatteren Nils Erik Forsgård skrev om i sin nye bok 
«Dødsmasker». Først dør vi mennesker, så før eller senere, dør også 
våre graver. Etter et dødsfall sies det iblant høylytt, at han eller henne 
kommer vi aldri til å glemme. Men vi glemmer. Vi er programmerte til 
å glemme. Det er antakelig forutsetningen for å fortsatt kunne leve 

videre. Jeg kan ikke tenke meg noe mer deprimerende enn dette fak-
tum: Man vokser opp, finner seg en familie og et arbeid og man setter 
i gang et livsprosjekt som er ment å vare i all evighet, i alle fall lever 
vi som det, men det er altså over før vi knapt får begynt. Og ikke bare 
det, Knut Hamsun sa det helt riktig, at om hundre år er allting glemt. 
Jeg vil korrigere Hamsun. Om femti år er allting og alle glemt. 

Forsgårds bok er dyster, men fornøyelig lesning. Han tar for seg alle 
mulige måter å dø på, og beskriver dødsleiene til kjente personlig-
heter som Friedrich Nietzsche, Ernest Hemingway, Johann Sebastian 
Bach, Ezra Pound og mange flere. Også de nære. Han skriver om epi-
demier og pest, om selvmord, om dødsstraff. Og om å være Skinn-
død, noe som gav H-C. Andersen dødsangst. 

I Russland tok de ortodokse prestene avstand fra kremering. I bibel-
beltet her på Sørlandet er det desidert flest begravelser, mens i Oslo 
brennes de fleste. Det er vel liten tvil om at det har med religion å gjø-
re. Det er trygt å dø på Sørlandet. Samtidig er det et annet dilemma, 
for ved brenning kommer verken sopp eller orm til kroppene våre. 

Jeg har aldri forstått meg på døden. Og det er et problem for en 
som vil ha forklaring på alt. Og så irriterer det meg, som det gjør for 
Forsgård, at den som lever lenge betraktes som en slags vinner. Dette 
til tross for at Andy Warhol en gang sa at «death means a lot of mo-
ney, honey». 

Angst for døden blir ofte latterliggjort, men også den som dør modig 
er død. Jeg har det samme forholdet til døden som Woody Allen. Jeg 
er imot den. 

En vakker og tidlig vårmorgen fikk forfatteren Samuel Beckett av en 
venn spørsmålet om ikke sånne dager gjør han glad over å være i live, 
og svarte følgende: I wouldnt go as far as that.

Min kone er i motsetning til meg en rolig, sindig og ubekymret sjel. 
Og hun kunne sagt det samme som Beckett. Jeg har venner som 
også er ubekymrede sjeler og som ikke bruker en eneste kalori på 
det eneste vi vet her i livet. Jeg har anbefalt henne å laste ned en app 
på mobilen som heter «We Croak», der man fem ganger i døgnet på 
helt uforutsigbare tidspunkt får beskjed om at «husk, du skal dø». Jeg 
tror mange av oss trenger det for å huske at vi lever. 

Nils Erik Forsgård kommer innom dødskafeeen på Protestfestivalen i 
september, om pandemien tillater.

Selv har jeg vel innsett at jeg av alders verk og stigende bekymring 
er kommet dit Nick Tosches beskrev i et menneskes livssyklus som 
at man roter litt rundt. Pandemien har gitt nytt hodebry, et valg som 
mellom pest eller kolera. Tør jeg ta vaksinen eller ikke?

Jeg tok den, roet ned av rødvin - og er per dags dato fortsatt i live.

DØDSTANKER

Svein Inge Olsen
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TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS
1200 SAMTALE: 
AKTIV DØDSHJELP 
Er det tid for å åpne opp for et slikt tilbud til lidende 
mennesker i de nordiske landene?

«Som lege har jeg vinglet, jeg startet studiet mitt med å være for. Jeg var 
hellig overbevist om at i enkelte tilfeller så er retten til å avslutte livet noe 
som enkeltmenneske må få lov til å bestemme selv. Etter noen år med klinisk 
erfaring er jeg blitt mer delt. Er mer delt, mer skeptisk,» skrev legen Kathrine 
Hald i en kronikk i Fædrelandsvennen. 

Morten Magelssen har redigert boka «Dødshjelp i Norden, etikk, klinikk 
og politikk» sammen med lege Morten Horn og Daniel Joachim H. Kleven. 
De er mot aktiv dødshjelp. De hevder de måtte få boka ut for å ruste seg 
til en kamp som vil komme. Mens majoriteten av den norske befolkningen 
er positive til dødshjelp, vil ikke flertallet av legestanden eller de politiske 
partiene (med unntak av FrP) gå inn for legalisering. I fjor utgav Ole Martin 
Moen og Aksel Braanen Sterri boka «Aktiv dødshjelp – etikk ved livets slutt». 
Der redegjør de to filosofene for og mot spørsmålet om legalisering. De tar 
avslutningsvis til orde for at aktiv dødshjelp bør tillates – og skisserer så en 
modell for hvordan det kan se ut. Dag og Tid er én av flere aviser som har tatt 
opp temaet. 

Samtale mellom Førsteamanuensis ved Senter for medisinsk
etikk på UIO Morten Magelssen, styreleder i Retten til et 
Verdig liv Olav Weyergang-Nielsen, filosof og professor ved 
Oslomet Ole Martin Moen og lege og skribent Kathrine 
Næss Hald

Samtaleleder: Hilde Kristin Dahlstrøm
(100,- onsdag i teltet)

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS
1330 DØDSKAFE:
BOKBAD 
Nils Erik Forsgård snakker om døden, om liv og død, 
om nærhet og tap. I boka «Dødsmasker» aktualise-
rer han døden, reflekterer over det levende livet og 
hvordan vi forholder oss til tida vi har igjen.

Forsgård er finlandssvensk dosent i Idehistorie ved Helsingfors Universitet 
og har vært gjesteprofessor i kulturvitenskap ved Huimboldts-Universität zu 
Berlin. Han trekker opp ulike perspektiver; idehistoriske, kulturhistoriske og 
selvbiografiske. Forsgårds bok er dyster, men fornøyelig lesning. Han tar for 
seg alle mulige måter å dø på. Han beskriver dødsleiene til kjente kunstnere 
som Friedrch Nietzsche, Ernest Hemingway, Johann Sebastian Bach, Ezra 
Pound og mange flere. Han skriver om epidemier og pest, selvmord og 
dødsstraff. Han tar opp det å være skinndød, noe som gav H.C. Andersen 
dødsangst. Han fyller på med anekdoter. Da Astrid Lindgren og søsteren 
snakket i telefonen med hverandre i alderdommen begynte de med «døden, 
døden, døden», så var de ferdig med det. Han irriterer seg over at den som 
lever lenge betraktes som en slags vinner; til tross for at Andy Warhol en 
gang sa at «death means a lot of money, honey». Så fremt pandemien tillater 
det, får vi her høre forfatteren i fri dressur tale om nettopp døden. 

Bokbader: Alf Kjetil Igland
Musikalsk innslag: Ingebjørg Lognvik Reinholdt

(100,- onsdag i teltet)
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SALONGENE, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
VESTRE STRANDGATE 7
1800 DEBATT: 
NORDEN
Norden har lenge stått sammen, nesten som et eget land. 
Men i det siste har samarbeidet knaka i grunnvollene. Kan det 
nordiske fellesskapet lappes sammen etter pandemien?

Vi elsker Danmark, men det har vært et lukket land siste året. «Harry-handel» i Sverige 
har blitt forbudt. Besøk til familie og tilsyn med hytter i nabolandene har vært nesten 
umulig. Pandemien har eliminert fri bevegelse i Norden. Restriksjoner og stengte grenser 
har utfordret «søskenrelasjonen». Det gode forholdet har blitt til mistro og mangel på 
kommunikasjon, sies det på nettsiden til Foreningen Norden, som ble stiftet i 1919 for å 
styrke samarbeidet mellom de nordiske land.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er blant dem som er skuffet over manglende nordisk 
samarbeid om håndtering av pandemien: «Det har vært vanskelig at vi har valgt så ulike 
modeller i Norden. Vi er vant til å tenke på Norden som et åpent område, og vært stolte 
av det, men nå har vi ikke brukt dette fellesskapet på en god måte.» Er det Sverige alene 
som med sin avvikende politikk har forkludra forholdet, eller må de nordiske landene 
erkjenne at samarbeidet har vært for dårlig fundert i utgangspunktet? Norden-entusiast og 
inntil nylig nestleder i Foreningen Norden, Hilde Sandvik, sier i Dagen at vi er tettere 
knyttet til våre skandinaviske og nordiske naboer enn vi tror. I radioserien «Norsken, 
svensken og dansken» har hun vært med på å sette søkelys på tema vi står sammen om. 
Korona, innvandring og metoo er eksempler på emner som serien har tatt opp, 

«Norden behöver politiskt engagemang och en dos svensk ödmjukhet, skriver svenske 
Annika Ström Melin i Dagens Nyheter. Hun gir på mange måter Sverige skylda for at 
forholdet er blitt så dårlig.  «Sprickorna i det nordiska samarbetet behöver tätas.  
Då måste Sverige ändra attityd. Vad är det som händer med samarbetet i Norden? 
Pandemin har avslöjat så djupa sprickor att man inser att de har funnits där länge.  
När gränserna stängdes hade inte ens gränspendlarna tillräckligt skydd.»

Den svenske teologen Stefan Gustavsson har en annen tilnærming. Han mener  
Skandinavia har gravd sin egen grav ved aldri virkelig å utfordre sekularismen, men latt 
den bli en del av kulturen. Programleder Justin Brierly på Premier Christian Media  
i London sier til Dagen at han er nysgjerrig på Norden som «sekulært paradis». 

De nordiske land har tradisjonelt stått sammen kulturelt, religiøst og samfunnspolitisk. 
Er den tida forbi? Eller kan vi hente oss inn igjen?

Debattanter: 
Nils Erik Forsgård, finlandssvensk dosent og forfatter
Kaisa Kepsu, ekspert på migrasjon, som har studert Nordisk samarbeid 
via Magma, finsk tankesmie
Jan Erik Grindheim, statsviter ved Universitetet Sørøst-Norge 
og i tankesmien Civita
Claes Arvidsson, svensk forfatter, journalist og mangeårig lederskribent i 
Svenska Dagbladet, bosatt i Norge
Espen Stedje, generalsekretær i foreningen Norden
Lise Søelund, dansk filosof og forfatter

Debattleder: Roar Osmundsen
Musikalsk innslag: Lina Teir (FIN)

(250,- Gjelder onsdag kveld)
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GRENSELØS BAR, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
VESTRE STRANDGATE 7
2000 SAMTALE:
HYTTEFEBER
Er hytteutbyggingen i Norge helt ute av kontroll? 
Er den blitt en kreftsvulst som ødelegger 
naturen og forsterker sosiale skiller?

Hyttemarkedet har hatt 49 prosent vekst i årets tre første måneder. Stadig 
flere har hytte. Med ønske om nærhet til naturen, kombinert med muligheter 
for å jobbe fleksibelt, bruker flere mer tid på hytta. Mange kommuner legger 
også til rette for helårsbruk. Pandemien har gjort sitt til at hytta er et tryggere 
sted å være enn i byen. 

Er det rettferdig i en tid med fattigdom og økende ulikhet at så mange kan 
boltre seg i hus og hytter og ikke dele dem med andre? Siviløkonom Andreas 
Landsverk Farberg tar til orde for at «dessertgenerasjonen», som ikke bygget 
landet, bør dele på hyttene på flere enn arvingene. I et innlegg i DN skriver 
han at «den ekte dessertgenerasjonen har fått det beste i alle verdener, 
gjennom hele sitt liv, og vil seile behagelig inn i solnedgangen. Imens sitter 
de unge på orkesterplass og ser sivilisasjonen langsomt gå til helvete». 

Ifølge SSB har hytteeiere i snitt høyere inntekt og formue enn gjennom-
snittsnordmannen. Halvparten har høyere utdanning. Finansavisen har 
regnet ut at rundt 200 milliarder er brukt til å kjøpe og ruste opp hytteparken 
i Norge siden årtusenskiftet. Det er med andre ord pengemuskler i denne 
gjengen, og derfor blir det relevant å snakke om klasseforskjeller i pandemien, 
skriver Karen Kristine Blågestad i Fædrelandsvennen, at noen kan gnu bilen 
full av vin og lam og vende ryggen til kollektivtrafikk og masete byer; at de 
har penger, muligheter og ressurser til å flykte fra episentre og smittetrykk.

Samtale mellom samfunnsøkonom Victor Normann, 
politiker MDG Oda Sofie Pettersen, ordfører i hyttebygda 
Åseral Inger Lise Lund Stulien, politiker fra FrP og tidligere 
ordfører i Mandal Alf Erik Andersen, og forsker på Nibio 
Bjørn Egil Flø.

Samtaleleder: Irene Halvorsen
Musikalsk innslag: Inger Lise Stulien
(250,- Gjelder onsdag kveld)

GRENSELØS BAR, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
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Støtt det nordiske samarbeidet
 

Bli medlem!
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Reidar 

Moslands  

 informative og 

 underholdende 

bok om de 20 

første årene til 

en av landets 

mest 

 turbulente og 

kanskje  viktigste 

 festivaler.

Rapport om fenomenet Protestfestivalen

ET VARSEL OM URO

Reidar Mosland

Den er både blitt skjelt ut som uviktig, og hyllet som den viktigste nor-
ske festivalen.

I 20 år har Christianssand Protestfestival tatt opp et stort mangfold 
av temaer med debattanter hentet fra mange ulike grupperinger og 
ståsteder i det norske samfunnet.

Festivalen kaller seg Nordens Verdifestival og har gått til kamp mot 
likegyldighet og apati.

Festivalleder Svein Inge Olsen sier hans mål har vært å slippe til alle 
stemmer. Det har han høstet både ros og ris for. Men sterke navn i norsk 
kultur- og samfunnsliv har hele tiden trykket festivalen til sitt bryst og 
hjulpet den gjennom store kriser.

Reidar Mosland har som NRK-journalist, musiker og debattleder fulgt 
festivalen i mange år. Her er hans rapport fra disse 20 årene, der han 
både henter frem episoder og utsagn om denne unike festivalen, og 
drøfter hvilken funksjon den har hatt som laboratorium for dialog og 
demokrati.

Reidar Mosland (født 1955) har arbeidet 
i norsk presse i 36 år som journalist og 
redaktør. Han er medlem av Norsk fag-
litterær forfatter- og oversetterforening 
og har blant annet skrevet bøker om norsk 
arbeiderbevegelse. Han er i dag medie-
produsent og producer i Kilden teater og 
konserthus.
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hristianssand Protestfestival

Mosland skriver godt og  underholdende, men ikke 
minst  behersker han etikken om etterrettelighet og 

etterprøvbarhet.  
- Valerie Kubens i  Fædrelandsvennen.

Boken tegner et bilde av Protestfestivalen som et 
 kreativt kaos, et oppkomme av spenstige ideer og 

 meninger til å få bakoversveis av. 
- Magne Lerø i KulturPlot

 Kr. 349,-
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GRENSELØS BAR, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
VESTRE STRANDGATE 7
2100 DEBATT:
DER INGEN SKULLE TRU AT NOKON KUNNE BU
Bør erfaringene fra koronapandemien få oss til å 
tenke nytt om framtida for de nordiske bygdesam-
funnene? Eller burde Norge gjort som Sverige og 
avfolket bygdene?

Bygdelivet er vinneren under en pandemi. Ny forskning viser at livet utenfor 
de store byene er bedre enn i sentrale strøk under koronakrisen. I tider med 
epidemier, terror og trusler om krig er det best på bygda. Siste året har  
samfunnet lært at flere enn vi trodde kan bo hvor som helst og jobbe  
hjemmefra. Kan flyttetrenden fra landsbygda ha nådd slutten? 

”Det er mulig jeg hadde bodd i blokkleilighet, og levd slik som mange nord-
menn ikke ønsker at husdyr skal gjøre,” skrev sauebonden Marianne Dolpen 
i Nationen om hva som hadde skjedd om faren hennes ikke hadde tatt over 
gården. 

På andre siden skriver politisk redaktør i Nationen Anne Ekornholmen, som 
selv har sete i Oslo med distriktenes avis Nationen: ”Det er kritisk for distriktene 
når bare tre av ti jenter sier de vil bosette seg i bygda der de vokste opp,”  
Karen Blågestad i Fædrelandsvennen mener at mange unge voksne ikke 
vil bo i bygdene eller i småbyene. De vil ikke bo nær sin egen familie, eller 
firmaet til far eller mor, ta over gården eller firmaet, dyrke familierøttene i det 
samme grisgrendte strøket. 

Bygde-Norge er i ferd med å bli et vakkert gamlehjem, sier professor Victor 
Normann som er oppvokst i Risør. I sin utvalgsrapport heter det at vi har 10-
15 år på oss på å sprøyte inn nytt blod, ellers blir bygda først et gamlehjem 
og så en kirkegard. Han vil gi tilskudd til riving av gamle og tomme bygnin-
ger for å rydde opp på bygda. Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen mener 
det å rive er lite miljøvennlig og kan føre til at kulturarv går tapt. General-
sekretær i Fortidsminneforeningen Ola H. Fjeldheim sier at flere kommuner 
i Norge og Sverige har brukt gamle hus som middel for å trekke til seg nye 
innbyggere, mange med stort hell. Også Anne Ekornholmen i Nationen tar til 
orde for tilskudd til istandsetting av gamle hus, ikke til å rive dem. Forfatter 
Marit Eikemo har kalt dem samtidsruiner; bygg som har vært i funksjon i vår 
levetid, og som også forfaller i vår levetid. 

Agderposten spør om vi får flere spøkelseskommuner. Avisa mener det kan 
bli resultatet av det regjeringen ikke snakker høyt om. Etter at 119 kommuner 
er blitt til 47, jobber regjeringen i det stille med flere reformer. Dokumenter 
Mediahuset har fått innsyn i, viser hvordan et offentlig utvalg skal få i oppdrag 
å vurdere det såkalte generalistsystemet, som har skapt rammene for hvilke 
tjenester norske kommuner har tilbudt siden 1950-tallet. Regjeringen vil 
danne et A-lag og et B-lag blant kommunene, hvor de med færre enn 3000 

innbyggere får ansvar for færre tjenester. Bjørgulv Braanen skriver at tonen 
skjerpes i debatten om distriktenes framtid og sentraliseringspoltikken. 
Han siterer bl.a. Andreas Slettholm i Aftenposten som skriver at «urbansi-
eringen vil fortsette. Fraflyttingen kan neppe stanses. Og arbeidsplasser på 
bygda er neppe så viktig som politikerne – ikke minst Senterpartiet – skal ha 
det til.

Morgenbladet stilte nylig spørsmålet om svenskene har forstått noe vi ikke 
vil vedkjenne oss. Kan Norge redde klimaforpliktelsene ved å ofre bygda? Når 
Sverige har redusert sine klimagassutslipp, skyldes det først og fremst at man 
ikke varmer opp «stugan» med olje og gass. Bio- og avfallsforbrenning har 
tatt over i store fjernvarmeverk, noe som har gitt store utslippskutt.  
Sentraliseringen er en forutsetning for suksessen. 

Debattanter: 
Victor Norman, samfunnsøkonom, ledet Normann-utvalget  
med nådeløs dom over bygda
Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant Senterpartiet
Kaisa Kepsu, finsk samfunnsanalytiker og ekspert på migrasjons- 
og befolkningsspørsmål, minoriteter, stedsutvikling og statistikk
Lina Teir, musiker, forteller, regissør og manusforfatter fra den 
finske landsbygda 
Bjørn Egil Flø, sosiolog og bygdeforsker

Debattleder: 
Astrid Dalehaug Norheim

Kunstnerisk innslag: Lina Teir 
Musikalsk innslag: Inger Lise Stulien

(250,- Gjelder onsdag kveld)
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TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

1200 SAMTALE: 
JUGOSLAVIA I NORSKE HJERTER 
– Refleksjoner 30 år etter sammenbruddet 

I 2021 er det 30 år siden Jugoslavia gikk i oppløsning. I september 1991 
pågikk de brutale kampene om Vukovar, som ble en øyeåpner for verdens-
samfunnet om hva som var i ferd med å skje og et varsel om hva som videre 
kunne komme. I løpet av 1991–92 brøt fire delrepublikker ut av den sosialis-
tiske føderalstaten Jugoslavia og ble selvstendige stater. Seinere skulle også 
Montenegro og Serbia bli egne land, og Kosovo skulle bryte ut av Serbia. I 
2021 er det videre 20 år siden tidligere president Slobodan Milošević i Serbia 
først ble arrestert og så utlevert til Haag-domstolen.

Norge hadde gjennom nesten førti år fra tidlig 1950-tall en nær kontakt og 
et bredt samarbeid med Jugoslavia. Mange aktører var på banen; politisk 
ledelse, arbeiderbevegelsen, helsevesen, folkebevegelser, kulturorganer, 
yrkesorganisasjoner, reiseliv og bedrifter. Forholdet mellom de to landene 
var ikke bare spesielt i europeisk sammenheng. Det var nærmest naturstridig. 
Den ene parten var et sosialdemokratisk land og NATO-medlem, den andre 
parten en kommunistisk ettpartistat styrt av en landsfader på livstid. 

Hva var bakgrunnen for det spesielle forholdet mellom Norge og Jugoslavia? 
Hva står igjen av denne relasjonen i dag? Hvorfor gikk Jugoslavia i oppløs-
ning? Hva er den aktuelle situasjonen i de de sju eks-jugoslaviske landa? 

Kristian Hagestad, har i mer enn femti år fulgt utviklingen i Jugoslavia og 
de nye landa som er kommet; bl.a. gjennom et stort antall reiser i området. I 
høst er han på markedet med en ny bok om «Landet som var og landa som 
kom». Innholdet vil kunne nyansere det bildet som mange sitter med om 
Jugoslavia, om hva som skjedde på 1990-tallet, og hva som siden har hendt. 

Innledende kåseri ved historiker og mangeårig journalist i 
Aftenposten Ulf Andenæs og tidligere fylkeslege i 
Vest-Agder Kristian Hagestad 

Samtale mellom 
Ulf Andenæs og 
Kristian Hagestad, 
ledet av 
Reidar Mosland.

(100,- torsdag i teltet)
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TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS 
1330 DEBATT:
KJØNNSMANGFOLD
Flere enn før definerer seg som homofile, lesbiske 
og transpersoner. Skyldes dette at flere tør å komme 
ut av skapet? Eller er det blitt en trend å definere 
seg ut av det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret? 
Og hvorfor vekker det så sterke reaksjoner å innføre 
flere enn to kjønn?

«Vi unge blir fortalt at vi kan elske hvem vi vil,» sier 18 år gamle Hedda 
Pilgaard fra Oslo. I dag definerer sju prosent av nordmenn seg som ikke- 
heterofile. Det viser Livskvalitetsundersøkelsen 2020 utført av SSB. I 2008, 
første gang SSB spurte om seksuell identitet og tiltrekning, svarte kun 1,5 
prosent det samme. Hedda Pilgaard sier i intervjuet med Aftenposten at hun 
tror nye holdninger til sex er noe av årsaken. Sex er i større grad en lavterskel 
rekreasjonsaktivitet, lett tilgjengelig gjennom for eksempel datingapper. 
Dette gjør nok at flere tester ut ting, mener hun.

Ikke alle er like begeistret: «Det pågår for tiden et gigantisk, sosialt  
eksperiement i nordiske barnehager og skoler. Det kalles ofte normkritisk 
pedagogikk og blir frontet av organisasjoner som kjemper for kjønns- og 
seksualitetsmangfold, med støtte fra offentlige myndigheter. Sverige er 
kommet lengst i denne utviklingen, men Norge er hakk i hæl,» skriver den 
svenske teologen og forfatteren Olof Edsinger i boka «Når minoriteten tar 
majoriteten som gissel». 

Politiker Ingelinn Lossius-Skeie tok barna ut av skolen fordi de lærte om 
«hen». Karen Blaagestad skriver i Fevennen at «homofile og transpersoner 
på Sørlandet må børste av seg den gammeldags intoleransen Ingelinn Los-
sius-Skeie (PDK) viser fram for hele verden. «Vi må gi alle kjønnsidentiteter 
rom og plass i vårt samfunn. Hvorfor skulle vi ikke gjøre det? Vi har da nok 
av plass. Og hvorfor skal noen bry seg med nøyaktig hvor mye kvinne eller 
mann noen føler seg» Er det ikke helt opp til dem og føle seg fram, finne ut 
hvordan de mest mulig kan skape seg gode og trygge liv?» mener hun. 

Er det på tide at vi endrer kurs, tar de homofile, lesbiske og transpersoner på 
alvor etter så mange år hvor de har måtte holde sin legning skjult? 

Debattanter:
Elisabeth Meling, transperson og leder Kristent Skeivt nettverk
Christina Ellingsen, bioteknolog og matriark
Ingvild Wethrhus Thorsvik, førstekandidat for Agder Venstre
Birgit Amalie Nilssen, skribent og samfunnsdebattant, 
tilknyttet Stiftelsen Arkivet
Tonje Gjevjon, performancekunstner, redaktør, samfunnsdebatt-
ant og leder for Lesbisk Hurpebevegelse

Debattleder: Karl Andreas Jahr
Musikalsk innslag: Ingebjørg Lognvik Reinholdt  

(100,- torsdag i teltet)
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SALONGENE, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
VESTRE STRANDGATE 7
1800 SAMTALE: 
LIVSSTIL
Er tida nå inne for å følge drømmen – å leve 
annerledes? Vi har invitert noen mennesker som 
våget dette, som ikke lever som «alle andre».

Samtale mellom 
Marit Karlsen, frilansskribent og daglig leder for 
Ecotrail Oslo og har bodd i skogen i flere år.
Nils Leidal, naturterapeut som var med i «Der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu». Han er levemann i fjellet på Presteroi i Tinn kom-
mune, milevis fra folk og bor i et etterlatt hus han restaurerer. 
Nina Hemmingsson, svensk tegneserieskaper og kunstner. 
Magnus Jackson Krogh, forfatter og up-stander, «motivational 
speaker». 
Trond Henning Monan, kreativ potet og forkjemper for det 
manuelle menneske. 
Ragnhild Bang Nes, har kanskje svaret på hva som er lykke? 
Lykkeforsker og forfatter av den aktuelle boka «Lykkekuren.

Samtaleleder: Karen Kilane
Musikalsk innslag: Ingebjørg Lognvik Reinholdt  og Lina Teir
(250,- Gjelder torsdag kveld)

CALEDONIEN HALL, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
VESTRE STRANDGATE 7

2000 FOREDRAG: 
NÅR SJELEN GÅR I EKSIL!
med Mikael Kurkiala – 

Mikael er finlandssvensk 
dosent i kulturantropologi 
og forsker ved Svenska 
kyrkan. Han arbeider ved 
Uppsala universitetet, og 
har tatt doktorgrad på 
Sioux-indianerne.

Kurkialas siste bok handler 
om menneskets behov 
for et eksistensielt språk 
for å kunne uttrykke sin 
innerste identitet og 
lengsel også i et moderne 
og sekularisert Norden. 
Ut fra antropologiske 
og filosofiske perspektiv 
argumenterer han for at 
kirken, med sin rike 
arv av fortellinger og 
rom, kunne innta en 
viktig rolle i den 
økologiske og 
åndelige krisen som 
vårt samfunn befinner 
seg i.

Vi omgir oss med overflod 
av underholdning og 
distraksjoner. Samtidig 
stilner samtalen, det 
sosiale limet krakelerer 
og vårt økosystem 
kollapser. Hva skjer 
med oss? Mennesket 
er religiøst, ikke fordi 
vi bærer på visse 
trosforestillinger, men 
fordi lengten etter å bli 
hel er innskrevet i vårt 
vesen, mener 
Kurkiala og 
argumenterer for 
et språk 
som gir mennesket 
tilhørighet i verden. 
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CALEDONIEN HALL, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
VESTRE STRANDGATE 7
2100 DEBATT: 
UT I NATUREN
Det nordiske, sekulariserte naturfolket – Før møtte 
vi Gud i naturen, men i dag drar vi ut i naturen for 
å erstatte en guddom. Hva har skjedd?

Det er rapportert om økning av angst og depresjoner under koronaen. «Naturen er 
enkel og kraftfull, og har noe ved seg som er undervurdert. Jeg mener at vi i enda 
større grad bør lene oss mot den,» sier psykiater Bjarne Stubhaug i VG. 

Det er sagt at Norden har blitt ei sekulær høyborg uten Gud. Sverige kalles iblant 
for verdens mest sekulariserte land. Medlemstallet i menigheter og kirker synker. 
Samtidig søker flere svensker seg ut i naturen for å finne ro og sjelefred. I Norge har 
vi alltid gått ut i naturen på tur, men kanskje aldri så mye som det siste året, og da i 
stedet for nedstengte gudstjenester. Vil vi se varige endringer?

I det brutale livet før i tida – med mer fattigdom og tidligere død – klamra man 
seg mer til Gud, enn vi gjør i dagens samfunn, der vi til en viss grad har avskilta 
Gud. Det ser ut til at jo mer penger vi har, jo mindre tror vi på gud. Den svenske 
forfatteren David Thurfjell har skrevet boka «Granskogsfolk» om hvordan vi har blitt 
et folkeslag nærmere naturen, men uten Gud. Vi fant altså naturen, da vi mista Gud. 
Det kan høres underlig ut; men naturen, der mange kommer nærmere Gud, har 
blitt en arena vi drar til for å finne en erstatning for Gud. 

Debattanter:
David Thurfjell, svensk religionshistoriker som har skrevet boka 
debatten er bygget på.
Mikael Kurkiala, finlandssvensk dosent i kulturantropologi og forsker 
ved Svenska kyrkan; har tatt doktorgrad på Sioux-indianerne og skrevet 
boka «Når sjelen går i eksil»
Jan Thomassen, naturfotograf og filosof
Kjell Arnold Nyhus, teolog, forfatter, retreatleder og fjellentusiast; 
har skrevet boka ”40 dager og 40 netter. En fortelling om stillhet”
Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand og friluftsentusiast

Debattleder: Astrid Dalehaug Norheim
Musikalsk innslag: Elisabeth Sæth
 
(250,- Gjelder torsdag kveld)
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Vårt Land jobber kontinuerlig med å være tett på de 
tematikkene som engasjerer og provoserer i journa-
listikken vår. Vi ønsker å komme nær menneskers 
tro, tvil og liv gjennom portrettspalten Min tro. Og vi 
er stadig ute etter å utfordre og utvide den offentlige  
samtalen om tro og livssyn på debattplass. I Vårt Land 

tar vi religion og livssyn på alvor.

Les Vårt Land  
i 10 uker for 49kr*
Send kodeord HELG til 1933

Du får papiravisen fredag og lørdag, samt full tilgang til vl.no.  
Abonnementet fornyes deretter til kr 320,- pr mnd. 

Foto: Erlend Berge
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TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS
1200: SAMTALE: 
«APPENES PLANET»
Professor og forfatter Thomas Hylland Eriksen  
forteller om «Appenes planet». Gjør smarttelefonen 
oss mer sosiale – men også mindre sosiale? Må vi 
tåle å kjede oss på «appenes planet»?

Med karakteristisk engasjement og nysgjerrighet tar Thomas Hylland Eriksen 
oss med på oppdagelsesferd i smarttelefonens univers. I kjent stil tegner han 
kartet underveis. Bare på noen få år har smarttelefonen gjort verden mindre 
og større, nærere og fjernere, morsommere og kjedeligere. Den presser virke-
ligheten inn i sine plattformer: Det du ikke får inn i en app, finnes ikke.

Livet har blitt friere og mer kontrollert, mer sosialt og mer asosialt, mens vi 
mennesker blir både smartere og dummere. Hvis vi ikke skal bli slaver av 
mobilen, er det nødvendig å forstå den, for å kunne ta livet, kontrollen og 
ikke minst tiden tilbake.

I en kronikk i BT skriver filosof og musiker David Chelsom Vogt at i skolen 
som ellers i samfunnet har det blitt mindre toleranse for kjedsomhet. I det 
øyeblikk du setter deg på bussen, går hånden automatisk ned i lommen, og 
opp kommer mobilen. Eller når middagsgjesten har gått på toalettet. Dødtid 
finnes ikke lenger. Et hvert tomrom der det ikke skjer noe, skal på død og liv 
fylles. 

De som i dag vokser opp, får ikke tid til å reflektere over livet, undre seg, eller 
tenker over saker og ting. Det handler om å forsøke å unngå kjedsomheten. 
Thomas Hylland Eriksen filosoferer i kjent stil også over dette fenomenet. 

Musikalsk innslag: Rebekka Lundstrøm

(100,- fredag i teltet)

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS
1330: FOREDRAG:
UNG OG USIKKER? 
Ung og redd? – eller bare nysgjerrig? Generalens 
gode råd for et bedre liv. Robert Mood har en 
mannsalder bak seg i Forsvaret – på alle nivåer fra 
lagfører til generalløytnant. 

Han har tjenestegjort i konfliktområder over hele verden. I sin bok «Kunsten 
å stå opp om morgenen» gir han gode råd og øser av sine erfaringer og 
formulerer ti råd for livet.

Han viser bl.a. hvordan Forsvarets verdier om samhold, disiplin og solidaritet 
kan overføres til andre deler av livet. 

Spesielt invitert er unge mennesker som søker struktur i hverdagen og alle 
som vil bli en bedre utgave av seg selv.

Musikalsk innslag: Rebekka Lundstrøm

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

FREDAG 10. SEPTEMBER

Vårt Land jobber kontinuerlig med å være tett på de 
tematikkene som engasjerer og provoserer i journa-
listikken vår. Vi ønsker å komme nær menneskers 
tro, tvil og liv gjennom portrettspalten Min tro. Og vi 
er stadig ute etter å utfordre og utvide den offentlige  
samtalen om tro og livssyn på debattplass. I Vårt Land 

tar vi religion og livssyn på alvor.

Les Vårt Land  
i 10 uker for 49kr*
Send kodeord HELG til 1933

Du får papiravisen fredag og lørdag, samt full tilgang til vl.no.  
Abonnementet fornyes deretter til kr 320,- pr mnd. 

Foto: Erlend Berge



FREDAG 10. SEPTEMBER 

KULTURKVELD PÅ TEATERET

TEATERET, KONGENSGATE 2

18:30 DEBATT
KVINNER OG JOBB PÅ SØRLANDET.
Hvem føler seg velkomne i arbeidslivet her? 
Hva vet vi om mangfold i arbeidslivet på Agder?

Konferansier:
Birgit Amalie Nilssen, programansvarlig 
Stiftelsen Arkivet, tidligere teatersjef på Kilden

Innledning ved Torunn Skåltveit Olsen, programansvarlig 
og førstelektor ved institutt for arbeidsliv og innovasjon, 
Handelshøgskolen,UiA

Deltagere
Colleen Delane Skibsrud, innehaver av Solskinn og latter
Maryam Bokdasji,  Stud. jur. UiA
Synnøve Aabrekk, leder Visit Sørlandet/USUS
Vibeke Sandåker, samfunnsviter, mor og politiker fra 
Partiet De Kristne.

Innlegg fra salen er velkomne

Mingling og sosialt samvær med litt å spise og drikke.

(inngang 50,-)

TEATERET, KONGENSGATE 2

20:30 SAMTALE: 
VÅRT MØTE MED KRISTIANSAND.
I Kristiansand er det mange flerkulturelle 
personer fra hele verden som har slått rot. 
De aller fleste trives veldig godt.  Denne kvelden 
skal vi høre spennende og hyggelige historier fra 
personer med røtter i Chile, Kosovo, Vietnam, Tyrkia, 
Kongo, Irak og Afghanistan. 

Pedro Sait, Chile
Halime Hasanaj, Kosovo
Ayman Hassan, Kongo
Faresha Akbari, Afganistan
Dilshad Kesteyi, Kurdistan, Nord Irak
Gulli Mohammadi, Afganistan
Hoa Thi Vu, Vietnam
Ozan, Tyrkia

Musikalsk innslag med afrikanske trommer Joe.
Konferansier Kurt Mosvold.

Musikk Inti Ortega.

TEATERET, KONGENSGATE 2 

22:00 FESTKVELD
Reggae musikk og dansekveld

Small Pockets of Resistance
Slutt kl: 00:00





Send sms
ABO 3860

til 1960

Vigdis Hjorth

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

Odd Karsten Tveit

Klassekampen, gjødsel 
for hjernen. Hver dag, 
hvor enn i verden.
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TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS
1200 DEBATT:  
VAKSINESKEPSIS 
– Berettiget eller resultat av konspirasjonsteorier? 

Har kommersialiseringa og tanken på profitt vært med på å skape vaksine-
skepsis og konspirasjonsteorier som brer om seg i verden? At bruken av 
AstraZeneca-vaksinen måtte stanses fordi den er forbundet med (riktignok) 
sjeldne tilfeller av blodpropper og dødsfall, har neppe ført til mindre skepsis. 
I flere europeiske land vil bare halvparten la seg vaksinere. 

Vaksineskepsis handler om mistillit til autoriteter og tanken om folkets makt, 
sier Heidi Larson, professor i antropologi og leder av Vaccine Confidence 
Project ved London School of Hygiene & Tropical Medicine. 

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte til NRK at «det er 
veldig forståelig at mange er skeptiske til vaksiner. Men det er viktig å vurdere 
informasjon som kommer, og selv ta stilling til om risikoen ved å ta vaksine er 
større eller mindre enn det å bli syk». Stine Engen mener i Klassekampen at 
dette står i sterk kontrast til hvordan samtalen om vaksinemotstand tidligere 
har foregått, kjennetegnet av bl.a. latterliggjøring og harme. Statsminister Erna 
Solberg sa f.eks. i 2018 at «Jeg mener foreldre som sier nei til vaksine har et per-
sonlig ansvar» - underforstått at de må ta vaksiner for sin egen og andres skyld. 

Markus Moe tar i Dagens Medisin et «oppgjør» med vaksineskepsis hos 
helsepersonell. «Det er – heldigvis – lov til å tro og tvile i tråd med egen 
overbevisning i vårt langstrakte land. Også helsepersonell har slike rettigheter. 
Men ansatte i helsetjenesten er underlagt lover, retningslinjer og plikter. De 
må følge både en etikk og et verdigrunnlag som skal forene alle dem som skal 
hjelpe, lindre og trøste,» skriver Moe på bakgrunn av en spørreundersøkelse 
som viser at mange sykepleiere er usikre på om de vil ta koronavaksinen. 
«Vaksineskeptikere eller – motstandere påstår ofte man ikke kan vite hvordan 
akkurat «min» kropp vil reagere når et fremmed stoff injiseres i kroppen. Det er 
en argumentasjonsform som aldri vil føre verden framover,» mener Moe. 

Debattanter: 
Robert Mood, Fritt Ord-vinner, general og tidligere 
Røde Kors-president, vært i Midt Østen og Syria og nå forfatter
Svein ”Charter-Svein” Østvik, TV-kjendis, forfatter og vaksineskeptiker
Bjarne Bjorvatn, svensk professor i medisin og spesialist i  
infeksjonsmedisin og vaksiner
Steinar Madsen, lege og fagdirektør i Statens legemiddelverk
Julia Schreiner Benito, redaktør av magasinet Helse, Mat & Livsstil 
-Hemali.no

Samtaleleder: Helge Simonnes           (100,- Gjelder lørdag i teltet)

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS
1330 SAMTALE: 
KONSERVATIVISME
Lektor og skribent Sofie Braut samtaler med 
forfatter og tidligere sjefsredaktør i Vårt Land 
Helge Simonnes. 

Samtaleleder: Tomm Kristiansen
Musikalsk innslag: Ingvild Flottorp

«Vår tid treng ikkje konservative, som i mangel på gode idear eller av frykt 
for framtida, tyr til gjenbruk av slitte fortidsrestar. Men ho treng framleis 
konservative», skriver Braut i Vårt Land under overskriften «Det konservative 
instinktet».

Dette «instinktet» ser i dag ut til å ha dårlige kår, særlig blant dem som setter 
dagsorden, mener Braut og fortsetter: «Nokså nyleg har vi erfart velting av 
statuar, vandalisering av minnesmerke og brot med grunnleggande kate-
goriar knytt til kjønn og familierelasjonar, berre for å nemne nokre døme.» 
Hun mener mange føler en slags plikt til å omfavne alt nytt. Men, fortsetter 
hun, «instinktet til å ta vare på skal ein ikkje skjemmast av.» Hun hevder 
videre at «i kristen samanheng har omgrepet konservativ på kort tid utvikla 
seg i retning av eit skjellsord og at mange, også faktisk dei som ER konser-
vative både av legning og teologi, gjer mykje for å unngå denne vanærande 
merkelappen.» 

Simonnes er blant dem som har målbåret hard kritikk mot konservative kret-
ser. Han skriver nå bok om de konservative i USA. Selv om verden (for en tid?) 
er ferdig med Donald Trump, mener Simonnes at den åndelige retorikken 
som banet vei for Trump, må gås etter i sømmene. Han hevder mange kristne 
er fanget av en tanke om at Gud er på en spesiell måte er på deres parti, og 
at ideen om «Gott mit uns» fortsatt lever. 

Vi spør samtale-duoen: Er det tid for å skamme seg over å være motstrøms? 
Er det å være konservativ en form for intellektuell og sosial slapphet? Eller er 
det blitt en motesport å rive ned sentrale samfunnsverdier som det har tatt 
århundrer å bygge opp?

(100,- gjelder lørdag i teltet)       

LØRDAG 11. SEPTEMBER
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LØRDAG 11. SEPTEMBER

STUP, THON HOTEL NORGE, DRONNINGENS GATE 5
1800 SAMTALE: 
LIVET ETTER PANDEMIEN
Hvor går samfunnet etter pandemien? Går vi mot 
forsterket nyliberalisme og en ny underklasse? 
Eller finnes det alternativ?

Kriger og pandemier har opp gjennom tidene alltid forsterket og tydeliggjort 
sosial ulikhet og forskjeller mellom folk, sier historiker May Brith Ohman Nielsen. 
Hva vil skje etter denne pandemien? I årevis har verden vært preget av økende 
ulikhet og større forskjeller av urovekkende dimensjoner. Ifølge forfatter Linn 
Stalsberg har den førti år lange perioden med nyliberalisme mye av skylda. 
Uansett hvor mye det skrives om problemet, fortsetter forskjellene å øke. 

Asle Toje har lenge vært opptatt av utviklinga, som han løfter fram i sin siste bok 
«Gullbrikkespillet». Han har skrevet om at arbeiderklassen blir trygdeklassen, 
om nedgang i fødselstallet, om svekking av det som binder oss sammen, tapet 
av kristendommen, mistroen til EU og sosialismens sammenbrudd. Han mener 
flukten fra religionen ender i «rasjonalitetens jernbur». Han påpeker en utvikling 
med «teknologiske inngrep, økonomiske overgrep og kulturell ekstremisme», 
som skulle skape en ny verden med nye mennesker uten å stoppe opp. Han 
snakker om at middelklassen er delt i to, om rotløse verdensborgere og det 
rotfestede borgerskapet. På toppen av pyramiden troner et nytt, meritokratisk 
plutokrati, som avsondrer seg fra røkla. 

En ny tid var på gang, det meste til det verre. Nasjonen, velferdsstaten og globa-
lismen lå bak oss.  Men alt dette var før pandemien. Hvilken vei vil utviklingen 
ta etter pandemien?  Raser den videre i rakettfart i samme spor? Eller kan den - 
mot alle odds – ta noen reorienterende skritt tilbake, og så kanskje fortsette mot 
noe helt nytt?

Samtale mellom statsviter og forfatter Asle Toje, 
biskop i Agder Stein Reinertsen, direktør i Fritt Ord
Knut Olav Åmås, TV-kjendis, forfatter Svein ”Charter-Svein” 
Østvik og leder av tankesmien Civita Kristin Clemet

Samtaleleder: Tomm Kristiansen
Musikalsk innslag: Ingvild Flottorp

(300,- Gjelder lørdag kveld)

STUP, THON HOTEL NORGE, DRONNINGENS GATE 5 

2000 – 2200 – 9 X 9 MOTSTRØMSAKTIVISTENE
INKL. TRIBUTE TIL BOB DYLAN
Noen er så rasende på urettferdighet og 
skjevheter i samfunnet at de MÅ engasjere 
seg 110%.  Vi har samlet 9 av dem. 
Hver av dem får 9 minutter til disposisjon.

For en stund siden skrev Knut  Olav Åmås, spaltist i Aftenposten og direktør 
i Stiftelsen Fritt Ord om aktivister som bruker livet sitt på noe de brenner for. 
Han nevnte flere eksempler: «Arild Knutsen arbeider til alle døgnets timer for å 
hjelpe rusavhengige og familiene deres». Han sier: I årevis har jeg kjempet for 
at rusavhengige skal bli behandlet som mennesker og ikke som kriminelle.

Liv Jessen har arbeidet for å hjelpe prostituerte i 35 år. Hun sier: De fleste 
prostituerte blir møtt med en kald skulder og mistenksomhet. I Norge finnes 
det dessverre et syn på prostituerte som en spesiell type kvinner. På grunn av 
stigmatisering er det få som har våget å fortelle hvordan livet er.

Iffit Quereshi har i 2018 portrettert 32 aktivister av meget ulikt slag og forteller 
deres historie. 

Mahmood Amiry-Moghaddam kom fra Iran til Norge som flyktning i 1985 og 
har kastet seg inn i kampen mot dødsstraff. 

INTRO: Det er denne dagen 20 år siden terroren mot World 
Trade Center, der nesten 3000 mennesker ble drept. 
Generalløytnant, Fritt Ord-Prisvinner og tidligere sjef for 
FNs observatørstyrke i Syria og president i Røde Kors 
Robert Mood sier noen ord.

Innledning v/ Knut Olav Åmås

1. Mahmood Moghaddam, 
 hjerneforsker og menneskerettsforkjemper

2. Kalla Bakke og Silje Elisabeth Rognhaugen, 
 rånere

3. Lasse Efskind, 
 politisk aktivist, kirurg og tidligere verdensrekordholder   
 på skøyter

4. Iben Thranholm, 
 dansk samfunnsdebattant og aktivist for kristne verdier

5. Ingelinn Lossius-Skeie, 
 Aktivist for biologisk definisjon av kjønn og frihet under   
 det norske flagg

6. Ester Nafstad, 
 cannabisaktivist og daglig leder av Normal Norge 

7. Anne Helene Wirstad, 
 miljø- og omstillingsaktivist

8. Kristian Hoff Andersen, 
 aktivist i arkitektopprøret

9.  Christina Grefsrud-Halvorsen
 forkjemper for barns rettigheter

Programleder: Nicolay Lange-Nielsen
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STUP, THON HOTEL NORGE, DRONNINGENS GATE 5 
Bob Dylan 80 år i 2021 
KONSERT 
«Knockin’ On Dylan’s Door»

Norsk band med tilhold i Kragerø, 
som spiller utelukkende 
Bob Dylans musikk.

Jørn Henning Isaksen (gitar), 
Terje Johannessen (bass), 
Arne Astad (tangenter), 
Kjell Bohnhorst (trommer) og 
Kim Eikenes (vokal, gitar og munnspill)

Vokalist Eikenes har høstet mange lovord om måten 
han formidler Dylans låter på, både med stor innlevelse 
og troverdig framføring. Mange mener sågar at han 
også kan høres ut som Dylan selv! Med seg i ryggen 
har han en gjeng med dyktige og erfarne musikere, 
som løfter det hele til et nivå som vil gi publikum 
en reise gjennom Dylans lange karriere se sent 
vil glemme.

(300,- Gjelder lørdag kveld)
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SALEM MISJONSMENIGHET, INDUSTRIGATA 28
1100 NORDISK VEKKELSESMØTE MED 
RHONDA MATHISEN (Overføres på Kanal 10 - TV)
Midt i et økende kaos i verden, i et Norden uten 
Gud, i et sekulært samfunn, mener mange kristne at 
verden – og særlig Norden – trenger en ny vekkelse. 
Amerikanske Rhonda Mathisen har skrevet boka 
«Vekkelse» og maner til åndelig oppvåkning og 
endetids-forkynnelse hun mener vil muliggjøre en 
åndelig høst av frelse, gjenopprettelse og utbredt 
bevissthet om Gud. 

«Er det håp om vekkelse i den vestlige verden i det 21. århundret, eller er 
tiden for store vekkelser over? Den vestlige kulturen er preget av åndelig 
opprør. Umoral, perversjoner, avhengighet, vold, oppløsningen av familier, 
terrorisme, kynisk politisk renkespill, økonomisk ustabilitet og fiendtlige 
religioner truer vår kirke og samfunnet slik vi kjenner det. Har menneskene 
glidd så langt bort fra Gud at vekkelse er umulig?» skriver Rhonda og med-
forfatter Wes Adams.  

Oversettes av : Elisabeth Mork
Musikk: Anita Hernes og Tom Magnussen

SALEM MISJONSMENIGHET, INDUSTRIGATA 28
1330 KORTFILM: 
SALIGA 
Den gang vi kunne sitte tett, og da de kristne stevnene samlet folk fra hele 
landet, er blitt et savn for mange. Nå er vi på vei ut av pandemien. Neste år 
kan vi begynne på nytt igjen. I denne kortfilmen av den svenske regissø-
ren Cecilia Mörck får vi se en annen side av landet som er blitt omtalt som 
verdens mest sekulariserte. Hönökonferansen samler hvert år mange hundre 
kristne og bevitner med det et fenomen som både fasinerer og provoserer. 
De sitter ut ved klippene, døpes i havet og stemmer i allsang der de  
forkynner at de har besluttet å følge Jesus. 

Regi: Cecilia Björk
(Filmregissør, manusforfatter og produsent.)

SALEM MISJONSMENIGHET, INDUSTRIGATA 28
1400 SAMTALE: 
HANS NIELSEN HAUGE
Det er 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født.
Var kampen for vekkelse hoveddrivkraften for alt 
hans virke? Hvor er det blitt av dagens vekkelse?

Hans Nielsen Hauges visjon – som han lyktes med – var å bedre forholda for 
mennesker, både økonomisk og åndelig. Men hvor svikter dette mest i dag? 
Historiker Arve Negaard mener Hauge lyktes med prosjektet sitt. 

Hauge var en praktisk forkynner og mente kallet fra Gud var å være sam-
funnsbygger, forteller professor ved Institutt for samfunnsøkonomi Ola Hon-
ningdal Grytten. Men han var først og fremst vekkelsespredikant, og kanskje 
er det her nåtiden har forsømt Hauges visjon mest av alt? «Den Norske Kirke 
hadde tidlig på 1800-tallet enerett på forkynnelse i Norge. Det måtte være en 
prest til stede. Og siden Hauge ikke hadde presteutdannelse, representerte 
hans virksomhet i kirkens øyne en alvorlig trussel mot deres åndelige påvir-
kningsmonopol på landet sjeler», forklarer Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. 
«Vekkelsen, vitnesbyrdet og troendes bekjennelse var bærebjelken i hans 
kristendom», skriver professor emeritus i kirkehistorie Bernt T. Oftestad og 
førsteamanuensis emeritus i kirke- og misjonshistorie Kristin Norseth.

Georg Brandes gikk så langt som å si, at om kristendommen offisielt var 
innført i Norge av Olav Tryggvason for nihundre år siden, «så blev den dog i 
virkeligheten innført av Hans Nielsen Hauge». 

SØNDAG 12. SEPTEMBER
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Gjennom vekkelsen fikk den tidligere geistlige autoritetsdyrkelsen i religiøse 
spørsmål og presteskapets enemonopol på forvaltningen av Guds ord, en 
varig knekk. Med Hauge kom lekmannsforkynnelsen inn i norsk kirke- og 
kristenliv. Den moralske og sosiale reisning som vekkelsen førte med seg, fikk 
betydning for samfunnslivet som helhet. «Med Hauge vaagnede folkeaanden 
i Norge,» proklamerte Grundtvig. Den store gjerningen Hauge-vekkelsen 
gjorde ved at den bar folket et drygt stykke fram mot åndelig selvstendig-
het, er også fremhevet av professor Koht, stod det å lese i Dagfinn Breisteins 
biografi fra 1955, en av de mange biografiene om Hauge.

Spoler vi frem til i dag, har vi ikke sett en skikkelig vekkelse på flere tiår. Som 
vi vil høre mer om i en senere debatt, er hele Norden blitt gjennomlibera-
lisert, og behovet for frelse er borte. Hadde vi trengt den vekkelsen Hauge 
brant for i dag?

Samtale mellom teolog, journalist og redaktør Finn Jarle Sæle, 
forhenværende vekkelsespredikant Wiggo Abrahamsen, 
campingplasseier som har skrevet om Hauges åndelige 
testamente Peter Tore Gabrielsen og redaktør i avisa 
Norge I Dag Bjarte Ystebø

Samtaleleder: Elisabeth Mork
Musikalsk innslag: Ingvild Flottorp

SØNDAG 12. SEPTEMBER SØNDAG 12. SEPTEMBER

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

Vi støtter
kulturlivet
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FRIKIRKEN, TOLLBODGATA 64
1700 SAMTALE: 
LIVETS MENING: 
Gud er død for mange, men kan vi stole på 
humanismen? Gjør tvil og rådvillhet oss til 
desorienterte skapninger på vår korte vei 
gjennom livet

Uten et overordnet mål oppstår et tomrom som er vanskelig å fylle, 
skriver filosof og skribent Marie Skjoldal i Klassekampen. Gud er for 
lengst død, men også vår tids dominerende trosform, humanismen, 
knirker i sammenføyningene, mener hun. Troen på menneskets 
fornuft og evne til å forme og kontrollere omgivelsene er under 
press. Dette kommer bl.a. til uttrykk gjennom motsigelsen mellom 
menneskehetens bevegelse mot framskritt og vekst på den ene 
siden, og naturens grenser og ødeleggelse på den andre. Tvilen viser 
seg i form av økende skepsis til vitenskapelig kunnskap. Og flere tar 
til orde for at det ikke finnes noe kvalitativt skille mellom mennesker 
og øvrige dyr; vi er ikke lenger hellige.

Dagfinn Ullestad skrev kronikken «Finnes det mening for det korte 
livet uten en tro». Da han mistet en datter, mistet den tidligere 
presten også sin gud.

Samtale mellom filosof og skribent Marie Skjoldal,
presten som ble humanetiker Dagfinn Ullestad, 
infoleder NLM Espen Ottosen, filosof og forfatter av 
boka «Meningen med livet» Einar Duenger Bøhn.

Samtaleleder: Sylfest Lomheim
Minikonsert: Kristiansand stasjon minnes Billy Joe 
Shaver, John Prine og K.M. Myrland

(200,- Gjelder Frikirken)
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Byg dit liv –

«Byg dit liv paa tro og glæde»
                har jeg hørt dem præke, præke.
 «Glæden, som fra haab til haab
                kan dig smile ind i døden.»

Nei – byg det da før paa sorgen,
                stolt og haard og dyb som fjeldet,
 Der til jordens sidste urgrund
                strækker sine sterke rødder.

«Sørlandsdikteren» Vilhelm Krag ble født for 150 år siden i år. 

Han hedres herved ved dette diktet, utgitt i «Nye Digte» i 1897.

Torjesen
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AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

ALT PÅ ETT STEDALT PÅ ETT STED
Velkommen til AMFI Vågsbygd

BUTIKKER
inkl. Vinmonopol

45

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

2 timer gratis parkering!
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MISJONSHUSET , KRISTIAN IV GATE 35
1800 DEBATT: 
ER GUD BLITT SNILLERE? 
Eller er han tvert imot egentlig ond?

«Gud er ond!» sa den gamle kvinnen. Den eldste med de dypeste furene i  
ansiktet. Han gir oss ikke regn». Linjen er hentet fra Erik Byes dikt «Er Gud 
ond?» (fritt etter en kalahari-fortelling). Går vi til Bibelen, kan vi finne mange 
fortellinger og uttalelser som synes å vise en gud som ikke er noen god 
gud. Ett eksempel: Han som ville begrave sin far, før han ble med Jesus, 
fikk følgende svar: «La de døde begrave sine døde». Mange spør seg også: 
Dersom Gud er allmektig og kan alt, hvorfor finnes det da så mye elendig-
het? Hvorfor skal de som ikke kan tro på han, ende på et dårlig sted? Hvorfor 
dør barn? Hvorfor kom pandemien? Forfatter Maria Kjos Fonn kommenterer 
i et intervju i magasinet Plot spørsmålet om Gud er god: «Det er det store 
spørsmålet som kan gi meg store intellektuelle problemer.» Fonn er fascinert 
av Nick Cave, som alltid har vært opptatt av Gud i sine tekster. «Jeg trodde på 
Gud, men jeg trodde Gud var ond,» sa Nick Cave. Er Gud egentlig ond? Eller 
eksisterer han ikke? Eller er Gud rett og slett mye snillere enn vi har lært?

Pål Repstad ble før jul intervjuet i Fædrelandsvennen om boka «Religiøse 
trender i Norge» der han oppsummerer og analyserer endringer i norsk religi-
øst liv de siste 50-60 årene. Selv de mest konservative miljøene har endret 
seg, sier han. Forkynnelse om helvete og fortapelse er praktisk talt borte 
i kristen sammenheng. Selve menneskesynet er blitt endret. Før handlet 
forkynnelse mye om en Gud som var stor, mektig og streng. Menneskene ble 
små og syndige og trengte frelse fra Gud. Den Gud som i stor grad forkynnes 
i dag, er først og fremst preget av kjærlighet. En forklaring på endringen 
mener Repstad kan være en «markedsinnretning av samfunnet». Har vi blitt 
forbrukere også på det religiøse «markedet»; «kjøper» de religiøse tilbud som 
vi synes er underholdende og behagelige? Da er en streng og straffende gud 
ikke noen god «salgsvare». Dessuten er religion blitt mer rettet mot sanser, 
og mindre mot rett lære og teologi. Folk er opptatt av gode opplevelser. Gud 
er rett og slett blitt snillere i det moderne samfunnet. 

Ingrid Elise Wergeland er prest. I et innlegg i avisa Vårt Land bekrefter hun i 
stor grad det Repstad sier. Forkynnelsen fjerner seg mer og mer fra skriften 
og erstatter den med noe som likner på punkter i SVs eller Aps partiprogram. 
Hun mener kirken blir politisert. At biskopene ansetter medierådgivere, er 
også er et tegn i tiden. På sett og vis er «dagens tekst» umerkelig skiftet ut 
med den dagsaktuelle teksten i den offentlige samtalen. Wergeland ønsker å 
advare mot denne utviklingen: «Er det ikke evangeliet om Jesus jeg er satt til 
å forkynne?» 

«Enten er alle frelst, eller ingen. Inntil det er avklart stiller jeg meg på 
taperlaget, blant mine gudløse barn, venner og slektninger». Kulturredaktør 
i den kristne avisa Vårt Land Arne Borge, uttalte dette etter en debatt om 
«hvem blir frelst?» Men «hva er vitsen med misjon hvis alle uansett vinner 
gullbilletten?». Debatten startet med at biskop Halvor Nordhaug åpnet for at 
de unådde kan bli frelst. Den kulminerte da NLM-duoen Espen Ottosen og 
Øyvind Åsland fikk problemer med å anerkjenne biskop Kari Veiteberg som 
kristen, de mente blant annet at hun tar for lett på misjonsoppdraget. Borge 
sier «Jeg er ikke opptatt av å gi barna mine en kristen oppdragelse, og det er 
ikke viktig for meg hva de ender opp med å tro på». Han skriver «Jeg tror ikke 
Gud er en mafiaboss som lover meg beskyttelse, så lenge jeg signerer brevet 
hans. Enten er ingen frelst, eller alle er det. Det er min tro. Og enn så lenge 
stiller jeg meg på taperlaget, blant mine gudløse barn, venner, slektninger og 
naboer. Å velge taperlaget føles som det mest kristne jeg har gjort», skriver 
han.

Kirken er blitt så liberal at mange kristne kjenner seg fremmede i den: «Med 
sorg og savn i hjertet kjenner vi oss i dag som fremmede i våre fedres kirke, 
den tidligere lutherske kirke, den som tidligere forsvarte Guds ord», skrev 
talsmann for Den læstadianske forsamlingen i Norge Odd Fagerjord i Vårt 
Land for noen år siden. 

Den tyske filosofen Peter Sloterdijk skriver i sin bok «After God» at vi har 
avskaffet Gud og dernest sjelen, og tilbake står kun verden.
Er Gud ond? Eller er han blitt snillere? 

Debattanter: 
Pål Repstad, religionshistoriker som har skrevet boka «Religiøse 
trender i Norge» som gav inspirasjon til debatten
Tomm Kristiansen, tidligere NRK-journalist og forfatter
Sylfest Lomheim, språkprofessor og forfatter
Iben Thranholm, samfunnsdebattant og katolikk
Espen Ottosen, infoleder NLM

Debattleder: Bjarte Ystebø
Musikalsk innslag: Skeive Vekkelsen

(200,- gjelder Misjonshuset)
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1 års abonnement

www.KulturPlot.no

Hver dag sveiper 
KulturPlot over kultur-
liv og henter fram de 
viktigste sakene. Kjøp 
abonnement eller få 
gratis nyhetsbrev:

tinyurl.com/ 
KULTURPLOT
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FRIKIRKEN, TOLLBODGATEN 64

2030 AVSLUTNINGSKONSERT: 
Mannskoret Church Hill Boys fra 
svensktalende Finland er på turné

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.

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

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. Det 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 finlandssven-
ske radioen. Før jul 2019 kom dirigenten Kristoffer Streng ut med soloskiven 
«Christmas», der koret også medvirker.

Church Hill Boys besøkte Norge senest i forfjor 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». 

(200,- gjelder Misjonshuset)

SØNDAG 12. SEPTEMBER
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Kai og jeg i Dagbladet i forbindelse med festivalen i 2003. Fotograf var den legendariske nå avdøde Dagblad-fotografen Tom Martinsen



Det skjedde rundt årtusenskiftet. I min håp-
løse tilværelse på det tidspunktet hadde kre-
ativiteten nådd nye høyder med festivaler og 
bokutgivelser. Men det er jo som den engelske 
mystikeren William Blake i sin tid formidlet; når 
man har det greit, er det lett å sette seg ned. 
Når man plages, får man utrolig energi, som 
dessverre ofte gir negative utslag. Men ikke 
alltid. De fleste sanger, hevder mange, er skre-
vet på bunn og i lidelse, og gjerne i kjærlig-
hetssorg. Kris Kristofferson – en av festivalens 
inspiratorer – fylte 85 år den 22. juni i år. Han 
skrev i sin mest berømte linje at «frihet er bare 
et annet ord for å ikke ha mer å miste». Sine 
fire mest berømte sanger skrev han i løpet 
av noen uker etter at hans daværende kone 
forlot han, og han trøstet seg med whisky og 
å skrive sanger. Han trengte aldri å jobbe mer 
etter det, for låtene krøp alle til topps på lister 
og ble bestselgere med artister som Janis Jo-
plin, Johnny Cash, Sammi Smith og Ray Price. 
Resten er for historiebøkene.

Da jeg satt i blokkleiligheten rundt årtusen-
skiftet fant jeg på å ringe Kai Erland, som jeg 
aldri hadde møtt før, men som hadde fått 
ansvaret for feiringen av et nytt millennium 
i Kristiansand kommune. Han og Oddlaug 
Johansen møtte hos meg tidlig på nyåret, da 
verden likevel hadde klart seg etter overgan-
gen til et nytt tusenår. Vi var frie og litt sprø 
alle tre, og derfor skulle også journalistene «ta 
oss». Vi tilhørte «utsida» - de frie og løsrevne 
uten venner og nettverk. Resten av historien 
kan heller leses i Reidar Moslands bok «Et var-
sel om uro». Oddlaug trakk seg ut før vi kom 
i gang og døde tre år senere, men Kai Erland 
og jeg skulle forbli parhester i åtte år fremover, 
gjennom vind og vær, økonomisk ruin og hef-
tige diskusjoner. Men det ble også uendelig 
mye glede, gøy og mange elleville historier.

Den 20. mai i år fylte Kai 70 år. Dagen før 
troppet jeg opp i Songdalen med blomster og 

gave, før alle de andre. Som alltid ble det en 
fornøyelig opplevelse og et hyggelig gjensyn. 
Kai gjentok det han alltid sier, men som selv-
sagt ikke stemmer for hans del, at det var godt 
å se «den eneste vennen jeg har». Jeg for min 
del har et par til, men ikke mer. Vi er fredløse 
– og en tid pleide vi å si at Protestfestivalen er 
skapt i angst og frykt. Det stemmer nok begge 
deler, selv om Kais frykt må være betydelig 
overdrevet.

Kai har overlevd med sin Mona og er blitt 
pensjonist, men vil nok aldri en eneste dag 
sette seg ned i den passiviteten William Blake 
advarte mot. Han har fullt opp av prosjekter 
og ideer, og vi kan håpe at han også hjelper 
oss litt i Protestfestivalen fremover. Kai er 
nemlig det jeg absolutt ikke er; han er praktisk 
anlagt. Han kan fikse alt og er en tryllekunst-
ner av format. Et år skulle vi gå for festivalen i 
borgertoget 17. mai, og hovedtemaet det året 
skulle være «bare døde fisker følger strøm-
men». Kai utbrøt spontant at han kunne lage 
en fisk, og jeg tok det med et smil og tenkte 
bare, ja ja, det kan jo bli interessant. Men på 
17. mai dukket han opp med en stor fisk av 
forskjellige materialer, som metall, tre eller hva 
det nå var han hadde tryllet fram fra garasjen 
sin; den samme garasjen hvor han samler på 
gamle biler han aldri får tid til å restaurere. Og 
det første festivalåret – i 2000 – sto han selv 
og snekret scenen vi trengte i Bendiksbukta. 
Det er aldri noe praktisk han ikke kan løse. 
Slikt er gull verdt for en Protestfestival utenfor 
det gode selskap.  Søknadene om økonomisk 
støtte var også hans bord, men der ble det nok 
brukt noen metoder som en revisor ville klødd 
seg i hodet og trukket på smilebåndet av.

At Kai er 70 år er det fortsatt ingen som  
tror noe på. Det flagrende svarte håret,  
det brede smilet og væremåten har ikke 
forandret seg det døyt siden vi startet  
Protestfestivalen sommeren 2000.

Da Kai brått sluttet i 2009, trodde mange at vi 
nå var blitt bitre uvenner, noe som jo er gan-
ske vanlig når man lever så tett på hverandre 
over så lang tid. Men nei, vi kom til å fortsette 
å møtes årene fremover. Han fikk førsteutkas-
tet av programmet hvert år og var alltid over-
øsende med gode tilbakemeldinger. Og han 
holdt en gripende tale i 50-årsdagen min. I 
Kais familieselskaper har jeg vært eneste gjest 
utenfor familien,  og han var selvsagt gjest i 
bryllupsfesten til Ulrika og meg i 2016. Kai har 
de senere årene viet mye av tiden til teater, til 
Stiftelsen Arkivet og til alle de sju barna fra to 
kull. Nå har jeg et håp om å lokke han med i 
festivalen igjen. For er det det en ting Kai ikke 
får til, så er det å sitte rolig over lengre tid.

Mitt morsomste og beste minne fra de årene 
vi drev Protestfestivalen sammen, handlet 
om årets 85-årsjubilant Kris Kristofferson. Vi 
hadde slept med oss gjeld fra det første året, 
men da Kris Kristofferson kom til Kristiansand 
for å holde støttekonsert for Protestfestivalen 
på bursdagen sin i 2004, ble det kjapt klart at 
vi ville hente Kris og kona Lisa i Oslo med lånt 
Mercedes. I baksetet satt de to, og foran satt 
Kai og jeg og vekslet på å kjøre. Det var bare 
ett problem, nemlig at i samtalene mellom oss 
fire forsto amerikanerne lite av det Kai sa, for 
han snakket norsk. «Men Kai, de kan jo ikke 
norsk» sa jeg, og da forsto han det. Men så 
glemte han seg bort gang på gang. Når han 
ble ivrig, var han i gang igjen – på norsk. 

Denne historien gir et treffende bilde på den-
ne kreative «hyperaktive» altmuligmannen fra 
Songdalen. Man merker fort om han er med 
eller ikke. Han blir fort veldig ivrig, og da må 
det skje noe. Og hadde han ikke blitt ivrig den 
dagen i blokkleiligheten i Vågsbygd for mer 
enn tjue år siden, hadde det heller aldri blitt 
noen Protestfestival.
 
Svein Inge Olsen



Billy Joe Shavers liv var som tatt ut 
av en countrysang. Livet hans var 
ikke bare preget av motgang, men 
han var også ”motkultur”. Hele 
hans liv var motkultur, og han falt 
utenfor det meste og derfor ble 
han likt av så mange, innenfor så 
mange sjangere

28. oktober i fjor døde sanger og låtskriver Billy 
Joe Shaver, 81 år gammel. Kris Kristofferson har 
rett når han hevdet at Billy Joe burde vært mye 
mer kjent, og sammenlignet han med Heming-
way. Han har blitt kalt låtskrivernes låtskriver, 
en slags amerikansk utgave av Stein Ove Berg. 
De to hadde troa felles, men også et nådeløst 
hardt liv og en ærlighet og ydmykhet i forhold 
til livet man bare opplever hos folk man møter 
en sjelden gang. Det tok åtte år, men da jeg 
endelig i 2008 lyktes med å få Shaver og bandet 
til Protestfestivalen var det en drøm som gikk 
i oppfyllelse. Det ble et av de mest underlige 
og fantastiske besøk i løpet av festivalens mer 
enn tjueårige historie. Jeg hentet selv Billy Joe 
og følget på jernbanestasjonen i Kristiansand 
etter det som må ha vært en formidabel reise 
gjennom Norge. Følget kom fra Bergen og 
togreisen skyldtes uvitenhet om at det gikk 
fly.  «Sirkus Shaver», som jeg i etterkant har 
kalt dette artige «fantefølget» fortonet seg en 
merkelig historie, som jeg skulle ofret mye for å 
oppleve igjen.

Hvor vanskelig han var å sette i bås var publikum 
på denne konserten et godt eksempel på. Black 
Metal fans og Harley Davidson-motor- 
syklister kom bort etter konserten med tårer i 
øynene. Det gjorde også det edruelige kristen-
folket, mens countryfrelste var uvanlig oppgira.

Alle var de på samme sted for å høre en mann 
som kanskje var den mest lovende av alle, 
men som drakk og festet bort mulighetene 
til å lykkes. Samtidig hadde han uflaks, og var 
forfulgt av uhell. Historien om Billy Joe er så 
trist at det er nesten ikke til å holde ut. Så sent 
som rett før han besøkte Kristiansand for tolv år 
siden ble han arrestert for å ha skutt en person 
på en bar i Texas. Fyren overlevde. I rettsalen 
satt kompisene Willie Nelson og Robert Duvall 
og klappet over frikjenningen. Med årene har 

han måtte leve med tapet av 3 fingre, brukket 
nakke, firedoblet-bypass -hjerteoperasjon, en 
stålplate i nakken og 136 stifter i hodet. Men 
hele tiden skrev han hjerteskjærende sanger 
om livet sitt.

Jeg møtte Billy Joe første gang i Norge i 2002. 
Gretten etter en lang flytur og nylig hjerte-
operert lyste han opp og ble verdens hygge-
ligste fyr når han forsto jeg kom fra ei kristen 
avis (Vårt Land). «Alle trodde det var jeg som 
skulle forlate verden først,» fortalte han den 
gang, men da hadde han allerede mistet alle 
rundt seg. Hans eneste barn, sønnen Eddy, tok 
overdose 31. desember 2000 mens hans store 
kjærlighet Brenda som han giftet seg med flere 
ganger allerede var død av kreft. I tillegg tok 
skattemyndighetene fra han alt han eide.

I 1966 kom han til Nashville, men det skulle gå 
flere år før Bobby Bare gav han en slags lønn 
og lov til å sove på kontoret hans. Det var Kris 
Kristofferson som fikk meg til å ikke gi opp, 
forklarte han meg i 2002. Alle hadde respekt 
for Kris, som var råtøff bokser og akademiker. 
Han lånte penger og produserte første plata mi 
«Old Five And Dimers Like Me» i 1973. – Men 
det var Jesus som reddet livet mitt den natten 
på klippen, fortalte han.  Historien om Billy 
Joes møte med kristendommen står som en 
påle i amerikansk musikkhistorie. «Jeg bodde i 
Nashville, tok dop, røykte sigaretter og jaktet på 
kvinner. Jeg var nesten død. Hadde mistet taket 
på skrivingen, kona forlot meg og jeg fortjente 
ikke å leve. Men jeg våknet en natt av at Jesus 
satt på sengekanten. Det var midt på natta, og 
jeg kledde på meg og kjørte opp til et sted kalt 
Narrows of the Harper,  
sønnen min mente det var en spesiell atmosfæ-
re der oppe. Det er en stor klippe der, så jeg løp 
mot den. Ved klippen var det et slags alter, og 
jeg sto ved et veiskille. Det var enten å  
hoppe i døden, eller gå ned på kne og gi seg 
over til Jesus. Jeg hadde min prat med Gud der 
oppe. Da jeg kom ned fra klippen begynte jeg 
å skrive på «I’m Just An Old Chunk Of Coal». 
Senere skrev han også «If I Give My Soul» som 
det Halden-baserte bandet Onkel Tuka har spilt 
inn på norsk.

Billy Joe Shaver har skrevet sanger som er  
fremført av Elvis Presley, Bob Dylan, Johnny 
Cash og Jerry Lee Lewis for å nevne noen få. 

Kris Kristofferson skrev sangen «The Fighter» 
om Billy Joe. Waylon Jennings gjorde et helt 
album med sangene hans. «Honky Tonk  
Heroes» (1973) er regnet for å være et av 
countryhistoriens viktigste album. Albumet 
satte også standard for «outlaw»-begrepet 
i Nashville, der Shaver var en av pionerene. 
Han avsluttet ofte konsertene sine med en 
rockeversjon av «You Can’t Beat Jesus Christ», 
en sang han også har spilt inn som duett med 
Johnny Cash.

Jeg døde den natta på klippen, og den nye  
Billy Joe ble født til liv, fortalte han meg i 2002 
og innrømmet at han så frem til å møte familien 
igjen i himmelen. Men han var også usikker på 
om han kom dit, fordi han mente farens «onde 
blod rant gjennom årene».

På gospel- og duettalbumet «Everybody’s Brot-
her» (2007) har han med låtvalg som «Get Thee 
Behind Me Satan» og «If You Don’t Love Jesus, 
Go To Hell». Sistnevnte en sang plateselskapet 
mente kunne være for kontroversiell, men som 
Billy Joe insisterte på å ha med.

Billy Joe hadde møtt mye motgang, ofte er det 
de med mest bører som stiller opp for andre. 
Slik var det med Billy Joe Shaver.

«If at first you don’t succed, try and try again» er 
en sang som passer som soundtracket til livet 
hans. Den sangen kan man stadig måtte vende 
tilbake til når man møter motbør i livet. Når 
man forstår hva den handler om og setter det 
sammen med låtskriveren gir det håp om at det 
ofte kommer nye muligheter, for alt handler om 
å holde ut. Selv forklarte han at han trodde Gud 
ville han skulle leve, for at han skulle fortelle sin 
historie.

Nå har han steget av på siste stasjon, men vil 
garantert fortsette å synge sangen han skrev 
for kompisene i supergruppa The Highwayman;

I’m gonna live forever
I’m gonna cross that river
I’m gonna catch tomorrow now

Svein Inge Olsen

Minneord



En spesiell takk til våre sponsorer. 
I år har vært et utfordrende år og uten 
dere ville det ikke blitt festival.
Tusen takk!
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HOLDING INVEST AS 

Verdiskaping måles ikke bare i kroner og øre. 
Sparebanken Sør gir hvert år betydelige midler 
til allmennyttige formål i Agder og Telemark.

Sparebanken Sør er en kraftfull regionbank som 
arbeider aktivt for å skape vekst og utvikling i by 
og bygd.

Vi skaper verdier
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Sjekk protest.no for evt endringer!
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Snadderkiosken, Tangen 1
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O
N
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Erik Bye-m
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Kort tale v/ A
nne Enger

M
usikk ved: Fullriggeren 

Sørlandets Shantykor
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M
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LE:
SØ
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A
A
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O

m
 livet, om

 døden – 
en sam

tale m
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 filosofene 
H
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erlof G
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) og 

Lise Søelund (D
K)

Sam
taleleder: 

Ingelinn Lossius-Skeie
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M
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H
A

N
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A
U

G
E

H
vordan har han påvirket 

utviklingen av N
orge? 

H
va kan vi læ

re av han i dag?
Kjell M

agne Bondevik, 
O

la H
onningdal G

rytten, Bjørg 
Seland, Linda H
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U
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Reidar M
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«Et varsel om
 uro»

Brennen Leigh frem
fører Billy 

Joe Shavers sang via skjerm
.
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M
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rre barn, m
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A
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Er venstresida blitt en plattform
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m
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A
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D
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le M
artin 

M
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Ø
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A
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N
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M
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D
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. 
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G
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N
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)
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Flere enn før definerer seg som
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N
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D
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taleleder: Karen Kilane
M
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D
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Sam
taleleder: A

strid 
D

alehaug N
orheim
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      Elisabeth Rognhaugen
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      H

alvorsen
Program

leder: N
icolay 

Lange-N
ielsen

Tribute til Bob dylan
Bob D

ylan 80 år i 2021 – 
KO

N
SERT m

ed 
«Knockin’ O

n D
ylan’s D

oor»
(300,- G

jelder lørdag kveld)

SØ
N

D
A

G
 12. SEPTEM

B
ER

 

Salem
 M

isjonsm
enighet

1100 N
O

RD
ISK

 
V

EK
K

ELSESM
Ø

TE 
M

ed Rhonda M
athisen og 

Elisabeth M
ork

M
usikalsk innslag: A

nita H
ernes 

og Tom
 M

agnussen
O

verføres på Kanal 10 - TV

1330 KO
RTFILM

: 
SA

LIG
A

.  Regi: Cecilia Björk

1400 SA
M

TA
LE: 

H
A

N
S N

IELSEN
 H

AU
G

E
D

et er 250 år siden H
auge ble født 

Var kam
pen for vekkelse hoved -

drivkraften for alt hans virke? O
g 

hvordan ville dagens biskoper ha 
håndtert en ny vekkelse a la den 
H

auge startet?
Finn Jarle Sæ

le, 
W

iggo A
braham

sen, 
Peter Tore G

abrielsen, 
Bjarte Ystebø
Sam

taleleder: Elisabeth M
ork

M
usikalsk innslag: Ingvild 

Flottorp

Frikirken
1700 SA

M
TA

LE: 
LIVETS M

EN
IN

G
: 

G
ud er død for m

ange, m
en kan 

vi stole på hum
anism

en? 
M

arie Skjoldal, 
D

agfinn U
llestad, 

Espen O
ttosen, 

Einar D
uenger Bøhn.

Sam
taleleder: 

Sylfest Lom
heim

M
usikalsk innslag: 

Kristiansand stasjon
(200,- G

jelder Frikirken)

M
isjonshuset

1800 D
EBATT: 

ER G
U

D
 BLITT SN

ILLERE? 
Eller er han tvert im

ot egentlig 
ond? 
Pål Repstad, 
Tom

m
 Kristiansen, 

Sylfest Lom
heim

, 
Iben Thranholm

, 
Espen O

ttosen, 
D

ebattleder: Bjarte Ystebø

2000 AV
SLU

TN
IN

G
SKO

N
SERT: 

M
annskoret 

Church H
ill Boys (FIN

)
(200,- gjelder M

isjonshuset)


