


F•rst et offisielt, så et mer 
impulsivt bilde. Så stor kan 
altså forskjellen være. Etter 

turen gjennom Londons 
gater og før de kom ut på 

.balkongen, var det 
bryllups- og 

familiefotografering. 
Diana, som var litt sliten, 

fikk trøst og oppmuntring 
av sin Charles. 

PSSST ! SNART ER VI ALENE. 
E r du sliten? 

Det var under fo
tograferingen på 

Buckingham Palace. Prins 
Charles smilte opp
muntrende til sin kone og 
prinsesse. 

Lykkelig smilte hun til
bake. Men Diana var litt 
trett. Bak seg hadde årets 
brudepar vielsen. Bak seg 
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hadde de triumfferden 
gjennom Londons gater. 
Bak seg hadde de møtet 
med de 600 000 begeistrede 
landsmenn langs ruten. 
For første gang fikk Prin
sen og Prinsessen av Wales 
anledning til å slappe litt 
av . 

Fotografen Patrich 
Lichfield, lord og en av 

dronningens fettere, gjorde 
seg klar til nye bilder. 
Prins Charles skar små 
morsomme grimaser for 
Diana. Alt sammen mens 
de hørte ropene fra den 
.jublende folkemassen som 
samlet seg utenfor slottet. 

Prinsen så på sin kone og 
smilte ømt: - Snart er det 
hele over. Snart er vi alene. 
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FAMILIE· 
BILDET 
H er har· vi dem! i: Prins 

Henrik av Danmark. 2. 
Sveriges kong Carl 

Gustaf. 3. Dronning Silvia. 4. 
Dronning Margrethe av 
Danmark . 5. Kong Baudouin 
av Belgia. 6. Vår egen kong 
Olav. 7. Dronning Fabiola av 
Belgia. 8. James Ogilvy. 9. 
Prinsesse Margaret. 10. Kap-



tein Mark Philips. 11. Angus 
Ogilvy (gift med prinsesse 
Alexandra) . 12. Prinsesse 
Anne. 13. Prins Andrew. 14. 
Dronningmoren. 15. Birgitte 
van Deurs (gift med hertugen 
av Glouchester). 16. David, 
viscount Linley (sønn av prin
sesse Margaret). 17. Richard, 
hertugen av Glouchester. 18. 
Prins Philip. 19. Prins Ed
ward. 20. Prinsesse Alice. 21. 
Dronning Elizabeth. 22. Bru
depike India Hicks. 23. Brude
svenn Edward van Cutsem. 
24. Alexander, jarlen av Ul
ster. 25. Brudepike Catherine 
Cameron. 26. Brudepike Cle
mentine Ham bro. 27. Edward, 
hertugen av Kent. 28. George, 
jarl av St. Andrews. 29 . Ka-

tharine Worsley, (gift med 
hertugen av Kent). 30. Vi
scount Althorpe (Di' s bror). 
31. Diana. 32. Prins Charles. 
33. Brudepike, lady Sarah 
Armstrang-Jones. 34. Fru 
Shand-Kydd (brudens mor). 
35. Sarah Jane Gaselee. 36. 
Lady Jane Fellowes (Di' s søs
ter). 37. Jarlen av Spencer. 38. 
Lord Nicholas Windsor. 39. 
Prins Michael av Kent. 40 . 
Robert Fellowes (Di' s svo
ger). 41. Lady Sarah McCor
quodale (brudens søster). 42. 
Baronesse Marie Christine 
(gift med prins Michael). 43. 
Nei! McCorquodale (Di's svo
ger). 44. Fyrstinne Grace av 
Monaco. 45. Dronning Beatrix 
av Nederland. 

Under generalprøven i kirken 
fikk Jarlen av Spencer et illebe
finnende. Kort tid før hadde 
han hatt et slag. Spenningen 
var stor om hon ville klore å 
følge Diana til alteret. 

ARVID 
VALENTE 

Bilder: 

ELLEN SOPHIE JØRN 
HVEEM PITTERSEN 

KEITH BARRY I WORLD MAGAZINE SERVICE, 
NORSK PRESSE SERVICE, BILLEDSENTRALEN og 
NÅ-FOTO . 

Fa.rveJ, alle sammen-. Et siste glimt av 
den nye prinsessen av Wales på bryllups
dagen. Hun · og Charles forlot London o~ 
reiste til Broadland slottet i Romsey for a 
tilbringe bryllupsnatten der. 
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Ekteparet 
Emanuel og Eli
zabeth David, 
28 og 27 år 
gamle, er meste
re for eventyrkjo
len. De to mote
skaperne har 
tegnet de fleste 
av Dianas klær 
den siste tiden. 

LYKKEKJOLEN 
Engelskmennene 

jublet av be-
geistring over 

Dianas kjole fra det 
øyeblikk hun steg ut av 
glasskareten sammen 
med sin far ved St. 
Pauls-katedralen. 

Den moderne ungpi
ken Diana Spencer som 
hadde nektet å ha med 
ordet «adlyde» i bryl
lupsritualet, var nå for
vandlet til en gammel
dags eventyrprinsesse. 

Fra den sylsmale 
midjen (kjolen hadde 
måttet tas ytterligere 
inn samme morgen) 
bølget et enormt vidt 
skjørt med smal kni
plingskant. Det tettsit
tende livet hadde kni
plingspaneler midt fo
ran og bak, og langs den 
v-formede utringningen 
bølget kapper både av 
stoffet og kniplingene. 
De vide puffermene ble 
også avsluttet med kni
plingskapper. 

Slepet var nøyaktig 
så langt at det dekket 

.alle trappene opp til St. 
Paul's, det vil si 8 meter. 

Etter engelsk tradi
sjon skal bruden ~Utid 
være kledd i «noe gam
melt .og noe nytt, noe 
lånt og noe blått». 

Og kniplingene på den 
elfenbenshvite kjolen av 
helsilketaft var både 
gamle og gulnede . De 
hadde engang tilhørt 
dronning Mary, pnns 
Charles' oldemor. 

Diamant:tiaraen til
hører Spencer-familien 
og kan vel neppe kalles 
for . lånt. Men det kan 
øredobbene som Diana 
hadde lånt av moren, 
Frances Shand-Kydd. 
Det blå innslaget var en 
liten blå pil sydd fast på 
innersiden av kjolebel
tet sammen med en hes
tesko av gull. 

Allerede samme et
termiddag som bryl
lupet sto, fantes kopier 
av brudekjolen å få 
kjøpt hos Debenhams i 
Oxford Street (riktignok 
i acetatsilke). Prisen: 
436pund. 

Prins Charles var begeistret for Dianas brudekjole. Det ga 
han tydelig uttrykk for . Som en riktig eventyrprinsesse så 
Diana ut i den elfenbenhvite taftkjolen med enorm vidde, 
sløyfer, kapper og kniplinger. Diamant-tiara på hodet ag 
et slep som var hele 8 meter langt. 
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Over 2500 celebre gjester ventet i 
St. Paul's katedral da lady Diana 
Spencer ble ført til a lteret av sin far . 
Jarl Spencer var den stolteste mann i 
England - etter prins Charles. 

Mer enn 700 millioner mennesker 
fu lgte med da prins Charles bøyde 
seg frem og hvisket noen hemmelige 
ord i øret til sin brud, som smilte 
blygt under silkesløret. 



Dl'S JA 
I tre og et halvt minutt gikk 

hun på den røde løperen. 
Ved hennes side en syk, 

men lykkelig far. Askepott 
var på vei til sin prins. 

En ung pike på 20 år. Hun 
arbeidet i en barnehave. Få 
måneder senere var hun i 
verdens fokus. På vei for å 
ekte han som skal bli konge av 

England. En tiendedel av 
menneskeheten fulgte henne 
på TV. Hvert skritt hun tok ble 
voktet med argusøyne. 

K innene blusset. Øynene 
strålte så de nesten tok 

glansen fra diamantene i tia
raen. Men blikket som hvilte 
på erkebiskopen av Canterbu
ry var fast og sikkert, og 
stemmen var høy og klar da 
hun ga Prinsen av Wales sitt 
ja: 

- I will! 
De siste ukene har vært en 

enorm påkjenning for den 
unge bruden. Og nervøsiteten 
meldte seg. Hun byttet om på 

ordene. Sa «Philip Charles 
Arthur George» istedenfor 
«Charles Philip Arthur Geor
ge». Prins Charles støttet hen
ne galant ved å «glemme» ett 
ord senere i vielsesritualet. 

Da var det som om hun ristet 
usikkerheten av seg. Ved 

armen til sin prins svevde hun 
nedover det røde teppet i St. 
Paul's katedral. Lykken skin
te i øynene hennes da hun gikk 
ut i solskinnet, til hyldesten og 
jubelen fra det folket hun vant 
da hun ga sitt ja til deres 
prins: 

Prinsesse Diana av Wales! 

Ved armen til sin prins 
vandret Prinsesse Diana 
av Wales ut i solskinnet. 
Der ute ventet hyldesten 
og jubelen fra det folket 
som hun og Charles en 
gang skal bli dronning 
og konge for. 

Triumf-ferden tilbake til 
Buckingham Palace 
kommer de nygifte aldri 
til å glemme. Langs hele 
den 3,S kilometer lange 
ruten var det tettpakket 
med folk, som jublet og 
svulmet av stolthet over 
skj•nnheten til sin nye 
prinsesse. 



Det er ikke bare brudens og gjestenes kjoler som er 
bemerkelsesverdige. Også erkebiskopen av Canterbu
ry, Robert Runice' kjole er spesiell. Vevet av silke og 
sølv i 1920 og spart til en anledning som denne. 

To prinsesser, tante og niese som begge til sine tider har 
stått i opposisjon til dronningens ord. Anne i hvit 
draktkjole med gult mønster og hatt i to gule toner. 
Margaret i orange med broderier. 

Pomp og prakt og kronede hoder i St. Paul's. F.v. dron
ning Fabiola, kong Baudouin, kronprins Harald, kong 
Olav, kronprinsesse Sonja, dronning Margrethe, prins 
Henrik, kong Carl Gustaf og dronning Silvia og bakerst 
dronning Beatrix og prins Claus. I samme rekkefølge 
på bildet til høyre. Fabiola i hvit drakt med besetning i 
leopardmønster. Sonja i kinesiskrød mønstret silke. 
Margrethe i pastellblatt. Silvia i ertegrønt og Beatrix i 
fiolblått og gult. 
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Prins Michael av Kent og hans tys
ke baronesse Marie-Christine, nå 
prinsesse Michael. Hun i hvit strå
hatt med lysegrå fjær og hvit og 
$jråstripet drakt . 

Dronning Elizabeth og jarlen av 
Spencer i hyggelig passiar. Han 
ulastelig i lysegrå . Hun i aqua marin
blå kjole med plissert kåpe i sam
me stoff. 

Hvem andre enn dronningmoren 
kan bære en slik lysegrønn strutse
fjær-hatt? Fortryllende i kjole og 
kåpe med blomsterprydede ermer 
i samme farve og lange hansker. 

Prinsesse Alexandra var smart i sin 
lille jegerhatt med myke fjær og 
dertil oppsatt hår. Kjolen med jak
ke har prikker ivevet det rosa 
stoffet. Perlesmykker. 

FARVE·FESTEN 
./ ' 

D et gjallet i horn og 
bruste fra or
gelpiper og kor. 

Det skinte i silker og gli-
tret i edle stener og høye 
ordner. 

Aldri har en så strå
lende og høytidsstemt 
forsamling vært til 
stede i St. Paul's. 

Nesten tre tusen fest
kledde mennesker over
var århundrets bryllup. 

Der var brudens tre 
hybelvenninner, alle i 
kongeblått, Virginia 
Pitman, Caroline Pride 
og Anne Bolton. «For 
Guds skyld ring meg. 
Jeg kommer til å trenge 
dere! hadde Diana skre
vet på den lappen hun 
etterlot seg på kjøkken
benken da hun dro til 
Clarence House for å gå 
i dronninglære hos dron
ningmoren. 

Og der i fiolblått, mu
ligens den flotteste i 
hele forsamlingen, bru
dens mor som ble fros 
set ut av hele sosieteten 
med dronning Elizabeth 

Slanke, elegante Nancy i 
helskåret vid rødlilla chif
fonkjole ivevet glitrende 
tråder ved ankomsten til 
festen på Claridges. Sko 
med matchende veske. 

i spissen da hun forlot 
mann og barn for å gifte 
seg med tapetkongen 
Shand-Kydd. Og nå 
skulle hun kjøre til Buc
kingham Palace med 
prins Philip ! 

Enkel i mørkeblått og 
hvitt var Lord Snow
dons nye kone. Mens 
prinsesse Margaret var 
slankere og yngre og 
vakrere enn på mange 
år i lys orange med stort 
skjerf. 

Nancy i blekrødt. Vigdis i hvitt. 
Den ene er presidentfrue, den 
andre selv president. Den første 
fra USA. Den andre fra Island. 

Brudens mor, fru Frances Shand-Kydd var elegant i 
fiolblått. Stoffet var chiffon kantet med blank silke 
langs utringningens volanger og kjolekant. Her kjø
rer hun fra kirken med prins Philip. 

Vår egen kronprin
sesse Sonja var stilig 
som alltid i rød møn
stret silkedrakt med pil
leeskehatt, og uten gips. 

Nancy Reagan kom 
uten sin mann og var 
lett fornærmet over å 
være plassert så langt 
bak som på femte benk. 
Til gjengjeld satt hun 
ved siden av en presi
dent - Islands. 

Bruden var blek men 
fattet under sløret på 
opptur. Men da hun kom 
nedover o~ hadde sagt 
sitt ja strålte både hun 
og prinsen til gjengjeld 
slik at hele forsamling
en bleknet. 

På Claridges hotell holdt dronning Eliza
beth ball for utvalgte gjester. Her ankom
mer hun i lys rosa blomstret kjole med 
prins Philip i smoking . 

Nestyngste brudepike Catherine 
Cameron 6 år, skjuler en gjesp. Yn
digst kledd var vel brudepikene med 
markblomster i håret og brede gule 
silkebånd knyttet bak. 

Prinsesse Anne ankommer Cla
ridges med blomstret kjole i 
rødt, gult og hvitt. En vid jakke 
av kjolestoffet hører til. Hennes 
Zarah ble døpt i helgen. 

Danmarks dronning Margrethe og hennes 
prins Henrik ved ankomsten til London. Hun 
er i blå og hvit stripet bomullsdrakt med fol 
deskjørt. 

Applaus fra tilskuerne for sin flotte kjole fikk 
hertuginnen av Kent. Og se: Den er nøyaktig 
lik kjolen til Wenche Foss, bortsett fra at 
denne er grønn. Wenches sjokkrosa viste vi i 
forrige NA. En modell fra Nina Ricci. 
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A. kkurat idet Diana klok
ken 11.13 sa «I will» , 
kum Muhammad Ali 

med en voldsom punch som 
landet på Ernie Shaver's ha
ke. Sean O'Grady tok en slurk 
av sin Guiness, og rapte mens 
øynene fulgte aktivitetene på 
TV-skjermen. 

Puben «The Crown» i Kil
burn. et irlandsk og anti-roya
listisk sentrum i London, fei
ret bryllupet på sin måte. 
Enhver som tok ordet bryllup, 
Charles eller Diana i sin 
munn, måtte ved første forse
else spandere en runde på hele 
puben, og andre gangen bli 
kastet ut. Og i stedet for som i 
det øvrige England, å vise 
kontiunerlig bryllup fra klok
ken 7.45 om morgenen til 13.45 
om ettermiddagen, viste man 
en endeløs rekke av gamle 
boksefilmer. 

- Match som match, sa 
gamle Sean og tittet seg 
omkring. Han ville forsikre 
seg om at ingen oppfattet hans 
ord som «blasfemi» . 

Det var pubverten Ian 
O'Brian som definerte ordet 
blasfemi som «noe som har 
med det kongelige bryllupet å 
gjøre». 

På den gamle te-salongen 
Lion i Picadilly, hadde man 

skrudd TV-volumet på topp, 
mens en sopransangerinne i 
St. Paul's truet den ærverdige 
katedralens glassmalerier. 

- Akkurat som den sang
erinnen, har P auline stengt 
seg inne i tre uker og nektet å 
treffe noen for ikke å bli 
smittet , sa en eldre dame og 
nikket mot sin venninne, mens 
hun snufset og gråt . Hun ville 
ikke risikere å gå glipp av 
bryllupet. 

M en så var det ikke bare 
Dronningmoren, 80, som 

var blitt slått av feberen. 
(39,5) Hele England, hele det-
te ærverdige landet var grepet 
av galskap. 

Min husvert, normalt kledd 
i sort dress og nesten hvit 
skjorte, hadde for anledningen 
kledd seg i rødt, hvitt og blått, 
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Allerede dagen før bryllupet sikret 
folk seg plass langs ruten. 

og hans blodhund hadde et 
bilde av Charles og Diana 
omgitt av en rød, hvit og blå 
rosett . 

Og hvor jeg enn snudde 
meg, var jeg omgitt av bilder 
av De To. På håndklær, tal
lerkner, tekopper, håndvesker 
- det er faktisk enklere å 
ramse opp de souvenirer som. 
ikke var prydet med brudepa
ret. 

Til · og med Charles og Di 
T-trøyer og underbukser, som 
var blitt forbudt av Bucking
ham Palace, ble solgt over alt. 

Ukeblader og aviser var 
grepet av bryllups-feberen . Et 
ukeblad viste oss hvordan vi 
skulle dekorere stuene våre 
for en slikk og ingenting. Klipp 
frynser på plastposene fra 
supermarkedet, og heng dem i 
lysekronen. 

Og avisen The Sun fortalte 
hvordan man skulle lage bryl
lups-champagne: Bland brus 
med en flaske hvitvin. (Det 
smaker ille men det 
bobler ... ) 

En eier av en sex-forretning 
i nærheten av Waterloo, der 
Charles og Diana tok toget til 
sine første hvete brødsdager, 
ble skuffet over verdens ond
skap: 

Han hadde, med sikker og 
artistisk hånd, sminket ansik
tet på en av sine oppblåsbare 

Det engelske byrået som sendte dette bildef ver
den rundt, gjorde en skikkelig brøler: Teksten 
som fulgte med forteller nemlig følgende: 
«Kong Harold av Norge fant seremonien i St. 
Pauls langtekkelig, og døset av .» Men det er 
prins Georg av Danmark som døser, der han sit
ter ved siden av lord og lady Snowdon. 

«Charles is my darling», står det på de små 
vimplene på denne enorme hatten . En av tuse
ner av hyldester til det populære brudeparet. 

dukker i naturlig størrelse til å 
se ut som Diana. Og mens han 
var i bakrommet og så bryl
lupet på fjernsyn, var det noen 
som forsiktig åpnet døren til 
forretningen og stjal 
«Diana»-dukken. 

- Hva kan få et menneske 
til å gjøre noe slikt? spurte 
han indignert. - Har ikke 
menneskeheten lenger noen 
rettesnorer å holde seg til? 

Og ute på den eksklusive 
golfklubben Sunningdale 
utenfor London, forsøkte en 
noe lettere beruset Lor.d-et-el
ler-annet på å forklare sin 
kone i telefonen hvorfor han 
ikke hadde hentet henne og 
bragt henne til bryllupet, hun 
som i lange tider stolt hadde 

Hvert eneste forret
ningsvindu i London 
gratulerte. 

vist frem invitasjonen i tesa
longen: 

- Jeg tok feil vei, min 
kjære, sa han mens han ånds
fraværende forsøkte å putte 
fem-pundsedler ned i kioskte
lefonens mynthull. - Og så 
traff jeg James, og han insis
terte på å feire dagen. Men jeg 
lover deg at jeg skal erstatte 
det . .. 

På den samme golfklubben 
var det tre japanere. Det 

koster nesten en halv million å 
bli medlem i en fin klubb 



Charles og Diana? Nei, Charlie 
og Di, kaller fansen Englands 
mest populære par . Og fansen 
er nesten hele Storbritannias 
befolkning. Som disse, som 
ventet ute hele natten. 

Selv ·punker
ne grah.1lerte 
- på sin 
måte: «Best 
wishes to Di 
& Charles». 

Gamle som unge feiret-dagen: En blan
ding av 17. mai, og jul.a_ften. 

Japan, og 1500 kroner for 18 
hull. Nå skulle de utnytte den 
tomme golfbanen mens Eng
land stirret på japanske 
TV' er. 

Men fem hull senere lå de 
bak noen busker og tittet på 
hvert sitt miniatyr-fjernsyn. 

Ba k de tettpa kkede fortauene 
trengte en ung marxist-le

ninist seg frem. Han delte ut 
stensilerte a rk som forkastet 
sløseriet med monarki ·og 
kongelige bryllup, mens Eng
land har tre millioner arbeids
løse , og fire billioner i en eller 
annen tredje verden er sultne 
og resten av oss er truet av 
tilintetgjørelse av atomkrig. 

Men ingenting kunne øde
legge folkemengdens ·gode 
humør, og de kastet penger til 
ham. 

Fru !vy Holland, 73, og hen
nes mann Bill , «bare» 70, had
de ligget under bar himmel på 
sine campingsenger i tre da-

ger for ikke å gå glipp av noe . 
Det vil si : 30 sekunder hver 
vei. 

- · 0-o-o-h; sa"· Ivy. --' Jeg 
har gjort dette siden 1934. Jeg 
så prinsesse Marina gifte seg i 
1934, kong George . da han· ble 
kronet i 1935·, og da Dronning
en giftet seg i 194 7, og ... 

Og den unge mannen som 
hadde malt ansiktet sitt 

som en faksimile av det eng
elske flagget, Union Jack : 

- Det har med samhold å 
gjøre, .forklarte han, mens 
varmen truet nettopp det. -
Det røde, det er Skottland, og 
det blå .. . 

Han var ikke den eneste 
som hadde valgt nasjonalfar
vene som syrn bol for Dagen. 

En baker i Manchester 
hadde blandet farver i melet, 
og solgte 400 flagg-brød om 
dagen. 

- Så vidt jeg vet er det 
ingen som spiser brødet, for-

talte han på telefonen. - De 
beholder det som souvenir alle 
sammen:. 

Charles selv bevarte roen 
hele dagen: 

Han spøkte rhed Erke
biskopen av Canterbury da 
han-så hans metalliske skrud. 

- · Jeg liker Dem i sølv. 
Ikke det at Erkebiskopen 

ikke hadde hatt spøkefulle 
tankerselv : 

- Jeg ser ut som jeg skal 
værtl med i Star War ... 

Verdenspressen stilte opp med de 
store· kanonene - bokstavelig 
talt. Et hav av fotografer. 

Etter alle raseopptøyene 
som har plaget England de 
siste ukene; var bryllupet en 
sinekyre for det hårdt plagede 
politiet. Og publikum fulgte 
villig politiets PR-kampanje 
som oppfordret: - Gjør en 
politimann til din venn - og gi 
ham en konfekt. 

- Nå orker jeg ikke mer, 
sa en politimann·. - Jeg vet 
ikke hva det er verst å dø av , 
fiendtlighet eller vennlighet. 

Replikkene var mange -
som fra TV-kommentatorer i 
BBC: 

- Er hun ikke lekker 
(Diana) ? . En prinsesse 
gavepapir .. . 

Eller da den verdensberøm
te amerikanske TV-kom
mentatoren · Dan Rather for 
CBS snakket om St. Pa1;1l's: 

- Når vi snakker om en ny 
kirke i England, snakker vi 
om en som ble bygget i 1703. 

D. erimot var ikke den ameri
kanske · presidentfruen 

N ancy Reagan så nådig. 
· '- Skal Amerikas Første 
Dame behøve å sitte bak en 
vanlig borger fra Philadel· 
phia, klaget hun fornærmet. · 

Damen fra Philadelphia 
som hun klaget ·over, er idag 
prinsesse Grace av Monaco, 
og som adelig fikk hun sitte 
seks ·benkerader foran presi
dentfruen. 

Den adelige fotografen Pat· 
rick Lichfield hadde dog sin 

oppgave meget klar da han 
skulle ta de offisielle bildene 
av · de forsamlede kongelige 
familiene. Han ba r en liten 
fløyte som han brukte nå r han 
ville at alle skulle se inn i 
kameraet. 

- Beste måten å få en 
konge til å lystre, spøkte han. 

Pressefotografene, som 
hang .oppheist undertaket i St. 
Paul's under vielsen, pustet 
lettet ut og tørket svetten: 

- Så nær har jeg aldri ·vært 
å bli en terrorist, sa en. - Om 
jeg hadde ramlet ned, hadde 
jeg slettet ut samtlige av de 
kronede hoder i den vestlige 
verden. 

E ngelske journalister tok 
hendelsen med det ordfor

r å d den krevde. Som den 
berømte Jean Rook i Daily 
Express : 

· «Diana høyde seg. til begi
venheten ·som St Paul's 125 
meter l).øye tårn. 

Hun glitret som en tåre i sin 
brudgoms øyne. Og hennes 

· selvsikkerhet skinte .som de 
tusenvis av strålende paljetter 
i hennes brudekjole og 8 meter 
lange slør. 
. og· musikken hang under 
katedralens hvelv som deri 
tåren som . hvilte på Charles' 
kinn ---' en tåre like briljant 
som diamantene i hans bruds 
øreringer.» 

Mest fortvilet var souve
nir-selgeren som med sin vogn 
sprang først i køen etter at 
vielsen var over : 

· - Periskop sterkt .nedsatt. 
T-trøyer bare 10 prosent, for
lovelsesbildet i 3-D følger gra
tis med en Charles og 
Diana-kopp, nå bare 50 øre · .. . 

P å den måten speilet han 
England. 

For England behandlet 
bryllupet som de behandl-er 
nesten hva som helst. En 
kombinasjon av en farse, godt 
humør og folkelig kamerat
skap. · ·· 

Og nå nå r det hele er over, 
og ·Rose i Londons East .End 
har kopiert prinsesse Diana's 
(hun kalles ikke for Di lenger 
nå, etter vielsen, ) ·brudekjole 
på fire timer, og den er blitt 
sendt med ·helikopter til alle 
deler av England, til ·alle de 
piker (så sier annonsene) som 
«Vil føle seg som en prinses
se», kan alle Englands mødre 
gå hjem og gråte ut. 

Fordi det var «Ever so nice, 
dear». 

Og ta seg en kopp te og gru
ble igjen. 

For dagen etter var det 
varslet regnvær. Samt strei
ker. 

Og et eller annet sted: i 
Manchester-trakten er det 
salg på muggent rødt, hvitt og 
blått brød. 
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Storbritannia jublet da Prinsen og Prinsessen av Wales g~ f~lket det lille, perso'!lige glimtet inn i sin 
nye lykke: Da de sjenerte bøyde seg frem mot hverandre til sitt aller første offentlige kyss. 

KAN JEG FÅ ET KYSS NÅ? 
H e did it! Han gjorde 

det! 
Jubelen bruste 

gjennom tusener av men-
nesker som hadde samlet 
seg utenfor Buckingham 
Palace's porter, da Prinsen 
av Wales bøyde seg mot sin 
prinsesse og ga henne et 
raskt - og sjenert -
kongelig bryllupskyss. 
Midt på munnen! 

Charles den Dristige! 
Aldri tidligere i historien 
har det hendt. At noen har 
kysset hverandre på Buc
kingham Palace's balkong. 
Men dronning Elizabeth og 
prins Philip fikk ikke se sin 
eldste sønn og prinsesse 

Diana skrive historie. De 
var opptatt med å vinke til 
folkemassen da publikum 
fikk sitt ønske oppfylt. 

H elt uoffisielle kilder vet 
imidlertid å fortelle at 

prins Charles først hadde 
spurt sin mor om lov. At 
selv ikke han turde driste 
seg til dette bruddet på 
eldgamle engelske tradi
sjoner før dronningen had
de gitt sin tillatelse. 

Men sikkert er det 
ihvertfall at Englands 
vordende konge og dron
ning s~apte en ny tradisjon 
ved å bryte en gammel. 
For nå vil folket forlange 

bryllupskyss på balkongen 
ved hvert eneste kongelig 
bryllup i fremtiden. 

K iss her! Kyss henne! 
ropte spredte røster al

lerede første gangen de 
nygifte viste seg på bal
kongen. Charles begynte 
med å kysse sin brud på 
hånden. Men folket var 
ikke fornøyd. Tre ganger 
måtte paret ut igjen. Og 
tredje gangen skjedde det. 
Prinsen og prinsessen ga et 
høyst personlig glimt av sin 
nye lykke: 

Tidenes kongelige bryl
lupskyss! 

De nygifte skottet på hverandre og smilte 
sjenert. Samlet mot, liksom ... 

Og da det verdensberømte kysset var over, tok de 
hverandre i hånden og smilte som to skøyerunger 
som har gjort sitt livs vidunderligste strek. 
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Det første 
«høytidelige» bildet 
som er tatt av prins 
Charles og hans vakre 
prinsesse. Opptaket er 
gjort i selveste 
Buckingham Palace . 

FOTO= LORD SNOWDON 
H er er hoffotograf 

Lord Snowdon's 
egne bilder av de 

nygifte. Til tross for skils-
misse fra prinsesse Marga
ret er det Snowdon og ingen 
andre det engelske konge
huset sender bud på når 
bilder skal taes. Han som i 
sin tid var Dronningens og 
dermed Slottets sorte får er 
fremdeles en nær venn av 

sin tidligere familie. Men 
det er ikke først og fremst 
på grunn av sine tidligere 
familiebånd at Snowdon 
blir valgt til hoffotograf. 
Snowdon er fremdeles en 
av verdens mest etterspur
te fotografer og som por
trettfotograf finnes knapt 
hans make . Et av bevisene 
på det ser vi på disse to 
sidene hvor hvert eneste 

bilde forteller oss om lykke 
og kjærlighet. 

Idag bor Snowdon i en 
forholdsvis beskjeden ver
tikaltdelt tomannsbolig i 
Kensington, sammen med 
sin nye kone Lucy Lind
say-Hogg og deres to år 
gamle datter. Når han vel 
og merke ikke farter Eu
ropa rundt for å forevige 
prinser og prinsesser. 

Lord Snowdon selv engang forevige t som- •••••••••••••••••••••••• 
men med e n prinsesse. Her er hans portrett 
av Englands kommende dronning. 

Kanskje er der ingen som bedre enn lo rd 
Snowdo n forstår hva som rører seg av tanke r 
og følelser hos Englands nye prinsesse. Da 
han giftet seg med prinsesse Margaret, fikk 
han selv føle hva det betyr å leve i sentrum 
for omverdenens interesse. 
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uke i NA: 
Bildene 
fra den 
fantastiske 
bryllups-. rezsen. 
I salg 
over hele 
Norge fra 
onsdag 
12. august. 

·Tusenårstronen 
KjærestP -
Hvordan har du det idag, 

og har du sovet godt? . .. 
Send meg noen ord når 

du er rede, min dyrebare 
brudgom. 

Din evig trofaste . .. 

N eida, ikke Lady Di. 
Dagens brud ville 
vel har brukt huste

lefon. Det var en annen ung 
og yndig brud som skrev 
denne lilJe billett, nemlig 
brudgommens tipp-tipp-ol
demor, dronning Victoria . 
Hun sendte den til sin 
kjære Albert da hun våknet 
til deres bryJlupsdag en 
regnfull mandag i februar 
1840. Den unge prins var 
nettopp kommet fra Tysk
land og overnattet i en 
annen fløy av Buckingham 
Palace. Der satt han og 
skrev brev hjem. Han var 
svært nervøs. Brevet endte 
med disse ord : Gud h.jelpe 
meg. 

D agens brud har like 
gode grunner til å be de 

gode makter stå henne bi. 
Hun ska l leve opp til den 
engelske dronninglegende , 
og det er såvisst ingen 
halvdagsjobb. Det vet både 
hun og han som har valgt 
henne. Han har selv sagt at 
det å velge seg en hustru 
krever all mulig omtanke, 
for hun kan jo bli dronning 
en dag! Og omtanken er 
utvilsomt utvist . Den unge 
brud er sjekket og saum
fart både psykisk og fysisk 
og godkjent som et dugen
de emne. grensende til det 
perfekte. Alt uten å mukke 
eller falle ut av rollen. San
nelig får en si. med det 

gamle ord at kjærlighet 
gjør sterk. For det trekker 
ingen i tvil at her er det ung 
kjærlighet som er driv
kraften, de uomgjengelige 
kvalitetskrav til tross. Og 
dermed er også dagens fol
kekrav oppfylt. 

F or det er et folkekrav. 
Kongehus skal værså god 

forholde seg slik at vi kan 
elske og hylde og av og til 
beundre til grensen av vår 
sunne sans . Det er i sann
het et umenneskelig krav, 
men så gjelder det altså 
konger og ikke mennesker. 
I England er de enda mer 
kongelige enn i noe annet 
land. Dagens brudgom har 
fått merke det . Han er blitt 
formet og trimmet gjen
nom det hardeste United 
Kingdom kan oppvise av 
tradisjonsrike gutteskoler. 
Og der er en liten pjokk 
nokså fjernt fra kjære 
mor! Uten tvil har den ut
valgte, unge m ann ha tt 
mange tunge og ensomme 
stunder i denne barske 
herdni.ngsprosess. Uten tvil 
kunne han ha bøyd av, -
og tapt. Men han bar sin 
jernbyrd frem og står idag 
som et helstøpt ideal. 
Kongelig og folkelig. Ikke 
for nær, ikke for fjern. Det 
umenneskelige folkekrav 
er igjen oppfylt. 

M illioner i mange land 
fulgte de to til alters. 

Slikt trekker mer enn 
olympisk gull, mer enn 
Bjørn Borg på Wimbledon. 
Et kongebryllup slår alt. 
Men TV-alderen og 
pressens press. gjør folke
kravet enda mer umenne-

skelig. (Og det kan altså 
ende med tårer!) Alle ser 
deg, alle vokter deg. Du 
jages . Alltid . 

På den annen side . Nå 
kjenner vi dem. Vi har sett 
brudebukettens farve, vi 
har sett lykkens minespill i 
de unge ansikter. I c lose 
up. Hvordan elsket folk et 
kongehus de aldri fikk se. 
Hvordan kunne dronning 
Victoria prege en he 1 tids· 
alder og gi navn til en epo· 
ke i historien? 

Det er gåtefullt , som alle 
bånd mellom folk og drott i 
alle århundre. Hva Victo 
ria angår fikk forøvrig 
hennes popularitet et vel 
komment løft ved en tidlig 
forløper til dagens TV-rute 
De · første frimerker sA· 
dagens lys i hennes tidlige 
regjeringsår. Dronningern 
kontrafei kostet bare en 
penny. Men frimerket er 
neppe løsningen på den lilie 
dames storhet og hennes 
gode forhold til folket 
Engelskmennene synes å 
ha et nedarvet spesialbe· 
hov for konger. Elsket eller 
hatet , smigret eller hals
hugget, dyktig eller 
sinnssyk. Engelskmennem 
har aldri gitt opp. Ble del 
er hull i kongerekken drc 
de fluksens til fastlandel 
etter en ny tronfølger. 

Slik har de fått verdern 
eldste kongedømme 01 

verdens lengste kongerek 
ke. Både på morssiden 01 
farssiden kan dagens brud 
gom føre sine aner helt til 
bake til kong Alfred de1 
store. Denne engelske ur 
kongen sloss forøvrig m o 
vikingene og verget sit 



land med heder . Han dode i 
901. Det gir nøyaktig et 
spenn på 1000 år frem til 
dronning Victorias død i. 
1901. Den store dag mang
ler sannelig ikke historisk 
perspektiv. 

Egentlig finnes det bare 
en eneste stor kongeslekt i 
hele Europa, sindrig heklet 
sammen i århundrenes 
brogede løp . Og det meste 
av denne gullkantede 
stor.familif' strømmet tro
fast mot London også den
ne gang. Denne gamle 
kongeby hvor Wilhe lm 
Erobreren ble kronet i 
1066. er idag et kraftsenter 

og et tilfluktsted for alle de 
andre kongehusene. 

Spanias unge kongepar 
møtte ikke. Midt oppe i 

det tradisjonsrike jubel
spill var dette det eneste 
som smakte av godt gam
melt renkespill og kongeli
ge intriger. Brudeparet 
legger bryllupsreisen om 
Gibraltar . Og Gibraltar er 
fremdeles en engelsk kron
koloni, erobret av dronning 
Anna. den siste Stu art. i 
1704. For de stolte spanier
ne er kronkolonien en i.rr.i 
terende r emi.nisens av det 
engang så mektige britiske 

verdensrike som dominer
te vår klode i hele to år
hundre. 

Slike erobringer går 
gjerne i kongenes nrivn. 
Men det stemmer ikke helt . 
Det var en nasjonal kraft
utfoldelse . og de første 
Hannoveranerne, for Victo
ria. skrev ikke de mest 
blendende kapitler i 
slektens historie . Men det 
engelske folk frembragte 
en rekke store menn, ;:idmi
raler . hærførere og politi
kere. Var de ikke adels 
menn, så ble de gjerne ad
let. Disse menn styrte båcle 
kongene og landet frem i 

Commander in the Royal 
N a vy, The Prince of W a les 
med gemalinne. Som ma n 
ser, den rela tivt unge 
a rveprinsen er alle rede 
dekorert med en lang rekke 
høye utmerkelser. 
Aigrette'n på høyre 
skulder, symboliserer a t 
ha n er Dronningens 
næ rmeste medarbeider. 

Foto: LORD SN O WDON 

velstand og makt. England 
er ikke bare verdens eldste 
kongedømme. Det er det 
eneste land i Europa hvor 
adelskapet rundt kongehu
set har beholdt stor betyd
ning like inn i våre dager . 

E ngJands nye prinsesse 
.J av Wales er datter av 

·rien 8. Jarl av Spencer, alt
så et ungt skudd på en slik 
århundregammel familie, 
som har stått kongehuset 
nær. Det all verden nå har 
bivånet er den løfterike 
formæling mellom det råd
givende adelskap og den 
regjerende kongefamilie . 
Disse tusenårskrefter som 
i samspill gjorde England 
til verdensmakt og utviklet 
for oss det parlamentaris
ke demokrati, forenes nå i 
den slekt som vil komme 
etter de to i gullkareten. 

Det er det historisk inter
essante ved bryllupet i 
London 1981. 

A propos gullkaret. Dron
ning Victorin hadde 

også en sådan. mPn fordi 
hun ble Piet i Slottskapellet, 
·var det in .qen som tenkte 
på å trekke den frem. Hun 
og hennes Albert kusket i 
vei til bryllupsno tten på 
Windsor i en slitt. qn m mel. 
gonske nlminnf'liq r ei.<;e
·vogn. med postiljonger 
uten livre. D ette fikk Char
les Gnrnv ille f at· odelsslekt 
fro det .12. fi rh1mdre) til å 
fnyse: "De drog a·1.Jsted på 
en l11,ri1et og shobhy måtP. » 

Sli kom ikke og si at 11er
rl en ikke gå r fre mn1'er. 
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T antf' _jl'g "ka.I tissf' , skoH"
-; ('n min, John ha r t:>tt 
hilf'n min. Hvorfor h~r 

du ringl'r i ørenf', tantP~ Du 
t'lnte . hvor f' r himmPIPn? A 
ta.ntf' ~ On f'r -.nill du, df'n a.llPr, 
aller snille-.te i hf'lf' verdPn. 
Ml'n du tante, hvorfor tar ::illP 

de m a nnenl' hilrt Pr av oc;s ·~ 

Det siste spørsm i\ lf't vill f' 
ikkf' t::inte swirf' pi\ . Men iclag 
1_·r ci"i in g-en hPrln"']ig-hPt ;:i_ t 
t·1rt(' !111d <ie fMt en k1FPrrste. 

1 .:Hly Diana SpC'nf' <'r f'r ikk e 
lcni<"" rkrrs t::intf' , r wn clPrC'" 
p1" i1sc<;sC'. F'n cJ--re p!·inscs«f' 
C" '3lik "" 'l0m h "'1 !l a r1<i c k st 
]10 vt J l' \-Cllty ··h01'"'c" ri11 : 

Vi k:iH<'r hf'nnc ]-\;ir" 

Jli::ir" T"!! "-ntc iJ\k<' ;:i t hnr 
,-ar p ' ·_i'1<:<'S"f' . "a firP :'\r irar1lf' • 
JFl'll('S n<Wf' og fant frpm tPg-· 
nesakene sine for å visf' hvor 
fin t<int<' h;:in h ;:i <irl f' . James 
lwrl.de .1kkf' før s11tt de forstP 
str<.; ke nC' pa papiret, før de 
fle ste aY barna hnnde fllnn'"t 
f:::-cm tegncs ;:i_keri(' sin" fnr å 
\- i!': C h -nr d;in t11rit~ ni::in;:i v;:ir , 
sett J f'd firC'- å ring-f'r<: ovr<> . 

'T::inte Di::iri:i f>r prn. nt"s 
ten lik<" P"n snm m::imma"r> 
min . ment<' firP ilr ir::imle R"r> 
ja min og tegnet fnr sikkerh" t" 
skyld to tr>g-ning-er ;i v tcir>tc 
På den ene var hun tynn ng p a. 
den andre var hun tvkk. Mf'n 
uans ett tynn ell"l' t vlcl.- , lnng 
eller kort , en ting y ;:i1 ,-,.,rtf?l1 
a lle barna enige 0m · 

Diana er verdens 
ta.rite. I dag kan de samme 
barna fortelle sine lekekame
rater at de hadde en ekte prin
sesse til tante . Det er der som 
kjent ikke så mange som har 
ha tt . Men tilbake som tante i 
Young England Kindergarden 
kommer nok aldri Englands 
nye prinsesse. 



Noen tegnet en tynn tonte, Benjamin tegne t en tykk tonte, men
alle vor de enige om at Diana vor verdens oller, oller snilleste tan
te. T~:mte Diana vor dessuten så pen at hun vor nesten like pen 
som mammaen til fire år gomle James Dove. Men at hun skulle bli 
en ekte prinsesse, en slik en som tonte Diana hodde lest om i 
eventyrboken, det ante de ikke. Idag kon barna ihvertfall fortelle 
vennene sine at de hor hatt en ekte prinsesse til å passe. på seg i 
barnehaven. 
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En av.de mange stuene i prins Charles' imponeren-
de slott, som han kjøpte like før bryllupet. • 



HER 
SKAL 
DEBO 

To av prins Charles' tidligere venninner blir 
nærmeste naboer av Diana og Charles når de 
flytter inn i sitt nye hiem, Highgrove House, et 
kiempestort gods i landsbyen Doughton, ved 
den idylliske småbyen Tetbury, et par mil fra 
den verdensberømte byen Bath, og 1 S mil vest 
for London. 

D en ene er den strålende 
vakre og blåøyde lady 
Tryon, eller Kanga, som 

hun kalles blant venner, nå 
gift med en av Charles beste 
venner, lord Tryon. Dessuten 
den ikke mindre attraktive 
Camilla Parker-Bowles, gift 
med sjefen for Buckingham 
Palace's garde, Andrew Par
ker-Bowles. Charles er gudfar 
til begge parenes barn. 

M en det er ikke disse to 
damene som blir prin

sesse Dianas største problem. 
Verre for henne er det nok at 
samtlige av Charles heste- og 
polo-venner, med prinsesse 
Anne og Mark Phillips i 
spissen, bor like ved Highgro
ve. 

Og Di er, som kjent, ikke 
spesielt glad i hester. For å si 
det mildt. Faktum er at hun er 
livredd for hester, etterat hun 
som 12-åring ble kastet av en. 

Hvilket ikke har gjort henne 
til en nær venninne av Charles 
søster, Anne, som ikke 
snakker, tenker eller drøm 
mer om noe annet enn hest. 

Hvilket også gjelder de øvri
ge naboene. For Highgrove 
har også som nærmeste nabo 
den verdensberømte Beau
fort-jakten, hvis medlemmer, 
inklusive Charles, møtes og 
rir opp til fire ganger i uken. 
Når Prinsen av Wales rir 
med, er det som regel 4-500 
ryttere, og minst like mange 
følgesvenner. Og Charles rir 
ofte, mye oftere enn det sies 
offentlig. For å unngå opp
merksomhet. føyer han seg til 
rittet litt senere i «løypa» . 

D udley Poplak , en 51-årig, 
ukjent syd-afrikansk ung

kar og interiørarkitekt, har 
allerede vært i gang med å 
forvandle Highgrove etter det 
nye kongelige parets øns
kemål i flere måneder. 

Han er meget diskret med 
hva Charles og Diana ønsker. 

Poplak forteller allikevel at 
flere av rommene kommer til 
å møbleres med det attende 
århundres eleganse, og at far
vene kommer til å gå mye i 
varme beige og brune nyan
ser. 

Og han har hatt mye å ar
beide med. Highgrove 

Godseierne flytter inn i nyinnkjøp
te og ny-oppussede Highgrove 
House etter bryllupsreisen. 

House, som kostet prinsen en 
fyrstelig formue, 10 millioner 
kroner, har ni soveværelser, 
flere store bankett- og motta
gelses-rom, en stor moderni
sert stall for alle hestene til 
Charles, en tennisbane, en 
tomt på nær 100 mål, og et 
personale på 18 mennesker. 
Hvilket ikke inkluderer sik
kerhets-vaktene. 

Sikkerheten for arvingen til 
den engelske tronen er proble
matisk her. Politistyrken i 
Tetbury er blitt forsterket 
mange ganger de siste årene. 
Først flyttet Anne og Mark til 
Gatcombe Park, en mil fra 
Highgrove. Deretter flyttet 
også hertug og hertuginne 
Michael av Kent dit, i en her
regård, ytterligere et par kilo
meter borte. 

- Det koster oss nesten to 
millioner kroner i året å be
vokte de tre godsene, sukker 
Tetbury's politimester. Og 
Charles og Diana's hjem er en 
virkelig nøtt. Det er nesten 
umulig å bevokte . 

Dessverre er ikke Highgro
ve House særlig egnet for de 
sikkerhets-arrangementer det 
kongelige paret skulle hatt. 
Det største problemet er at en 
hovedvei, som allerede !ør 
Prinsen av Wales kjøpte god
set, går forbi huset, knapt 75 
meter borte . Den blir brukt av 
tusenvis av turister. Fra den
ne veien kan turistene uten 
vanskelighet se rett inn i stuen 
med kikkerter . Og saken er 
ikke mindre komplisert med 
de åtte småveiene som krys
ser godset. Et par av dem går 
sogar like forbi huset. 
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Kokkene Azovz Abdelkrim og Jose Luis 
Martinez opptatt med danderingen. 

Lag det selv 
Forretten: Cassolette de Coquilles 

St . Jacques. her beregnet for 2 per
soner: 

4 kamskjell ( coquilles), 25- 30 
gram scampi (eller store reker) 
som pilles og eventuelt hakkes. 50 g 
smør. En middels stor løk som hak
kes. 

Has i kasserolle med hvitvinsaus. 
Hvitvinsausen spes med litt melk. 

Litt rasp av en muskatnøtt. litt 
pepper og salt. 

Litt parmesan (bare litt). 
Så inn i ovn ca. 5 minutter inntil 

overflaten er blitt gyllen. 
Serveres med potetstappe og si

tronskiver. 
Hovedretten: La Brouchette Spe

ciale som bygges opp rundt tre 
skiver indrefilet a 60 gram, tilsam
men 180g. 

Kjøttet grilles og serveres med 3 
forskjellige sauser: trøffel. kanta
rell, bernaise (se bildet!). 

La Brouchette serverte dette med 
potetstappe og potetdekorasjon 
rundt hele tallerkenen (igjen. se bil
det!). Forøvrig med selleri. aspar
gesbønner og -stang, baby gulrøtter 
og en tomat fylt med erter i smør. 

Når det gjelder sausene: 
Trøffelsaus er vanlig brun saus 

med litt rødvin og kraft av trøffel. 
Kantarell lages som champignon

saus. (Bernaise forutsetter vi står i 
enhver grunnbok.) 

Potetstappen lages med litt okse
buljong, litt melk og litt vann. Salt 
og pepper. Litt smør. litt muskat
pudder. Og eggeplomme. Eltes! 

Desserten: Tarte du jour maison 
(hjemmelaget k.i.ke), som La Brou
chette avslører egentlig er kjøpt. 
Men altså hos Halvorsen. hvor 
Halvorsens Conditoris østerrikske 
sjefskonditor Georg Duller står for 
mesterverket. Innledningsvis for
klarer han oss at det antagelig vil bli 
dyrere for en husmor å lage kaken 
selv enn å kjøpe den i konditoriet. 
hvor den er husets bestseller. Prisen 
her er 120 kroner. Slik går du frem: 

Først en sjokoladebunn som dek
kes med sakalt krem ganache: 
krem og ekte sjokolade som kokes. 
mens kremfløte tilsettes og piskes 
inn. 

Over der kirsebær. 
Så en vanilje bunn, og oppå den et 

tynt lag eggekrem. 
Igjen en vaniljebunn. som nå er 

dynket i konjakk og saft av kirse
bærne. Oppå der vanlig kremfløte 
blandet med litt konjakk og sukker. 

Så en ny sjokoladebunn. Oppå den 
vanlig krem . 

Og øverste kremlag overstrøs 
med sjokoladespon. Og kaken pyn
tes med kremdotter og litt kirsebær. 
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I _Då fin restaarant 

llDT I OSLO 

Over: den forjettende 
kasserolle med 
kamskjell og store reker . 

SPES I ALEN 
Til v. den overdådige 
hovedretten som 
bygger på indrefilet. 

Som man faktisk kan 
kjøpe hjem fra 
Halvorsens Conditori, 
Oslo. 

Vårt lille selskap med unge Tim-lan og Per 
Martin Bjørung (Engebret). Interiør og 
stemning nesten hjemlig, som man ser. 

Oslo vrimler idag 
av restauranter 
med utmerkede 
kiøkken, og en 
håndfull eller to av 
dem er så 
landskjente at de 
har ikke behov for 
presentasjon. Men · 
fins det også noen 
artige som er mer 
eller mindre 
ukjente? Masser av 
det også. La Brou
chette for eksempel. 

Hvordan vi kom til å 
snakke om priser? 

Det var vel fordi vår 
gjest . Engebrets Per Martin 
Bjørung, mumlet ned i meny
en, med en smule anstrøk av 
bekymring i røsten, at det er 
forbausende billig her .. . 

Vi satt i det enkle , men pene 
lokalet til La Brouchette, en 
ganske ny restaurant i Munke
damsveien. nedenfor Konsert-. 
huset. Med for det meste 
fransk mat på menyen. 

Det hadde i den forbindelse 
slått oss at vi kunne jo invitere 
verten på Engebret så han 
kunne få seg et raffinert m ål
tid mat han også . . . 

- Jatakk. hadde Bjørung 
svart . æ skal svælle uforskam
methetan dokkers og komme . 
Alt for PR'en. Vi må mar
kedsføre oss på Engebret så vi 
kan få opp formiddagstrafik
ken i den nye fortausrestau
ranten våres . Æ vil påstå at 
den e Skandinavias fineste , 
med smijernsmøbla og 
greier . .. 
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Nå satt vi der med meny i 
hå nd. Og mens vi lot øyne-

~ 
ne løpe, påpekte vi en omsten
dighet ved dagens priser som 
folk flest later til å være alde
les ukjent med. 

Det slo oss nemlig her om 
dagen at når vi som barn ble 
sendt avsted for å kjøpe to 
esker brystkarameller som 
tilsammen kostet femti øre, så 
var det en overmåte sløsing 
med penger av vår far. 

La oss si at den gamle tjente 
omkring 5000 kroner året. 
som var en alminnelig bra 
inntekt like før krigen. Men 
hvis en person idag med 
100 000 i inntekt skulle bruke 
tilsvarende mye på brystkara
meller. så måtte han ut med ti 
kroner! 

- Og hva enda verre er, 
fortsatte vi vår dramatiske 
beretning om priser dengang 
og nå: 

- Når den gamle brukte 
seksten kroner på en flaske 
whisky - en latterlig liten 
sum idag - så tilsvarer det 
ca. 320 kroner for den som 
tjener 100 000. Har De tenkt 
på det, Bjørung? 

- Ja. Men pokker heller 

N år det gjaldt middagen 
hadde vi komponert den 

med elskverdig hjelp av Geor
gia, hovmesteren, og vi hadde 
samlet oss om husets spesiali
teter hele veien: En kasserolle 
med sjømat, og en formidabel 
indrefilet bygget opp som en 
symfoni i tre satser. med trøf
felsaus. kantarellsaus og ber
naise. 

Dertil en tørr Kressmann og 
en Chateau Peybonhom me 
1975. Så kunne vi lukke meny
en i velvære. Da unnslapp det 
vår gjest et hjertesukk : 

- Dette måltidet kommer 
til å koste meg tre ekstra da
ger med skumma kulturmelk. 

- Men, De ser da så tynn 
ut, sier vi uten særlig over
bevisning. 

Han snøfter. 
- Æ har nå veid 160 kilo på 

det meste. Nåe æ nede i 130. 
- Men da har De jo ennå 

noen kilo å gå på. sier vi og vil 
gjerne virke oppmuntrende 
iallfall. 

- Gå på???? Æ skal ned 
tredve kilo før jul. 

Og han får det til å lyde som 
en ny form for vektløfting, 

UNG SKJØNNER 
AV SJØTUNGE 

S om ekstra gjest i den 
lykksalige stund på 
La Brouchette hadde 

vi den unge globetrotter og 
pntleman, Tim-Jan, 7 år, 
(bildet) som sa seg villig til 
en aldri så Uten vurdering 
av Brouchettes sjøtunge. 

Blant sjøtunger har den 
unge mann inntil videre på 
topp den som serveres av 
fransk kjøkkens berømte 
Plerre Gaertner i hans res
taurant «Aux Armes de 
France" i Ammerschwihr, 
som er en liten py i Alsace. 

Gaertner fikk den unge 
mann til å eksplodere av 
begeistring, noe som han 
ellers bare gjør i forbindel
se med store desserter og 
denslags. Brouchettes sjø-

om faren dokkers har vært så 
høyt gasjert . For æ hadde ei 
tante som var lærerinne, og ho 
hadde ikke mer enn litt over 
tre tusen! 

Av en eller annen grunn 
kom vi til å bevege oss mer 
omkring tall , nærmere be
stemt vekttall, kanskje fordi 
vår verts berømmelse . i likhet 
med Andreas Diesens. hoved
sakelig hviler på en endeløs 
rekke avmagringskurer . .. 
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tunge klarte ikke å rokke 
hans sinnslikevekt. Men 
han uttalte meget storsin
net til hovmester Georgio 
at den var slett ikke verst. 

Her er oppskriften på 
Brouchette!f Sole Tout Pa
ris: gratinert sjøtunge i 
hvitvin· og hummersaus. 

Filetene av sjøtunge 
stekes med smør over 
sterk varme. Med litt løk. 

På forhånd har du laget 
hvitvin· og hummersause
ne. Hummersausen har du 
i et serveringsfat, og de 
stekte filetene legger du 
oppi. Over helles hvitvin
sausen. 

Inn i ovn i fem minutter 
for gratinering. 

hvor det endog kan komme til 
å stå om nasjonens ære. 

- Har dokker forresten 
hørt om han fiskeren som ba 
han Johansen i Stamsund å 
veie opp søtten kilo smult? Jo. 
han Johansen la smultkleppen 
på papiret og veide. - Det blir 
så og så mye, sa han. - Nei, 
sa fiskeren. æ hadde nå ikkje 
tenkt æ skulle kjøpe den. Æ 
ville bare se kor mye æ har 
lagt på mæ. 

Fortsatt ble det mer tall ... 

D et var ikke til å unngå da 
indrefiletsymfonien kom 

inn på bordet, med sin overdå
dige potetdekorasjon og tilbe
hør av selleri, asparges, baby 
gulrøtter og en tomat fylt med 
erter i smør. Man skulle ha 
speket seg i flere dager og stilt 
med skrapet mavesekk for å 
få i seg alt dette. Nå kan man 
selvfølgelig levne så man 
slipper å revne - på den an
nen side (som vi påpekte for 
Bjørung) : 

Burde ikke en restaurant 
redusere litt på en slik 
kjempeporsjon? Vi som voks
te til før krigen er iallfall opp
dradd med at det ikke er pent 
å sløse sånn med maten. 

Det var her Bjørung begyn
te å fortelle om da han for 
mange år siden jobba på 
Sta vangerfjord. 

- Selv etter ett år ombord 
kunne du ikke helt venne deg 
til tanken på all den gode ma
ten som gikk rett i skyllene. 

Når du så kosjen folk for
synte seg og alt det de levna! 
nei det var så fælt at det be
gynte å rable for en av guttan i 
kjøkkenet. Han begynte å spi
se av maten som kom tilbake, 
og måtte til slutt på sykehus 
og bli pumpa. Han klarte jo 
ikke å svælle unna kan du 
skjønne. . 

Men ellers er det slik, for
sikrer Bjørung, at om en res
taurant serverer fra fat -
ikke på tallerken - så blir det 
forskrekkelig urasjonelt. Da 
må du ha ett fat for grønnsa
kene, ett for kjøttet eller fis 
ken, ett for potetene, ett for 
sausen. og så har du alt bestik
ket i tillegg. Så til en eneste 
porsjon lutefisk har du 24 de
ler som skal vaskes opp. 

Kort sagt, det er alt sammen 
så nedslående at vi ser oss 

om etter en konjakker til kaf
fen, i særdeleshet med de 
·prisene vi kan operere med 
når vi foretar vår sammenlig
ning med hva man betalte før 
krigen. 

Men La Brouchette. som 
altså stiller med et av de 
bedre kjøkken i Oslo, kan ikke 
servere konjakk. For hoved
stadens myndigheter har ennå 
ikke bestemt seg til om dette 
mat- og vinhus skal betros å 
forvalte sterkere dråper. Ja
visst, nikker vi og skjønner 
hele tegninga. Dette er Norge; 
og - må vi formode - et re
sultat av et flertallsønske i 
folket. Slik vil vi ha det - eller 
hva? 

Men kaffe får vi. 
Og inn bæres en gateau, en 

husets hjemmelaget kake som 
er så lett at den stiger nær
mest som dun oppunder 
ganens himmelbue. 

Tekst: GUNNE HAMMARSTRØM 

Foto: TRYGVE INDRELID 

P å en av disse glattskurte 
oddene som smyger seg 
ut i Skagerak, står er 

kaprifolium i en renne, tung 
av blomster og duft. Du kar 
ikke finne den, du snubler til 
feldigvis over den, hvis du e1 
på de kanter. Og hvorfor skul 
le du nå egentlig komme på d~ 
kanter? Ingen har noe rimelig 
ærend dit. Skal du kaste er 
sluk i havet, eller grøsse deg 
til et morgenbad, tar du de! 
frem langs svabergene, de1 
det hvite skjellbeltet nuppe1 
seg. Kaprifolien har søkt I) 
lenger inne . Den har inge1 
hensikt. Den er bare vakker 
for ingens øyne blusser den ut 
Og har du sinn og behov fol 
det, kan du en sen kveldstimi 
oppleve at den er sommeren' 
hjerte. det hemmelige stede 
du lette etter. Og·alltid skal g, 
fra . 

J eg satt der og så på den 01 
luktet den og en venn fortal 

te meg om verden. Jian hadd 
truffet en gammel vietname 
ser, en båtflyktning. Han had 
de ligget i en spinkel båt uti 
på sitt hav og stelt med garrn 
ne sine i halvmørket og små\ 
gjort seg klar til å vend 
hjem. En djunke med flykt 
ninger sto ut og smøg seg in 
til ham for å se om han skull 
ha et skrin med bandasjer o 
nødtørftig medisin ombord. S 
kjente han igjen noen av der 
og de kjente ham og de kunn 
ikke ta sjansen på at han sku 
le røpe dem. De tok ham mec 
og han ble også plukket opp a 
det norske skipet og omside 
sendt til Norge . Der går han 
den norske sommerkvelde 
og har to hustruer og elle1 
barn i et fiskeleie ved en ky~ 

og han kan ikke vende tilbak 
og han er for gammel til å b 
medlem av fiskarlaget og d1 
eneste han kan settes til er 
lære norsk. Han skulle ikl 
flykte . Han var bare ute c 
fisket. Og historien fang1 
ham og han kan ikke slippe 1 
av garnet . 

E n beretning om verden, fe 
talt i edens have. Vi sitt1 

og ser små båter som duppe 
dønningene i havgapet. Feri 
fiskere som søker en forvill 
makrell til et kveldsmåltid. 

Nei, hva skal en si. Vi h1 



Brikt Jensen, frivillig 
pensionist i en alder 
av bare 53 år. 
(Snart.) I tillegg er 
det minst et par år 
siden han trakk seg 
tilbake. Men pensio
nisten har allerede 
fått med seg det 
meste i sin kulturelle 
travelhet. Av plass
mangel nytter det 
ikke å sitere den 
halve spalten - i 
meget små skrift
typer - han har 
giort seg fortient til i 
«Hvem er hvem». 

rer litt i en plutselig kveldsbris 
og går fra sommerens hjerte. 
Vi tenner et lys og hører ad
spredt på sene og knappe ny
heter om møter som ikke skal 
holdes om Afghanistan og 
eksplosjoner i Beirut og øko
nomien i Vietnam. Vi kan 
norsk og det er sommer i ver
den og ute i det forsiktige 
mørket står en kaprifolium og 
blusser for ingen vitner. Det 
lange innslaget i nyhetene 
handler om mulighetene for å 
gjøre seg bedre nytte av kol-

KAPRIFOL I AGURKTIDEN 
mulen, når havet er tømt for 
torsk og sild. 

Jeg er blitt så tom for ord. 
En flaske rødvin har stått og 
luftet seg en liten time. Min 
venn vil dra et forheng mot 
nattebrisen som så plutselig 
dro inn fra havet. Derfor for
teller han om slektsstevnet i 
en norsk bondebygd. Å, det tar 
tid å ordne med slektsstevner! 
Du skal spore opp nieser og 
tremenninger, kalle dem 
sammen, sørge for sengeplas
ser og vøle ættegarden. Og du 
opplever overraskelser. 

To gamle kvinner som alltid 
har ruslet rundt i bygden, 

eneggede tvillinger, møter 
frem og vil melde seg på. En 
gårdsgutt havnet i seng med 
en budeie en gang for lenge 
siden. Han betalte da pent for 
jentene hun fikk, men nektet 
dem navnet og begrov histo
rien. Så godt, at ikke engang 
de halvsøsken som siden kom 
til i all sømmelighet hadde 
den minste teft av den og gjen
nom et langt liv i samme byg
den ikke hadde sett slekt
skapet bue seg i en nesevinge 
og krappe seg til i kinnbena. 

Å, de kan tie i en slik bygd! 
Så hadde søstrene gått der da, 
i alle å r, som om de skulle 
være vietnamesiske flyktning
er som ikke kunne sproget og 
som var langt fra sine, selv 
om de bodde like oppe i lien. 
Samme far, forskjellige 
mødre. Hvor langt når ætten? 
Nei, de fikk ikke være med. 
Men det kan naturligvis hende 
at de nye søsknene stakk til 
dem litt av stevnematen, da 
festen var over. 

D u behøver ikke lete over 
havet, for å finne mennes

ker som sitter i garnet . Og de 
er der hele tiden, også når det 
er sommer og ingenting skal 
hende og journalister fortvilet 
leter etter agurker og en 
mann har fanget åtti mus på 
fire timer og der ligger et tykt 
belte av glassmaneter langs 
kysten og er til plage. Museår 
og manetår. I Frognerparken 
er der plantet 17 750 sommer
blomster, men de mangler 740 
roser. Der er ikke roser nok å 
oppdrive. Det har jeg også 
hørt i radio . Det får ikke viet
nameseren vite på lenge. Det 

er tungvint arbeid å lære et 
sprog, og det er ikke gitt at 
lysten driver verket. Og skulle 
han noensinne lære· ordene, er 
det heller ikke gitt at han vil 
forstå hva de betyr. 
Manetsommer, musesom-
mer. 

- Du er en slik som ødeleg
ger sommeren for folk, sier 
jeg til min venn. Nå hadde vi 
funnet en kaprifolium. 

Må du alltid komme trekken
de med dine forbannnede hi
storier om ulykker og plager 
og mennesker som blir fanget 
i alskens elendighet? Kan ikke 
folk få ha sine dagdrømmer 
og m åkeskjær i fred? Pakke 
sakene sine i husvognen og 
motorbåten og trekke ferie 
hatten ned i pannen som mer
ke på at de er utmeldt for en 
stund og kjøre eller tøffe i ko
lonne med naboene og ikke 
irritere seg over annet enn 
vulgære båtfolk som ikke 
engang vet at de må få fender
ne innenbords når de ferdes 
på havet? 

M ørkere blir det ikke. Vi 
har ikke så mange timer 

igjen, før vi skal tilbake til 
kjøpmannskapet. Vi er bare 
hastige gjester i sommeren. 

- Jeg kjenner en gammel 
mann som bruker tiden til å 
skrive en historie, svarer han. 
- Skrivemaskinen hakker og 
går i faste økter om formidda
gen og kvelden. Han skriver 
om sin far og sin mor i begyn
nelsen av århundret. mens 
han selv var et barn. Små 
ting, om sykdommene deres , 
og leilighetene de bodde i, fe
riene, og husholdningsregn
skapet. Han er meget fornøyd. 
Foreldrene må ha vært nøye 
med å holde orden i papirene 
sine. Han har skaffet en safe, 
som står midt i stuen. Der har 
han arkivene. Han skriver 
egentlig ikke for noen. Når 
han er ferdig med et tidsav
snitt, legger han manuskriptet 
i en perm og slår hyssing 
rundt. Han bærer familiens 
historie med seg som et sneg
lehus. Han er meget vennlig. 
Han sårer ingen og han gjør 
ingen vondt. Han er som ka
prifolien der ute i mørket. Du 
finner ham bare hvis du snub
ler over ham. Han har ingen 
baktanker. 

Søsknene vil ikke lese opp
tegnelsene. Antagelig fryk

ter de avsløringer, ubehag. 
Men hans avsløringer er for
siktig sagt av meget begren
set rekkevidde - kanskje en 
beretning om oppgjør for et 
møblement som skulle skiftes 
ut og som det ble vanskelig å 
få pengene for. Ingenting. Og 
likevel vil de ikke lese . De 
pleier å få et kapitel hver jul. 
Han er en slik som ødelegger 
julen for folk, sier de . Nei, jeg 
vet ikke hva denne historien 
egentlig forteller. Folk vil ikke 
vite. 

Der er ingen grenser for 
hva de vil lukke øynene for . 
Og noen kan ikke la være å 
føre protokoller. Det merkeli
ge er, at man knapt kan re
gistrere at en fugl faller til 
jorden, før man blir beskyldt 
for å forsure li vet for andre 
mennesker. Tåler vi så lite? 
Er det så vanskelig å leve 
med åpne øyne? Min mann er 
den fullkomne forfatter: 
Ingen nekter ham å skrive. Til 
gjengjeld krever han ikke at 
noen skal lese det han skriver. 
Slike gutter, det vil gamle 
Norge ha. Så samler vi andre 
oss om mus og maneter og 
fenalår i sommerkurver og 
politikere som kappror i 
gummibåter og leker at vi er 
snille mot hverandre. Du som 
vet det, kommer det noen 
hyggelige bøker til jul? 

~å har vi klart det igjen. 
k>Dess lenger natten lir, dess 
større er mulighetene for å 
rippe opp i gamle sår . At vi 
aldri lærer. Vi er så gamle 
venner. Vi kjenner hverandre 
så godt. Jeg har lært: 

- Godt ord igjen, sier jeg. 
- Der kommer fine bøker. 
Mennesker har bøyet seg over 
blanke ark og møysommelig 
føyet vanskelige ord til van
skelige ord og noen har tegnet 
kaprifolier og det dufter av 
ordene og de kan vekke histo
rier om fiskere og slektsstev
ner, hvis noel'!. skulle snuble 
over dem, da. Hvis noen skulle 
ha ærend på de kanter. Og nå 
skal jeg hjem og skrive et 
hyggelig sommerbrev til noen 
som venter. Og takk for de 
beske historiene dine. I som
merbrev passer de ikke. 

Brikt Jensen 
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ALT 
Barbara Sinatra, Franks 

52 år gamle hustru er en 
meget prinsippfast dame. 
lkkc minst når del gjelder 
iot yngclscskurer . Hun for 
saker absolutt alt - uten 
unntag·clse . 

JA TAKK 
Mick Jagger-fans, spiss 

ørene: Etter ti års over
talelse har Rolling Stones 
lederen gått med på å være 
med i en film. En million 
dollar var lokkematen de 
brukte for å få hans ja til å 
være med musicalen 
<t Annie11. 

BLODTRYKK 
Min helse er min 

business, mener skuespil
lerinnen Susan Blakeley. 
Hun ble sparket fra en 
TV-film fordi hun nektet å 
komme med legeattest på 
at blodtrykket hennes var 
OK. Bare det var nok til å 
få blodtrykket til å stige 
hos regissøren, men han 
hadde levert legeattest .. . 
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FORFENGELIG 

Je::.sica Lange har opp
hevet fotograferings-forbu
det . Skuespillerinnen fra 
«King Kong» og "Postbudet 
ringer alltid to ganger" har 
nedkommet med Mikhail 
Baryshnikovs barn. Mens 
hun gikk gravid, nektet hun 
til og med at noen tok por
tretter av henne. - De som 
så meg skJønte hvorfor, 
forklarer hun. 

SIKKERHET -
Eks-Beatles Ringo Starr 

har lagt om sikkerhetssy
stemet. Nylig ansatte han 
fem nye livvakter, og når 
han bor på hotell, spiser 
han på sitt værelse og kun 
den maten hans kokk har 
laget. 

MER GOLDIE 
Menig Be11jamins opp

hold i forsvaret ga mer
smak. Nå skal Goldie 
Hawn igang med en ny mi
litær film. Denne gang skal 
hun ikke bare spille menig, 
men også korporal, ser
sjant. kaptein og general: 
Vær beredt! 

KONTANT 
Soroya vil flytte. Den 

avdøde iranske sjahs 
eks-kone som bor i Paris, 
har avertert sin villa i 
Roma til salgs . Kjøperen 
må legge 2.5 millioner kro
ner på bordet - kontant. 

VONDT 
Verre kan ikke noe men

neske ha det: gråter Romy 
Schneider. Mens hun lå på 
sykehuset og ble behandlet 
for _epresjoner i forbindel
se med skilsmissen fra 
ektemannen Daniel 
Biasini, døde hennes sønn 
David. 14-åringen var på 
besøk hos besteforeldrene 
og falt ned fra et gjerde. 

TAP · 

Jeg føler meg av
stumpet. Jeg har mistet 
det dyreste jeg hadde, sier 
Audrey Hepburn. Skuespil
lerinnen med dådyrøynene 
måtte oppgi foreldreretten 
til sønnen Luca 11, for å få 
skilsmisse fra den ita
lienske psykiater Andrea 
Dotti. 

SÅR 
Aldri mer skal jeg opptre 

under gallaforestillinger i 
Mante Carlo. Shirley Bas
sey har gitt seg selv et evig 
løfte, og forklaringen er 
enkel : Deres hender er så 
søkklastet med gull og 
diamanter og alskens 
dingel-dangel at de ikke 
klarer løfte hendene for å 
applaudere. sier hun. Aner 
vi en tanke sårhet i røsten? 

SNILL PIKE 
Tatum O'Neal har be

gynt å rette seg etter lover 
og regler. Det i seg selv er 
så oppsiktsvekkende at vi 
synes vi måtte nevne det . 
Tatum. som fyller 18 å r 
den 5. november , måtte 
oppgi en filminnspilling, 
fordi amerikansk lov sier 
at mindreårige ikke har lov 
å arbeide etter midnatt. 
Skjønt onde tunger kaller 
det latskap. 

NIKS MER 
Jeg vil ikke spille annen 

fiolin og jeg hater å bli kalt 
Herr Anderson. Jeg vil 
skilles. Omtrent med disse 
ordene gikk det opp for 
Loni Anderson at hun ikke 
lenger hadde noen mann. 
Hennes ektemann. den lite 
etterspurte skuespiller 
Ross Bickell var lite for
nøyd med hustruens 
kjempesuksess , og etter å 
ha levet i 7 år i skyggen av 
hennes, foretrekker han å 
leve alene . 

KJÆRLIGHET 

Det er kjærlighet i luften 
i Hollywood om dagen. 
John Travolta m e lder atter 
en gang å ha funnet Henne. 
med stor H. Og det er ingen 
hvem som helst ha n har 
fått tak i de nne ga ng : 
barnestjernen Brouke 
Shields! For vel en uke si· 
den «fremførte" de en hjer
te-smerte avskjed på et 
tog. Brookes medpassasje
rer trodde minst de skulle 
være fra hverandre i fler e 
år. Brooke skulle to dager 
til Venezue la . 

FORGIFTNING 
Sopp er billig, sopp er 

sunt, sopp er godt - hvis 
man får de riktige soppene 
vel å merke. Lorne Greene 
er en soppfrelst skuespiller 
vi kjenner fra "Bonanza" 
og «Røtter". Forleden dag 
ble han kjørt på syk'ehus 
for fulle sirener etter et 
soppmåltid med seLvpluk
ket. giftig sopp. 

MER 
3 millioner kroner. Det 

er penger vel verd å ta med 
seg, selv for Britt Ekland. 
Det var hva den svenske 
jet-setteren tjente inn på 
sin bok «True Britt» . Ikke 
rart hun har gått igang 
med del 2? Britt skal bruke 
resten av sommeren til å 
skrive et utkast til boken. 
en kjent forfatter , som hun 
ikke røper. skal gjøre fin
pussen. 



DIANA 
I VOKS 

I april var Madame Tussauds skulptører på Buckingham Palace 
og modellerte lady Diana Spencer. Her er resultatet. Kjolen har den 
unge lady selv tatt fra sin garderobe og gitt til vokskabinettet. Kjolen 
er lys turkis og visstnok bare brukt en gang i et privat selskap. 

SANNHETEN 
uet har vært ::.k1 c: \·c t 

boko.;r. artikler. lu.g·et iil 
mer. nkn inge: n har fonalt 
den virkelige sam1heL om 
kidnappingen a\· Patty 
Hearst. Nå ha r hun ::.dv 
satt seg til maskrn1..n. for a l 
v.::1 dL:n ska l få hu, c den 
virkelige historien . Palty 
har og·så gitt sin \·elsignel· 
se til filmatiseringen a \. 
boken .. pa en betingd::. l 
Lc"lc.Y Anne DoHI n 111a 
spille huvcdrolkn . 

SOM FAR 

Hun ,·a ul Pl.:iy buy::. 
skjønnhctskonkuLTa 11::.1.: i 

191;0. Del gjorde h1.:1 mc.:;, 
mann ufattelig "Jalu Han 
ville ikke dele h1.:H11 <: m ed 
noen. Han skJøt foi·st hc:n 
ne. sa seg selv. Na 5ka l 
DoruthJ Stratten::. tragiske 
liv bli film . De;L er d,illt.:i c:n 
til Tun.) (,urtb. Januo.; Le« 
<.::urtb, som hcs.r fatt 
h.ov.edn;>llen. 

PERFEKT 
h.r du den pcrft:kte kvin

ne. Jane Fonda'! J a . du kan 
godt .si det slik . Jeg har 
klart balanseg·angen mel
lom karriere og privatliv. 
Jeg er et levende bevis for 
at det går an å. være hustru, 
mor. skuespiller og politisk 
engasjert. Men jeg sier det 
rett ut. uten et lykkelig pri
vatliv hadde det ikke gått. 
Jeg lever lykkelig med min 
mann, midt oppi all 
utroskap . . . 

... a t Honor Blackman. en 
av de fo1::.Le Ja.mel. 
Bond·pikc11L na lever ale
.1, ;ned to c..lo l:c ctl c: r a ha 
u]J!Jki::.l ekL L: skapd med 
;,kuespilleren Maurice 
Ka.ui1naur! 

.ti Su"..i.n S<U .mdon nek· 
«. ,, "kiftc ettcma\·n ·1 Til 
li u::." [ 01· a l h nnes 
1: k:> ·lll.l lll'. Chri~ S:i.randon 
h~ r gitt d 1.."' t '.'i:-1 r11 :r~ c ~1 87n til 
~n i.y kvrn nc: : 

<ll lykkelig 
to-ba rns-mamma og irift 
med µrin;, Richard. Birgit
te van D cur". f:-· ltt 35 ar 
forl cdo.;n ., 1 do.;n anledning 
sendte: hoffotogTaien ut 
d<:tte bildel. D e l var i 1971 
hun giftet S(;g m ed prins 
Richanl. dukr of Glouccs
lc1 

dl ::.unnen til James 
Ma::.on. Morgan Mason, 
.i.rbeid(;r som vise-direktør 
i Ruuald Reagans proto
kollavdeling i Washington? 

. . . at den spanske store 
gitaristen Andres Segovia 
alltid bestiller to flyseter? 
Ett til seg selv og ett til 
gitaren. 

at Jack Lemmon som 
for noen år siden droppet 
sigarettene til fordel for 
sigarene, nå sender nye 
røksignaler med pipe? 

... at Claudine Longet som 
såret sin mann Andy Wil
liams for fire å r siden. nå 
lever c<i synd» med sin skils· 
misse-advokat som forlot 
kone og to barn til fordel 
for henne? 

.. . at datteren til Rita Coo
lidge og Kris Kristoffersen 
tross sine 7 år har vist store 
talenter når det gjelder å 
skrive tekst og musikk. 
Faktisk er noe av det så 
bra at pappa Kris har 
gjemt unna en del av hen
nes komposisjoner for å ha 
dem med i sitt neste al
bum. 
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GLA·JON= FAMILIEN 
MIN GAR FORAN ALT 
V i treffer morogutten 

Jon Skolmen i sør
landsk sommerlig

het. I ferd med å more 
søringene ihjel med mun
ter tone hver eneste dag. 
Alenepappa på fihn er han 
også, NRKs glade gutt, for 
tiden på permisjon fra 
Marienlyst frem til nyttår. 
Men i virkeligheten er 
pappa Jon en riktig trivelig 
familiepappa. Alltid med 
smilet på lur, men nok ikke 
så morsom til enhver tid 
som folk kanskje tror. 

I sørlandsk lun idyll på en 
koselig liten rødmalt stue 

på Dvergnestangen utenfor 
Kristiansand, finner vi Jon, 
kona Kirsti og ungene Tine 
og Christia n Frederik . 

«Takk, bare gla», som er 
tittelen på sommershowet i 
sørlandets hovedstad kan 
også godt anvendes på 
familien Skolmen. 

De storkoser seg i sør
landsk idyll , der pappa Jon 
og datter Tine pendler m el
lom hyttekos og Kris
tiansand Teater. 

Vi legger trygt til ved den 
lille bryggen der Jon tar i 
mot med kaffe og sommer
smil. 

F irkløveret, dvs. hele 
familien. er samlet her 

nede i sommer. 
Selvom Kirsti betror oss 

at hun elsker Oslo over alt 
på denne jorden, også om 
sommeren, valgte hun og 
ungene å få med seg en 
riktig sørlandssommer. 

Jon er opå blitt byfrelst, 
selvom bade hun og han 
har aner i bygdemiljøet. 

Kirstis foreldre er Østfol
dinger, Greåker, mens· 
Jons er fra Mjøndalen og 
Kongsberg. 

Selvom få tror at Jon og 
Kirsti er en dag over 

tredve, kan vi fortelle at 
den glade gjøgler nå 
runder de førti, mens Kirsti 
fremdeles har et par år å 
gå på før hun nar en så 
moden alder. 

De to traff hverandre for 
snart et snes år siden, og 
kan se tilbake på 17 år i 
tospann. 

D e innrømmer at de er 
forelsket som aldri før, 

selvo1n en og annen voksen 
krangel må til en gang i 
blant for å rydde opp i mis
forståelser og problemer. 

Man slapper godt av 
sammen med familien på 
bryggekanten. Jon løper 
fra og til med kaffekannen, 
mens Kirsti riktig koser 
seg sammen med ungene . 

J on er inne i et lykkeår. 
Han har permisjon fra 

giganten NRK, og ofrer seg 

helt for revyen, som han er 
blitt mer og mer glad i med 
årene. 

Likevel, han ser også 
frem til nye oppgaver i 
gamlejobben i NRK. 
Sommerhuset som Kirsti 
og Jon bor i har huset hele 
slekta til tider. Farmor og 
mormor var med på selve 
premieren på det glade 
sommershowet. 

Begge har vært gull 
verdt for Kirsti og Jon i ti
der hvor de har stått på 
døgnet rundt. 

F or tiden er Kirsti hjem
memor. Hun gleder seg 

voldsomt til å få fornyet det 
gamle upraktiske kjøkke
net i Suhmsgate hvor fami
lien bor. 

- Vi vil bo midt i byen, 
der liker vi oss best, sier 
Kirsti med overbevisning. 

Tine ( 14) debuterer i tea
teret i Kristiansand i som
mer. Riktignok bak kulis
sene som påkleder for 
stjernene, Ing·er-Lise, Kari 
og Nina. 

J eg synes det er kjempe
gøy, dessuten blir det 

noen kroner ekstra i som
merferien! 

Pappa Jon synes det er 
hyggelig å ha reisefølge til 
teatret hver kveld, enten de 
drar inn til byen med bilen 
eller velger en liten båt 
som følger med hytta . 

Reportasje: ULF-TERJE JOHNSEN 

.Å Jeg har mistet minst tyve sluker . Jon 
Skolmen rister på hodet, men forsø
ker på nytt mens Tine og Christian 
Frederik ler godt av pappa . 
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Ellevill familiesamling på p re
mieren for «Takk, bare gla» Jon , 

En ordentlig rusk, Tine (14) vi
ser fre m en riktig diger krabbe 
til mor Kirsti. 



K irsti holder seg mest 
ved hytta i evig kamp 

mot musene som allerede 
har forsynt seg grovt av 
madrasser o.l. 

Christian Frederik (11) 
er den ivrigste fiskeren i 
familien. Men også Jon er 
stadig nede på svaberget 
for å prøve fiskelykken. 

Så langt er det blitt en hel
ler dyr hobby for meg. 

Jeg har dekorert hele grun
na utenfor med et tjuetalls 
sluker, mens fangsten er så 
godt som null. Men gøy er 
det likefullt! 

Mens vi sitter der 
sommersolen dukker et 
par smågutter opp med 
voksne krabber . Guttene 
vil bare ha ti kroner for 
fangsten, men Jon gir gla
delig tyve for snadderet. 

I høst er familien igjen 
samlet i Oslo. Jon skal 

more oss på ABC-teatret 
før han igjen tar fatt i 
NRK. 

M en først skal de to 
uga1nle» ut på reise 

sammen. Ungene blir 
hjemme, mens Kirsti og 
Jon drar til Kreta, solen og 
varmen. 

- Det er rart å tenke 
på. Jeg hadde aldri vært i 
syden før jeg dro ned 
sammen med glade sven
sker for å spille i suksessfil
men «Selskapsreisen». 

Det var forresten kjempe
gøy . Men nå drar vi ned 

bare for å kose oss! 
Sier Jon før han hiver 

seg i robåten for å hjelpe 
Christian Frederik som 
ikke får motoren til å gå 
ute på fjorden. 

Utover sommershow og 
sørlandssol har Kirsti 

og Jon tatt turen over til 
Hamresanden. Kees Ver
kerk er en god venn og de 
to moret seg gjennom en 
hollandsk aften der ute. 

Men fra gyllen sommer 
til grå høst. 

Jon til prøver på ABC, 
mor som byggmester på 
gammelt kjøkken. Tine 
som elev på Nordseter og 
Christian Frederik på Ma
rienlyst . 

Han forresten en ivrig 
friidrettsgutt i stallen til 
Tjalve. 

J on som altså er alenepap
pa i filmsammenheng er 

i virkeligheten en glad og 
lykkelig familiepappa 
sammen med sin Kirsti. 

Sitt unge ytre til tross, 
det går sakte men sikkert 
mot sølvbryllup for de 
to". 

Jon Skolmen ror fiske i lånt båt på Sørlandet 
i sommer. Men fiskelykken er det heller 
dårlig med. Til gjengjeld går det svært så 
bra på revyscenen i Kristiansand. 
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De kongelige 
eiendommen:e 

Å' n e samleserie 
Her er N ~ ygelige eien
med de ~n Norge som 
dommene 1 Kong Olav 09 
disponeres _a_v 
hans fam1he . 

Tekst: ELSEBETH FREY 
Foto: EDMOND JAQUET 
FJELLANGER/WIDERØE 
og NÅ-FOTO 

SKAUGUM 
S kaugum ligger prakt

fullt til i Asker med 
utsikt over Oslo

fjorden og med et glimt av 
Telemark i det fjerne . 

I middelalderen var 
eiendommen eid av Maria
kirken og Nonne seter klos
ter. Den skiftet eier flere 
ganger før minister Fritz 
Wedel Jarlsberg i 1929 
skjenket stedet til det da
værende kronprinspar. 
Skaugum ble overdratt til 
kronprins Harald den 1. 
januar 1969. Den nye byg
ningen i forsiktig funkisstil 
er tegnet av arkitekt Arn
stein Arneberg etter at den 
gamle brant ned i 1930. 

I første etasje ligger 
stuene på rad. arbeids
værelser, stilfulle og hjem
lige stuer og de mer repre
sentative. Kronprinsesse 
Sonja har de senere årene 

foretatt en del smakfulle 
forandringer, men kron
prinsesse Marthas salong 
står uforandret vesentlig i 
Louis XVI-stil og med en 
salong med korsstingsbro
derier utført av prinsesse 
Ingeborg, kronprinsesse 
Marthas mor. 

Ute finnes grillrom med 
åpen peis, svømmebasseng 
og lekeplass av nyere dato, 
samt et nydelig parkan
legg, eget drivhus, fruktha
ve med halvannet tusen 
trær og sist, men ikke 
minst, gårdsanlegget med 
et av landets mest moder
ne fjøs. 

Skaugum er både et 
kongssete og et norsk 
mønsterbruk, hvor kron
prinsparet og barna kan 
utfolde seg fritt. 

Sommerlig og lys 
er «Grillen», som 
er åpen i fronten. 
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A\. en eller annen grunn 
har vi bestandig trodd 
at Arthur Arntzen var 

en sindig, nærmest alvorlig 
bankmanntype som med vel
berådd hu innkasserte store 
fortjenester på figuren sin, 
han Oluf. Det er vel pressen 
som gjennom forskjellige in
tervjuer har bidradd med det
te inntrykket. Der har han 
Arntzen sittet i sofaen hjem
me i den komfortable eneboli
gen sin i Tromsø og budt på 
kaffe og krumkake. Pen kone 
(Randi) og veltilpassede 
barn ( 17 og 12 år) er blitt fo
tografert henført smilende til 
familiens overhode som sør
ger så storartet for dem . Selv 
har han fremstått som den 
prektige avholdsmann og ik
kerøker, friluftsmenneske og 
idrettsutøver med gloriøs for
tid fra Tromsdalen frilyndte 
ungdomslag. Vi må medgi at 
det alt sammen er blitt så mye 
for oss at vi i vårt stille sinn 
har begynt å beundre Oluf for 
at han klarer å holde ut med 
en sånn tråkmons ! 

Og så - pang! - viser det 
seg at eneste forskjellen på 
den naturlige pøbelen Oluf og 
hans skaper, er at sistnevnte 
er litt fernissert. Om ikke så 
mye. Allerede ved innledning
en på Speilen driver han så 
mye ap med servitøren at han 
ville vel ha blitt tatt for å være 

pirum ved ankomst, om det 
ikke var for at han klart og 
tydelig bestilte alkoholfritt. 
Det var tydelig at servitøren 
ikke fikk dette her til å 
stemme. 

- Nei bare skjenk! ropte 
en overstadig feststemt Arnt
zen til ham. - Rotlakken be· 
h0ver man aldri a smake på. 
Den e like jævli her som i 
Tromsø. Uansett kosjen du 
stelle dæ, så e og blir det 
dårlig tyttebærsaft. 

Servitøren skjenket, hvorpå 
han absenterte seg i største 
forundring. Et blink i øyet 
hans. fortalte at han kom til å 
ha dette bordet under nærmere 
oppsikt utover kvelden ... 
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- Vi må ellers si det morer 
oss å høre en avholdsmann 
bekrefte våre verste antagel
ser. Vi hadde forresten Arne 
Bendiksen her en gang, som 
avslørte at han nå har begynt 
å få sans for ordentlig vin. 
Men det har ikke De? 

- Æ har aldri vært inne på 
den tanken. Men min av
holdsinnstilling e overhodet 
ikkje forbundet med fanatis
me . 

- De vokste ikke opp i et 
hjem hvor far kom full hjem 
og julte opp kjerring og unger. 

- Nei. Men æ vokste opp i 
ei kommunal brakke like etter 
krigen kor det var samla 
mange sosiale kasuser . Der 
var det fyll og blod og slags
mål i hvert fall hver lørdags
natt, og æ trur det var der æ 
fikk skrekken for alkohol. Og 
så fikk æ nesten et bombe
sjokk under krigen, og var 
veldig nervøs og forsagt i opp
veksten. Så kom æ tidlig med i 
idretts- og ungdomsarbeide, 
det kom også tel å bety mye. 
Og så var det det at æ bestem
te mæ tel aldri å drikke eller 
røyke. Det blei en prinsippsak 
etterhvert. 

- De tår det simpelthen til 
å lyde som en miljøskade. Det 
var gjerne et såkalt frilyndt 
ungdomslag De havnet i og
så? 

Akkurat. Det var her æ 

fant på han Oluf. Vi hadde 
nemlig underholdning som 
gikk på omgang, eig æ hadde 
egentlig lagt opp til et kåseri 
om han Tor Jonsson, lyrike
ren. Om dødsdiktan hans som 
æ va så fascinert av. Men så 
vesste æ jo også at bygdefolk 
har ikkje særlig sans for den
slags. 

- De sto simpelthen over
for valget mellom å kåsere 
om Tor Jonsson eller finne på 
noe nmntrere? Det kum1e vel 
ikke være så vanskelig? 

- Nei, vanskelig . .. Æ vet 
ikkje om æ drømte han frem 
eller fabulerte han frem, men 
iallfall sto han der helt ferdig 
med skinnlua og vesten og 

skjorta og alt som han har 
idag. Det verste var å få senka 
kjakepartiet hans, det var 
vanskelig, og påførte mæ 
gangsperre i kjakan de første 
ukene . Lespinga derimot kom 
helt naturlig, for som dokker 
hører, så e æ velsigna med 
den talefeilen. 

- Ja, vi satt nettopp og 
tenkte på at du verden, snakk 
om å gjøre butikk på en per
sonlig defekt! 

- Det var en logoped som i 
sin tid skulle forsøke å rette 
den opp . 

- Da hadde han simpelt
hen fratatt Dem hele enebo
ligen hjeuuue i Tromsø? 

- - Mye mer! Æ huske at da 
æ hadde vært journalistlær
ling i to å r. blei æ innkalt til 
redaktøren som sier: «Arthur, 
det er en ting jeg har tenkt jeg 
skulle snakke alvorlig med 
deg om." - «Ka edet? " sporte 
æ. «Jo, du har et lite handi
cap,» sa han. «Du lesper.» -
"Ja ,» sa æ, «n1en ser man det 
når æ skriv?" - Logopeden 
meinte at det bare va en jus
teringssak. Men han hadde jo 
gjort rnæ tel fattigmann hvis 
han hadde fått viljen sin. Han 
hadde ruinert mæ ! 

- Utvilsomt. Husker De 
forresten noe av debuten til 
Oluf'? Hva var det han under
holdt med? 

- Han beretta om en eks
pedisjon til Vestisen som han 
hadde vært med på, kor han 
kom til å sjyte russ istedenfor 
sæl. Russen e jo pælskledd, så 
han kom i skade for å sjyte 
to-tre av dem før han ble 
oppmerksom på feiltagelsen. 
Han blei da oppbragt og fikk 
overvintre i Sibir - æ trur det 
var i ti år. Sånn bynte det. Den 
kvelden hadde æ tidligere 
bare opptrådt ein einaste 
gang. Da hadde æ læst dikt av 
han Anders Vassbotn. Æ var 
bare femten år , og husker at æ 
hadde skreve ned diktet med 
pænn og blekk. Det siste ver
set fikk æ aldri læst, for svet
ten hadde dreve så tett ned
over at da æ kom så langt, 
hadde ordan rent bort for mæ. 
Det var på en juletrefest i lo
sjen. En forferdelig opplevel
se. 

- Men med Oluf slo De alt
så igjennom? Det må da ha 
vært en fantastisk opplevelse 
for en som til da ikke hadde 
hatt så mye suksess i livet et
ter hva vi skjønner ... 

- Han blei en suksess for
såvidt som det var heilt klart 
at folk ville se han igjen. Og 
for mæ, som naturlig sjenert. 
var det fristanes å gjemme 





I 
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mæ bak han. Sjyve han frem. 
Så æ bynte å skrive bondeko
media på det mest ama
tørmessige plan. Min søster 
spelte Emma, og så fikk æ en 
kar æ kjente tel å spelle Lars. 
Æ huske æ laga en tre-akter 
som hette «No tel dags». Den 
gikk for fireogtyve fulle hus i 
Tromsø, og det e ikkje nån 
forestilling hverken før eller 
siden som har gått lenger. 

- Men dette er jo opp
siktsvekkende, Arntzen. Det 
er rene litteraturhistorien. 
Fins noen av manuskriptene? 

- Nei, ikkje ett. Men æ har 
ve sst et par ark igjen utav en 
av komedian. Han Oluf e på 
Snarkjøpet - det her utspiller 
sæ akkurat i den tida da 
snarkjøpen bynte å komme. Æ 
prøvde bestandig å være ak
tuell, som dokker skjønne . 

- Og Oluf var helt fra be
gynnelsen den samme pøbe
len, hva? 

- Å ja! Født ramp . Har 
ikkje respekt for nokka. 

- En slags nord-norsk ut
gave av Andy Capp? 

- Æ har aldri tenkt over 
den sammenligninga. Men 
den er nok kanskje ikkje så 
dom. Ja ikke for at æ vil gjøre 
mæ storveis, men siden dok
ker sier det så . .. 

- Og rikskjent er han jo 
også blitt. De har ikke · vært 
fristet til å gi opp journalistik
ken og bli heldags-enter
tainer? 

- Æ hadde i si tid tilbud 
både fra han Juster og han 
Book-Jenssen, og no i sommer 
kunne æ spelt sammen med 
ho Eva Rydberg i Tønsberg 
eller med han Wesenlund i 
Sandefjord, men æ fekk ikkje 
gamlingen med på det. Ikkje. 
Mest antagelig fordi han liker 
sæ best på hjemmebane, hane 
tryggest der. Han e redd 
bortekampa. Litt feig. Selv 
om han virker nokså uforferd . 
Men sjøl kan æ no heller ikkje 
tenke mæ å forlate Nord-Nor
ge . Æ trivest så eventyrlig 
godt der. Det å kjenne stedet 
der du bor gir iallfall mæ 
trygghet. Og forresten - gje 
mæ ein einaste god grunn til å 
dra sørover? 

- Nei, nå har vel også 
nordlendingene stort sett be
gynt å holde seg hjemme. Det 
var noe annet i gamle dager 
da strømmen gikk jevnt ut av 
landsdelen. 

- Det har æ også inntrøkk 
av. Det har nå' å gjøre med at 
vi har fått universitetet i 
Tromsø, og undervisningstil
budan i det heile tatt e blitt 
større . Og no kommer oljen til 
å bli enda en grunn til at folk 
heller blir. 

- Men det må vi få si, 
Arntzen, at Nordens Paris er 
ikke lenger hva det engang 
var. Man har jo nesten tatt 
knekken på det som var av det 
gamle, sjarmerende Tromsø. 

- No må man huske på at 
storbrannen i niog-seksti tok en 

38 

god del - over tyve hus rundt 
Torvet,og Sjøgata. 

- Jo, men det er da også 
helt tydelig at rivningsgal
skapen har herjet. Vi så et 
eksempel på det i hovedgaten, 
der det ligger et lite hus fra 
gammelt klint opp mellom to 
moderne forretningsbygg. Det 
så så fælt ut at nå er det selv
følgelig ingen vits i spare det 
lenger. 

- Nei, det e nok rett at det 
pågår en drakamp mellom 
dem som vil rive og dem som 
vil verne. Men det e også et 
faktum at vi har et lite 
sentrum i Tromsø som vi 
ikkje kan utvide, og ka skal vi 
da gjøre for å tyne ut så mye 
plass at vi kan dekke mest 
mulig av etterspørselen? 

- Men De står da vel ikke 
på rivernes side? 

- Æ nei. Men æ e no heller 
ikkje for å bevare rønnan. Vi 
hadde for eksempel en gam
mel lærfabrikk som brente 
opp, til stor sorg for mange, 
men til glede for mæ. Og det 
ga æ uttrykk for i Dagbladet. 
Dyre dø så æ fekk gjennomgå 
for det. Men æ står fast på at 
det som ikkje e verneverdig, 
det må vi kunne rive. Så edet 
selvfølgelig en sak for sæ ka 
som e verneverdig eller ikkje 
- det får vi jo da bare dis
kutere om. 

- Ille er det iallfall. Fra 
det ene til det andre, hva sy
nes ho Emma om ho Gro? 

- Ho har litt sans for ho. 
Ho Emma e jo et støkke av 
samme slaget. De e like makt
glade begge to. Så æ trur nok 
at ho kommer til å stemme på 
ho. Han Oluf derimot e mer 
uberegnelig. Men han har stor 
sans for ho Gro, han og. Særlig 
etterat han intervjua ho for 
den nye Dagblad-kassetten. 
Han ringe ho og kan fortelle at 
han e blitt utnevnt til sommer
redaktør i Dagbladet, hvorpå 
ho Gro spør om han syns det e 
nå'n maktposisjon å snakke 
om. Nei, svare han Oluf, had
de det så vært så hadde du vel 
tatt den og. Men han syntes ho 
var grei å snakke med. 

- Hva med Willoch? Vi 
legger merke til at han er ikke 
med på kassetten ... 

- Han ville ikkje. Han syn
tes han hadde domma sæ nok 

ut foran forrige valg, da han 
hadde gått med på å sønge i 
NRK. Han Oluf meinte at det 
var no ikkje bare den ene 
gangen han hadde domma sæ. 
Det hadde han da ·gjort så 
mange ganga før, uoppfordra, 
at han måtte kunne gjøre det 
en gang tel når han ble 
oppfordra . . . 

- Selv stemmer De vel 
gjerne Høyre? 

- Æ nei. Æ satt da i bysty
re for Venstre i Tromsø. Ja æ 
e medlem av Venstre fortsatt, 
men æ her slutta med aktiv 
politikk. Det fant æ va for nyt-
telaust . · 

- Nå må De unnskylde at 
vi spør lgjen, men har ikke 
journalisten Arntzen vært fris
tet til å søke større forhold? 
De kunne vel ha fått fremstå
ende plass i Dagbladredaksjo
nen og virkelig vært noe i 
Akersgaten om De ville - for 
eksempel? 

- Nei, æ trur nok at æ har 
det best hjemme. I kombina
sjonen med han Oluf. Æ kan 
fortelle dokker at når æ e i 
Oslo om ikkje mer enn to-tre 
daga, så kan æ føle mæ heilt 
forkommen. Men det e klart 
at man har jo ikkje forsøkt, så 
man vet jo ikke ka det kunne 
ha utvikla sæ tel. Men ellers 
trur æ no at det lille æ kan, det 
kan æ nordpå. 

- Ja apropos det. La oss 
nå få bragt følgende på det 
rene: Betrakter De Dem 
egentlig som journalist som 
driver med litt sceneunder
holdning på si, eller er De en 
av landets mest kjente enter
tainere som driver med litt 
journalistikk som hobby? 

- Du vet, alt æ ha komme 
opp i har æ komme opp i ved 
rene tilfeldighetan. Det bynte 
med at æ var annonseakkvisi
tør og for på moped rundt og 
samla annonsa for bladet 
Tromsø. En knallhard vinter
dag dro æ på moped innover 
Troms innland - på retur 
skulle æ referere fra et kom
munestyremøte i Balsfjord. 
Da æ kom hjem den tredje 
dag hadde æ en tredvekroners 
annonse å vise for mæ. Det 
var en annonse fra brødrene 
Hanssen i Meistervik, og dem 
gjorde uttrykkelig opp
merksom på, huske æ. at det 

måtte anses å være en ren 
støtte annonse. 

- For bladet Tromsø? 
- Nei. For mæ personlig. 

Dem syntes synd på mæ. Da 
referatet mitt fra kommune
styremøtet kom på trøkk , så 
ringte redaktøren i Nordlys, 
som også var ordfører i Bals
fjord, til redaktøren i Tromsø 
og sa at hvis mitt referat var 
riktig, så ville han - ordføre
ren - komme til å bli stilt for 
riksrett. Dagen etter, da æ 
fekk høre om det her, dro æ 
rett til Felleskjøpet i Troms
dalen. Fekk på mæ en lager
frakk og bynte å stue fOrmel
sekka. Æ var fullstendig ut
slått. Æ hadde gjett opp. Men 
da var det han Kjell Larsen i 
Tromsø, dengang redaksjons
sekretær i avisa, kom og henta 
mæ tilbake. Så dokker skjøn
ne, æ hadde en trang fødsel 
som journalist. Æ huske i 
ungdomslaget - det va vel et 
par år før denne her historia 
- æ satt og skjulte mæ ned
med den store vedomnen, da 
formannen peikte på mæ og 
ville ha mæ tel å lage lagsa vi
sen tel neste møte. Æ var da 
en ungdom på søtten-atten 
som aldri hadde tatt ordet i en 
forsamling, og det her betyd
de at æ måtte frem og lese for 
heile forsamlinga . Ett var å 
skrive avisa, men å fremstå 
for et par hundre mennesker 
- det var et mareritt å tenke 
på. Æ sov nesten ikkje på fjor
ten daga. Men det var no den 
jernbyrden som fikk forman
nen i laget tel å spørre om æ 
ikkje ville prøve mæ i journali
stikken. Æ hadde jo aldri 
drømt om nokka sånt 
dengang, for æ hadde ikkje 
utdannelse , æ hadde ikkje 
nokka. Æ hadde ikkje engang 
ordentlig folkeskole, for vi 
hadde måtta evakuere til Gra
tangsbotn under krigen, 'til 
bestemora mi der. · 

- Evakuere? Men Tromsø 
var da aldri utsatt på den 
måten? 

- Nei, men tyskerten tok 
brakk.a vi bodde i. Far min 
var sjuk, han jobba ikkje den 
tida æ kan huske. Han døde da 
æ var søtten. Vi var yderst fat
tige. Så vi måtte bare dra tel 
Gratangsbotn (nærheten av 
Narvik) kor vi bodde under 
meget kummerlige forhold. 
På skolen der var det bare 
plass til bygdas unga, så æ 
fekk ikkje skolegang på nes
ten to år. Æ har bare fem års 
folkeskole alt i alt. Og da å 
byne i journalistyrket, vet 
dokker ... 

- Tja. Det later da et
terhvert til å ha blitt det nor
male startgrunnlaget for 
journalister ... 

- Å, sier dokker det? Æ 
skulle kanskje holde kjeften 
min om det her, så æ ikkje ri
sikere erstatningskrav fra 
Staten? 

- De kunne være smålige 
nok til å komme med det, 
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- Det var iallfall et pro
blem æ sleit mye med i byn
nelsen. Æ trur for eksempel 
ikkje at det e mange som har 
skreve så mye for papirkorga 
som æ. Fader også! I bladet 
Tromsø bynte æ som lærling. 
Der hadde vi - ja æ skal ikkje 
nemne namn, æ bær ikkje 
nag, men æ huske godt kæm 
det va! - han heiv konse
kvent alt æ skreiv. Men han 
Kjell Larsen kunne hente 
manuskriptan opp fra korga 
igjen og sette med mæ til langt 
på natt og lære mæ norsk. Så 
det må dokker forstå at når æ 
e kommet så smertefullt inn i 
journalistikken, så har æ ikkje 
løst tel å sleppe den så lett for 
et tilbud fra han Juster eller 
han Book-Jensen. Det e jo også 
det at æ like ikkje å opptre! Æ 
grue mæ i dagevis uansett ka 
slags arrangement det e. Æ 
lammes. Og blir deprimert 
kort og godt. Men når æ så 
kommer igang! Og den følel
sen du har etterpå! Ja det e en 
følelse som gjør at du fristas 
til å gjøre det igjen. Og så da 
at du etterhvert får nån krona 
for det, det hjelper jo godt på 
spellegleden. 

- Det skal De få oss til å 
tro? Hva sier forresten Oluf 
om situasjonen? Begynner 
han også å plages med ner
ver? 

- Oluf? Nei, e du heilt på 
styr. Hane da likesæl. Enten e 
han pirum eller han stime ein 
ny sats. Og så filosofere han 
litt. Det e kombinasjonsbruk 
han har, vet dokker, men det e 
det jo ho Emma som driv. Æ 
får forresten av og tel 
spørsmål om kosjen æ, som 
egentlig e bygutt, kan skriv så 
mye fra småbrukmiljø . Det 
kommer av at æ har vært 
dreng. Æ var dreng i to år i 
Balsfjord. Idag har dem han 
Børre Knutsen å slite med -
ja, alt ka den bygda har måtta 
igjennom! . .. 

- Dette her var under kri-
gen kanskje? ·. 

- Nei, under krigen! Det 
var i bynnelsen av femtiåran, 
og æva seksten-søtten. Gam
lingen på gården var oyer åtti. 
Så var det ei hushjelp, og så 
var det æ. Og så var det en 
gammel hest som dem hadde 
fått kjøpt av tyskerten, men 
den hadde blitt brukt så lenge 
til å trekke kanona at den gikk 
på sjeive. Det var umulig å få 
den førbainnada gampen rett i 
sjekan. Så skulle vi hente rå
bjørk fra lia ovafør. Det var 
om vinteren og nokså mye 
sny. Gamlingen hadde fått 
ondt i ryggen, så æ skulle ta 
mæ av nedkjøringa. Jo vi kjør
te et par tura, Tommas som 
hesten het, og æ. Men så var 
det at æ fant ut i all min vis
dom at æ skulle gå bort til 
naboen og låne merra hans, 
ein liten fjording, så han 
Tommas kunne få en pust. 
Jada, æ va godt kjent hos na
boen og fekk låne hesten med 

en gang. Opp tel fjells bar det 
igjen, men no var det bynt å 
bli ettermiddag og mørkt. 
Tenkte æ, fan også, no hadde 
æ to vendinga igjen, det ville 
bli heilt mørkt før æ blei fer
dig. Enn om æ læsse på det 
som e og tar det alt sammen i 
ein vending? Som tenkt så 
gjort. Æ drømte jo ikkje om 
kosjen det kom til å gå ned
over lia, merra hadde jo ikke 
en sjangs tel å holde unna. Ho 
måtte bare sette sæ på ræva 
og skore nedover. Og fortare 
og fortare bar det, med mæ 
hengende etter på mage, førbi 
huset til bon'n som eide mer
ra. Han sitt og kjik ut på den 
merkelige ekvipasjen som 
farer førbi. Mærra på ræv, æ 
på mage - kan dokker tenke 
dokker for et syn det var! Vi 
traff jo ikkje veien heller, så 
det så ut etter oss som vi dreiv 
og rødda til høyspentledning. 
Førbi huset til bon'n og heilt 
ned i elvedalen. Bon'n som 
hadde sett i vinduet at fjor
dingen hans var blitt fullblods, 
kom farandes og ville ha mer
ra telbake. Grassat førbainna 
var han. I to daga dreiv æ og 
sleit med veden på en kjelke 
som æ måtte trekke sjøl. Så 
man kan si ka man vil om mæ 
som gårdsdreng, men æ gjor
de no jobben min i Balsfjord . I 
motsetning til han Børre 
Knutsen. Æ la ikkje ned 
embete! . . . Men alvorlig talt, 
om vi har nån likhetspunkta 
han Oluf og æ, så e det at vi 
kan flir av tabban våres. Æ 
huske like etter krigen, i all 
vår fattigdom hadde vi klart å 
samle til jul så mye kjøtt at vi 
hadde fått tel to fårerulla. Så 
va det æ som blei overlatt de 
her rullan for å sørge for at de 
kom i press. No hadde æ aldri 
gjort det her før, men æ gikk 
no trøstig ned i kjelleren, så 
mæ om og fikk øye på ei 
to-hundre-liters tynne som sto 
der. Aha, tenkte æ, og bynte å 
fylle den med vann. Så rulle æ 
den oppå - kan dokker tenke 
dokker - oppå de kokvar
ma rullan ! De blei jo trøkt 
fullstendig ned i sementen i 
kjellergolvet. Det var jo en 
tragedie dengang. Men når du 
får det litt på avstand, så syns 
æ det e artig. Æ har flirt 
mange gangar av den histo
ria. 

- Som er rene Oluf-påfun
net. For sikkerhets skyld, 
mens vi ennå husker det. De 
har vel ikke streifet tanken på 
åta livet av ham? 

- Å, æ har nok vært inne 
på det. Men æ trur ikkje det 
blir aktuelt så lenge livet e så 
mangfoldig som det e, og så 
lenge det stadig blir flere og 
flere her i landet som dommer 
sæ ut . .. Ka dokker trw· for 
resten, får dokker nakka ut av 
det her? Bli det nå' intervju av 
det? 

- Åja. 
- Da e dokker ikkje rett 

dokker heller! 

SAITASI". 
I disse jubelens dager da det igjen er blitt tillatt å bruke en 
lang rekke riksmålsord som har vært forbudt i 43 år -
treogfirti - for å holde seg til det gamle - er det grunn til 
å filosofere litt over det som er hendt. David Knudsen - en 
stor, norsk skuespiller, til orientering for de unge - hadde 
en helt usedvanlig formuleringsevne. 

I sprogstridens aller heteste ti · 
der satte han saken i det latter
lighetens lys hvor den hører 

hjemme. med denne korte set· 
ningen : «Jeg sier alltid høve når 
jeg har anledning til det.» Dermed 
pekte han på kjernepunktet i stri
den: Vi trenger ikke forbud. men 
et sprog som fritt kan utvikle og 
berike seg. 

H vor mange titusener 
skolebarn som er blitt 

Lvangsopplært, først i årene etter 
krigen i et aldeles kaudervelsk 
samnorsk og senere i et noe mer 
moderat bokmål. vites ikke. Men 
det er mange. og hvor mange 
snakker eller skriver dette 
tvangssproget idag? 

De kan vel knapt regnes i pro
sent. Det er resultatet av den 
ulykkelige Stortingsbeslutningen 
fra 1938. Arbeiderpartiet, først og 
fremst. hadde fått det for seg at 
det skulle være sosialt og progres
sivt å snakke folkelig. Ennå idag 
er det jo endel politikere fra den 
kanten som tviholder på den tyk
ke l'en - særlig i «folk» - og a'en 
i «trædveåra". Folkevittigheten. 
som nesten alltid er ironisk. kalte 
dette unaturlige innslaget i Ar
beiderpartiledernes sprog. for 
«pampeminimum". 

Arnulf Øverland sa at i Norge 
har vi tre mål, landsmål. riks

mål og slag·smål. Og slagsmål har 
det vært. Da jeg gikk på skolen 
hadde vi noe som het «Fornorsk
ningsordbok". Den gjorde ikke 
stemningen blidere. for den hadde 
to spalter på hver side. Over den 
ene sto det unorsk / dansk» og over 
den andre sto det "norsk». Det var 
naturligvis landsmål som man sa 
før navnet nynorsk ble innført. Vi 
riksmålstalende likte lite at det vi . 
snakket fikk stemplet 
unorsk/ dansk». 

H va har hele dette underlige 
eksperimentet med å innføre 

en slags sproglig lapskaus kostet? 
I penger, tid. arbeide. møter, ar
tikler. bøker. tidsskrifter. ut
redninger? Det kan naturligvis 
ikke regnes ut og bra er det. for vi 
ville vel svime av den dagen tallet 
lå på bordet . Hele denne lange 
krigen har vært ført under ymse 
1 et godt norsk ord riksmålet med 
takk har arvet fra nynorsken) 

43AR 
ETTER 
navn. Det har vært «til nynor
skens fremme •>. «på norsk folke
måls grunn". «for å støtte til
nærminga av våre to språk», osv. 

TTamuflasje alt sammen. Sann
..1\...heten har hele tiden vært at 
man ville ta livet av riksmålet. 
Riksmålet ble av noen ihuga 
(takk til nynorsken igjen) kretser 
i Norge sett på som sosialt forder
velig, en slags dannelsens høy
borg, som skapte en eller annen 
mystisk barriere for det "brede 
folk» og «lik rett for alle» . Saken 
ble satt på hodet på en dum, men 
utspekulert måte. Riksmålet var 
jo nettopp noe folk trengte for å 
komme videre i utvikling og ut
dannelse . Nesten hele vår store 
litteratur er skrevet på riksmål. 
Det er smidig, rikt og det blir for
stått av alle. 

D et er en skjebnens ironi at i 
nesten hele Arbeiderpartiets 

og LOs presse skrives det rent 
riksmål. Nesten hele vår avisflora 
bruker riksmål, ukepressen like
så. Idag, 43 år etter at riksmålet 
ble forbudt. står det sterkere enn 
noensinne . Samnorsken eksiste
rer så godt som ikke etterat Rolf 
Stenersen døde og ikke kan skrive 
flere bøker. Færre mennesker enn 
noen gang bruker nynorsk. Hvil
ket i og for seg er synd. Det ville 
være et tap for alle om nynorsken 
forsvant . Den beriker! 

Til slutt noen ord om ordet 
bokmål. Det er en lumsk kon
struksjon. Et av de fiffige knep for 
å kverke riksmålet. I en bok er 
sproget trykket i bokstaver. i et 
mål taler man det . Bokmål er tull. 
Meningen er at det skal oppfattes 
som noe foreldet, noe stivt. Så 
husk. det heter riksmål! 
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Denne uken viser den italienske 
skuespillerinnen Claudia Cardinale 
sine private favorittplagg. Det er en 
internasional berømthet som her 

sier: Se, min stil! For tyve år siden 
måtte Claudia holde sin sønn skiult 
for verden. Idag kan hun stolt stå 
frem som både mor og bestemor. 

CLAUDIA= SE MIN STIL 

GEOMETRI ~:~~~a i ~~I~ 
trange bukser av bomull med 
geometrisk mønster, og T-shirt av 
type gammeldags undertrøye. 
Også skolissene er gule. 

Ile italieneres store , lille 
kjæreste, Claudia Car
dinale, skapte kjempe-

overskrifter da hun for to år 
siden ble mor og bestemor 
nesten samtidig! 

Utseende og figur gikk det 
ikke ut over. Idag er hun 43 år 
og flott som aldri før. 

- Fordi jeg er lykkelig, 
sier hun. 

- Jeg har funnet meg selv. 
endelig. Kjærligheten ga meg 
mot til å bryte med mitt gam
le liv. Til å bryte kontrakten 
jeg hadde slavet for i over 
femten år. Til å flytte fra 
kjempehuset med alle tjener
ne . Til å få barn over førti å r 
gammel. 

Idag lever Claudia Car
dinale, iscenesetteren Pas
quale Squittiere og Claudia Il, 
to år gammel - et enkelt liv i 
et lite hus på landet. 

Og en enkel livsform, kre
ver enkle klær, sier Claudia. 
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HVIT & ENKEL ~;~~~ 0~ 
hvitt fra topp til tå . Den «litt for 
store» bomullstoppen har v-ring
ing. Lerretsbuksene er også rom
melige med legg og spensel. 

BARSK & SORT :i:i~~er:å 
dager i sort og orange. Fløyels
bukser, kjempesk\·erf med frynser, 
collegegenser og ang heklet vest i 
eggevarme-teknikk. 

TYNN ORGANZA Enkelt vil Claudia leve og kle seg. Denne selskaps
kjolen av tynn organza har kappe rundt skuldrene, 

og belte med sløyfe kantet med smale bånd. 



Tekst: ELLEN SOPHIE HVEEM 
Foto: PM-PRESS 

SØLVSKJERF Chiffonskjerf med s.lv 
ville vel neppe en norsk 

pike funnet på å bruke til sort strikkeantrekk 
med lange leggvarmere i mønsterstrikk i rødt, 
lyseblått og sort. Heldigvis! 

SORT & HVITT Stor ht;rreskjorte uten 
den tilhørende l•s

snippen er siste mote. Claudias er nok ikke 
kjøpt på loppemarked . Sort/hvit rutet bukse. 

GUL & BLÅ Eggegul genser og blå 
jeans. Genseren er 

h•yhalset og går godt ned på hoftene med 
små stikklommer. Glattstrikket med vrangbord. 
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Tekst: 
JAN 

FIKSDAL 

e Et stort antall 
syke og gamle 

mennesker ønsker å 
dø. - Men blir 

hindret av moderne 
legevitenskap og 
lover, som forbyr 

aktiv såvel som 
passiv dødshielp. 

e Et stadig økende 
antall mennesker 

ønsker å dø f ø r 
de blir gamle, syke 

og avhengige av 
andre. De søker 

selvmordet. 

e Foreninger som 
arbeider for aktiv 

dødshielp, har fått 
en voldsom økning. 

lnstruksionsbøker 
om selvmord er i 
omløp - også i 

Norge. 
NÅ har interviuet 
medlemmer som 

har gått ut og gitt 
praktisk dødshielp. 

e Retten til vår 
død, er slagordene 
de arbeider under. 

e Retten til en 
verdig død. 

e Et meget stort 
antall mennesker 
går idag omkring 

med dødstabletter i 
lommen. Som en 

forsikring mot 
sykdom, smerte, 

alderdom og 
atomkrig. 
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LEGE ER JEG EN LIVETS MANN . . . . . . . . . ., ..... 

P rofessor Nils Retter
støl - la meg for
utsette følgende: 

Du har en pasient med 
en uhelbredelig sykdom på 
ditt sykehus. 

Eller en pasient som lig
ger der og holdes i live ved 
hjelp av respirator, hjerte
maskin eller annen moder
ne legevitenskap. 

Vedkommende har ikke 
annet å se frem til enn syk
dom, invaliditet, smerte og 
isolasjon. · 

Han ser seg ferdig med 
livet. 

Han ønsker - han ber 
deg - hjelpe ham til å få 
sovne inn. 

Hvordan ville du stille 
deg?n 

Som lege er jeg en livets 
mann. » sier Nils Retter

støl. 
«Tanken på at jeg skulle 

være noen behjelpelig med 
å ta dette livet - uansett 
sykdomsbilde, frykt og 
ønske - er meg fremmed . 

Det tilkommer ikke 
meg. 

Jeg tror ikke det tilkom
mer noen lege å dømme 
om et menneske skal leve 
eller dø. 

Vår oppgave er å hjelpe 
vedkommende, lindre 
smerte, døyve frykt, som 
best vi makter. 

Dessuten vet man at det 
kan være langt mellom det 
et menneske i en slik situa
sjon sier og hva det egent
lig ønsker. 

Selv om et dødssykt 
menneske ber legen om 
hjelp til å få dø, betyr ikke 
det alltid at vedkommende 
ønsker å dø. 

Viljen til å leve er ofte 
sterkere enn ønsket om å 
dø.» 

«Men ikke alltid. - Noen 
kan ønske og ville det in
derlig?» 

«Ja, og det er det pro
blem vi alltid vil stå over
for. Men jeg mener vi må 
hjelpe våre medmennesker 
til å leve uansett. 

J eg har ofte erfart at det 
er vanligst med selv

mordspasienter, at de, et
ter et mislykket selvmord, 
er glade for at de ble red
det. 

Erfaringen viser at bare 
fem prosent av dem forsø
ker seg igjen. - Dette gjel
der også personer som li
der av uhelbredelige syk
dommer. 

Det er jo slik at mange 
lærer seg å se på den siste 
tiden i sitt liv som svært 

viktig. Det kan være så 
mange ting man vil ønske å. 
oppklare og forberede. 

De oppnår ofte et mer 
avklaret syn på sin situa
sjon.» 

«Mange kaller det dob
beltmoral å nekte døds
hjelp av etiske, religiøse 
eller juridiske årsaker -

•når det man egentlig ofte 
gjør, er å forlenge døden. 

Er livet hellig, er vel 
også døden det?» 

Vi beveger oss her i et 
. vanskelig grenseland. 

- En situasjon vil oppstå 
da en lege med et inngrep 
kan forlenge livet for en 
kort stund. 

Jeg mener da at det bør 
være opp til legen, i sam
råd med de nærmest pårø
rende, å bestemme om 
inngrepet skal tas.» 

«Det ligger mennesker 
på norsk.,- sykehus som blir 
holdt i live av kunstige 
hjelpe~idler? 

Mennesker som kanskje 
ville foretrekke å få dø, 
hvis de hadde et valg?» 

«Ja, mennesker blir 
holdt i live ved hjelp av 
teknikk og moderne legevi
tenskap. Jeg kan vel heller 
ikke utelukke at enkelte av 
dem ville ønske å dø.» 

«Det er hevdet at mange 
mennesker blir holdt i live 
mer på grunn av legenes 
yrkesmessige ambisjoner 
og egeninteresse enn av 
respekt og medfølelse med 
pasienten?» 

«Med hånden på hjertet 
- jeg kjenner ikke til at 
noen norske leger har satt 
prestisjen foran pa
sienten.» 

«Er det en menneskerett 
å kunne ta sitt eget liv?» 

D et er en menneskerett. 
Men det må skje på eget 

ansvar. Hvis vedkommen
de blir bragt til meg som 
lege, er det min plikt å gjø
re alt i min makt for å red
de livet. 

Hvis vi gir slipp på det 
syn jeg her gir uttrykk for, 
kan vi havne ut på ville 
veier. - Kanskje helt tilba
ke til det syn som ble repre
sentert av Hitler-Tyskland. 
Hvor man jo ville fjerne 
alle som var annerledes 
eller mindre levedyktige.» 

«Erfaringene fra våre 
naboland forteller om en 
strøm av mennesker som 
søker døden for egen hånd 
- hvordan forklare den?» 

«Det har alltid eksistert 
krefter i mennesket som 
søker selvutslette Ise. Det 

forekommer et dødsønske 
hos de fleste av oss fra tid 
til annen. 

H er i Norge har vi ca. 500 
registrerte selvmord i 

året. Men tallet for selv
mordhandlinger er 10 
ganger så stort. 

I tillegg kommer de 
svært mange som snakker 
om eller truer med å begå 
selvmord. Det er for ek
sempel mange ekteskap 
som inngås og oppløses på 
grunn av trusler om selv
mord.» 

«Erfaringen i denne re
portasjeserien er at frykt 
er årsak til svært mange 
selvmord. Det er frykt for 
sykdom, for smerter, for 
alderdom og senilitet. 

Vi har møtt mennesker 
som går omknng med døds
tabletter i lommen - som 
en forsikring. · 

Instruksjonsbøker i selv
mord er utgitt av forening
en som arbeider for aktiv 
dødshjelp. 

Bare det at mange fore
trekker å begå selvmord 
fremfor tanken på å bli til 
byrde for sine nærmeste?» 

«Denne frykten er al
men. Ingen av oss ønsker å 
komme i en situasjon da vi 
blir hjelpeløse. 

Samtidig har vi fjernet 
døden mer og mer fra livet 
vårt. Vi har g jemt den bort 
på hospitaler, på pleie
hjem, ut av vår bevissthet. 

Men døden er en uløselig 
del av livet. Vi kan ikke 
skyve den fra oss som 
uvedkommende. 

Før i tiden så vi på døden 
som en del av livet. Den 
var naturlig. Den fant sted 
i familiens midte . Det fulg
te visse ritualer som alle 
var kjent med. Man sørget 
over sine, men det var na
turlig. 

I dag averterer vi i avisene 
"Begraves i stillhet». 

«Vennligst send ikke blom
ster», osv. Som om man 
ikke vedkjenner seg døden. 

Jeg tror den økende in
teressen for døden idag, er 
en reaksjon på dette. En 
reaksjon mot forherligel
sen av det hyperaktive. det 
friske, det unge . Vi søker 
tilbake til de mer opprinne
lige verdier.» 

«Årsaken til den økende 
selvmordshyppigheten 
Norge?» 

«Samfunnsutviklingen 
har budt oss mai:ige nye 
problemer vi har vansker 
med å hanskes . Det er en 
tendens til økende hyppig-

Et stort a ntall me nneske r søker døde n ved selvmo rd - av frykt for 
sykdom, sine rte r, e nsomhet. Dødstable tte r e r blitt en «forsikring». 

A t mennesker vil dø 
fremfor å bli en byrde 

for andre, er skremmende. 
- Det sier mye om sam-
funnsutviklingen. 

Men likevel har ingen 
rett til å forlange av en 
annen - for eksempel en 
lege - at han skal h jelpe 
dem å forhindre dette ved 
selvmord . 

«Denne stadig økende 
interessen for døden og 
dødsprosessen?» 

«Den har å gjøre med det 
materialiserte samfunn vi 
lever i. En tid da t ingene, 
de gjenstander vi eier, som 
omgir oss betyr stadig mer 
for oss. 

het av selvmord blant al
dersgruppen 15 - 30 - og 
flere kvinner enn før. Tidli
gere· var det helst eldre og 
menn som begikk selv
mord. 

Ett av problemene vi har 
er at store grupper har 
mistet samhørigheten til 
familien. 

De mangler et sted å 
høre hjemme. En 
gruppe å føle seg hjemme 
i. 

Men nå har vi her i Nor
ge fremdele s litt av bonde
samfunnet igjen. Derfor 
ligger vi blant de laveste i 
Europa på selvmordstati
stikken.» 
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Brev fra leserne bes 
merket «Kontakt med 
leserne» NÅ Baks 
7059 - Homansbyen 
Osla 3. Alle brev i NÅ 
blir premiert med kr. 
25, - . 
Skriv kart - redaksjo
nen vil helst ikke kutte i 
leserb revene. 

REIULF I SIGET 
Herr redaktør. 
Valgkampen er i gang, og nå er 

også «gode, gamle» Reiulf Steen 
kommet i siget med sine argu
menter av kjent «Steensk» merke. 
«Isgufs fra Høyre» tordner han 
over hele førstesiden i Arbeider
bladet. Isgufset består, så langt 
jeg kan se, i at Høyre ikke har 
innsett hva for en strålende for
svars og sikkerhetspolitikk Ar
beiderpartiet fører. 

I tillegg til isgufset, har han 
også stukket partiets husspøkelse 
nr. 1, forlengst avdøde heksejeger 
Joe McCarthy, opp i ermet som et 
trumfess. Joe McCarthy, er sena
toren som alle har hørt navnet pii. , 
men hvis historie de færreste 
kjenner. Men å. sammenligne 
Kåre Willoch med ham, må da 
være å gjøre en skjelm urett , selv 
i Arbeiderpartiet? 

Hva om Høyre svarte med 
samme mynt, og sammenlignet 
Gro Harlem Brundtland med 
Romanias Anna Pauker? 

Jaja, Reiulf, vi har savnet deg! 
Du har liksom ikke vært helt i 
form etter landsmøtet i vår. Men 
nå ser det ut til a t du er kommet i 
siget igjen, og det lover mange 
muntre stunder etter hvert som 
valget .nærmer seg. Du er jo den 
som har gjort det gamle «l. 
mai-knepet» «Svakt argument -
hev stemmen! » 'til noe nær kunst. 

Velkommen tilbake! 
Borgerlig velger, Oslo. 

"JEG ER INGEN 
MORDER" 

Herr redn ktør. 
Det er informasjonssjef Jann T . 

Lund i Tiedemann Gruppen (Tie• 
demanns Tobaksfabrik) som sier 
dette til bladet NÅ 24. juni 1981. 

Det er «bare noen» leger som 
hevder at tobakk er en «farlig 
gift», sier Lund. Dessuten «finnes 
der ingen entydige resultater av 
den medisinske forskning 
omkring røyking og helse». 
. Etter min mening røper dette 
en alt for stor uvitenhet hos en 
som skal være talerør for en to
b;i kksfabrikk som skryter av at 
den dekker 70 prosent av det nor
ske tobakksmarkedet. 

Fra 1952 til 1974 sank prosent 
dagligrøykere blant mannlige 
leger fra 73 til 35 (kvinnelige lå på 
22 i 1974) . Idag vil det samlede tall 
for leger ligge langt under 20. I 
avgangskullene ved våre medisin
ske fakulteter røyker ofte mindre 
enn 10 prosent. De fleste av dem 
oppgir helseskader og stoffets far
lighet som grunn til · at de ikke 
røyker id;ig. 

Verdens helseorganisasjon har 
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hatt ffere ekspertgrupper til ·å 
vurdere foreliggende medisinske 
resultater. En rekke andre me
disinsk€ organisasjoner og institu
sjoner (også her i landet) har 
gjort det samme. 

De finner resultatene entydige, 
og sier det er bevist at 80 prosent 
av lungekrefttilfellene skyldes 
røyking. De mener også å ha bevi
ser for at røyking er en av de 
viktigste risikofaktorene for 
hjertekarsykdommer. Sikker er 
man også på sammenhengen mel
lom røyking og strupekreft. kro
nisk bronkitt. emfysem m.fl. 

Informasjonssjefen i Tiede
mannsgruppen er for dårlig 
orientert. Det er uforsvarlig av en 
slik mann ikke å sørge for skikke
lig orientering. Det er f.eks. en del 
av almenutdanningen idag å vite 
at ca. 80 prosent av lungekrefttil
fellene skyldes røyking. Informa
sjonssjefen er da også meget in
konsekvent på dette området. 
Samtidig som han karakteri
serer forskningsrapportene som 
«ikke entydige», sier han at hver
ken han eller hans bedrift «kan ha 
n.oen formening» om helseskade
ne som følger av å røyke. Det 
overlater han til legene og de 
medisinsk sakkyndige. 

«Vi aksepterer seriøse og vel 
funderte forskningsarbeider» sier 
Lund. Underforstått at de helse
myndighetene bygger på. ikke er 
det. Det er mer enn nok av «Seriø
se og velfunderte forskningsarbei
der», og det kommer hver dag 
nye . Det er svært kynisk å trekke 
frem arbeidsplasser som kan gå 
tapt i forbindelse med evt. avvik
ling av tobakksindustrien. 

Her i landet dør flere av to
bakksskader hvert år enn de som 
arbeider i denne industrien totalt. 

Som sagt en informasjonssjef 
må sørge for å holde seg bedre 
orientert. Det stilles også visse 
saklighetskrav til en slik person. 

Arne Hauknes, 
kontorsjef. 

ATOMFRI SONE 
Herr redaktør. 
Jeg sitter her i ovnskroken og 

mimrer! Jeg ser og hører på litt 
av hvert. Nå streves det med 
«Atomfri Sone» . 

Det prates og lures - men 
ingen nevner med ett ord, at den 
første gang Atom-Sone ble nevnt, 
var da minister Evensen kom fra 
Sovjet første gangen, da han «Ord
net» - med «grå sonen». Han 
hadde ideen med seg fra den and
re siden, i høst da han kom hjem 
en tur. . 

Ellers synes jeg at de fleste av 
våre styrende spisser lever i 
ørska. Hilsen, 

mori kroken. (70år). 

,. ," u, .... _..,.,..., __ "".,"' 11·~~·-- i.. .... " • •• • 

SAMFUNN OG 
NARKOTIKA .· 

Heri redaktør. 
Enorme mengder narkotika 

strømmer i disse dager inn i lan
det, og stadig større grupper av 
ungdommen i stadig større deler 
av landet kommer i kontakt med 
disse grusomme giftene. 

Etter min mening er narkotika
en idag den største trusel mot 
norsk samfunnsorden og demo
krati. De politiske ekstremist
gruppers iherdige undergrav
ningsarbeid blir for ingenting å 
regne mot den likegyldighet, 
kaos, kriminalitet og oppgitthet 
som følger i narkotikaens kjølvann. 

Vi går nå til valg, men uansett 
hvem som blir sittende med re
gjeringsmakten, bør de snarest 
mulig sette igang arbeidet for å 
rykke narkotikaondet opp med 
roten! 

V. H . Oslo. 

LETTSINDIG 
Herr redaktør. 
Det er utrolig hvor lettsindig 

resultatet av enkelte meningsmå
linger blir brukt i valgpropagan
daen. Som kj~nt kan man få folk 
til å svare nærmest hva man måt
te ønske. bare man stiller de 
«riktige» spørsmål. Dette burde 
ansvarlige politikere ta hensyn til 
før de uttaler seg i øst og vest. 
Nylig fikk vi høre at 69% av det 
norske folk var for en amtomfri 
sone i Norden. 

Slik spørsmålet var formet ·sy
nes jeg det var rart at ikke flere 
svarte ja! 

GURU, OSLO. 

EXIT I NORGE? 
Herr reda.ktør. 
Vil foreningen Exit - som ar

beider _for retten til en verdig død 
- omtalt i NÅ - bli lansert i Nor
ge? Jeg er interessert i eventuelt 
medlemsskap. 

I. Isaksen. 

Svar. 
Landsforeningen «Mitt livs

testamente» ble stiftet i Norge i 
1977. Men i motsetning til fore
ningen Exit, og en rekke ;indre 
foreninger i forskjellige land. ar
beider «Mitt livstestamente» ute
lukkende for hva man kaller pas
siv dødshjelp. D.v.s . retten til · å 
nekte en unødvendig forlengelse 
av et uhelbredelig sykt mennes
kes liv ved hjelp av moderne lege
vitenskap, inngrep og medisiner. 
Imidlertid har både den engelske 
og skotske Exit idag en rekke nor
ske medlemmer. 

f>E l(OmMER. i IJcP!<.ESJoN, 
M~/'/ FoR.UiffR ME"c=, 

LJl(~EJ.iy0_ 

"SPILtEl OM -
KJØPSVIK". 

Herr redaktør. 
Det er · særlig et av Lynau's 

synspunkt som jeg vil kommente
re. 

Lynau sier: «Bare lønnsomhet 
kan sikre arbeidsplasser.» 

Dette er jeg helt og fullt enig i' 
Lønnsomhet har hele tiden vært 

de ansattes viktigste mål i det 
daglige liv og nå r bedriftens frem
tid har vært diskutert. 

Derfor har de ansatte i Kjøps
vik kjempet for å holde kostnade
ne nede gjennom å yte maksimal 
innsats og aktivt å gå inn for di
verse rasjonaliseringsprosjekter. 
Disse prosjektene har medført at 
60-70 arbeidsplasser er blitt bor
te gjennom de siste år. 

Siden Kjøpsviksfabrikken kom 
inn i NORCEM-konsernet i 1968 
har vi ført _en vennskapelig kon
kurranse med de to syd-fabrikke
ne for å holde vå re produksjons
kostnader så lavt som mulig. Det
te, er vi · blitt fortalt. ville være 
avgjørende når . sementindu
striens vid-ere ~truktur skulle av
gjøres. 

At våre intensjoner hele tiden 
har vært å få m~st .mulig lønnsom 
drift ser det dessverre ut til at 
verken Lyna u, Norcem-ledelsen 
eller myndighetene har forstått . 
eller trodd på. 

Kanskje er det uvanlig at de 
ansatte engasjerer seg så sterkt i 
lørin.somhetsspørsmål? 

Leif Øgaard 
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Vinnere av NÅ-elefanten 
nr. 1201 i NÅ nr. 25 

1 . premie 1 50 kroner 
Villa Marie Thorsen 
Vågatun D 
8300 Svolvær 

2. premie 100 kroner 
Margrethe Stokkan 
Ole lrgensvei 65 A 
5000 Bergen 

3. premie 50 kroner 
R. Nygaard 
Andøya 
4620 Vaagsbygd 

LØSNING: Jeg håper ikke du er veldig 
sulten vennen min , jeg har bore rester til 
middag 

Norce m-ledelsen har forsøkt å 
berolige oss med at det spiller li
te>n rolle om vår bedrift produse
rer endel dvrere enn de to i\ndre. 
Tota lt for ·sementdivisjonen vil 
regnskapet bli positivt. 

De>tte kan vel ikke være riktig 
filosofi? Bor ikke hver enkelt en
het i seg selv være> lønnsom? 

Politikerne på sin side har for
søkt å berolige oss med at "ingen 
bedrift har fått så sterke garan
tier som Kjøpsvik ». 

Jo takk. vi ser hvi\ disse løftene 
nå er verd' Vi har he ller aldri 
ønsket en «Sosial" eller «politisk" 
bedrift. men en bedrift som kan 
gavne både det samfunn den er 
plassert i. de ansatte og eierne. 

To av tre ovner i Kjøpsvik er nå 
stoppet og produksjonen hRlvert. 
Vårt produksjonsvolum e r nå c-a. 
1 / 5 av DRlen·s. som i tillegg h;ir 
tørrprosess. 

Det vi har bedt om er kort og 
godt et nytt verktøy. Et dyrt verk
tøy. javel. men et verktøy som vil 
trygge bedriften og gj0re at også 
eierne få r en tilfredsstillende 
avkastning p å sin del av investert 
kapital. Dette under forutsetning 
av at «AuneutvRlget 's » forslag til 
finansiering følges. 

Det som her er gjort at er Nor
cem-ledelsen med myndighetenes 
hjelp har skaffet seg gode argu· 
menter rulønnsom drift) til i neste 
omg;ing å legge bedriften helt 
ned. 

Dette er sannheten b;i k «Spillet 
om Kjøpsvik». 

Olav Ch. Olsen. 
(lnnle1t~et er noe forkortet . ) 

NEDRUSTNING 
Herr redaktør. 
I den senere tid er spørsmålet 

om fred og atomopprustning blitt 
sterkt fokusert. Det er mange ting 
i denne saken som forundrer meg. 
Et eksempel er fredsbevegelsene 
som stadig peker på faren ved 
atomopprustningen. men deres 
hovedoppgave. mener jeg. bør 
være å kjempe for fred hvor vi 
idag har krig. f.eks. Afghanistan. 
og kjempe for menneskerettighe
tene hvor disse blir undertrykket. 

Jeg kan he ller ikke dele frykten 
bevegelsene viser for de stadig 
nye våpnene som blir produsert. 
Det er viktig å huske på at det 
ikke er v<lpnene i seg selv som er 
farlige. m en menneskene bak 
dem. Det tragiske i denne situa
sjonen mener jeg er a Ile pengene 
som blir brukt til vå penproduk
sjon. Derfor er det å håpe at det 
kan komme i st;ind en drastisk 
nedrustning på begge sider. slik at 
vi kan overføre disse pengene på 
mer nyttige formå I. 

Steinar Pettersen. 

Berit During, klesbutikken Alber
tine. og Jan Erik During, regissør. 
er blant de mange som så «Korte 
lykken>. 

Barbro Hørberg sa .hun harlrle teq
net bilrler av vanlige mennesker. 
kvinner for det meste . Inger leien 
levendegjør et bilde. 

Kulturattache ved rlen st1enske 
Per Axel Hildemann i prat 
Klakegg og Carl Morten Iversen . 

Tekst: ELSEBETH FREY Foto: PER ARNE CARLSEN 

Anne-lise Tangstad , denne -q;inq 
blant publikum . gratulerer kaha 
ret-gruppens regi s,ø r Magnus 
Nielsen. 

Sønnen Petter var raskt ute merl 
gratul~ <;jonsklemmen til mor. Inger 
Teien, for en fin innsats i kaba 
ret-form. 

KORTE LYKKER 
Andre etasje m ed plysj og 

gamle møbler på Engebret i 
Oslo er stedet for kabareten 
«Korte lykker". Tekster om 
d11gliglivets små hendelser av 
svenske Barbro Hørberg. 
Oversatt og regissert av Mag·· 
nus Nielsen, oppt11tt freel;rn
cer innen media og teater. 
som dro til Sverige og retur
nerte med tekster og notater 
etter et døgn med den avdøde 
forfatterinnens mann. 

Spill på lystige, gripende og 
søte strenger av Ineke Brink
m11nn. Michaela Spandow og 
Tng-er Teien. 

- Tenk, jeg mistet 
stemmen og måtte mime til 
generalprøven. forteller sist-

nevnte. Men da det gjaldf bar 
stemmen bra. 

Spill på piano og bass av 
Rune Kl11kegg og Carl Morten 
Iversen . 

Ryst det hele sammen og 
tilsett publikum. som nyter 
forestillingen med et glass et 
eller annet. 

Publikum skogglo av 
"La nge Bengt" og lyttet 
grepet til «Jeg husker regnet". 

Kabaretformen passer 
utmerket til sommerglade 
nordmenn og suksessen ble 
feiret med champagne og 
kake. Men k11h11ret-gruppen 
har kun fMt støtte til tolv fore
stillinger. så det er opp til pub
likum om «Korte lykker" får 
hli lang-e .. . 

Trofast puhlikum verl kabaret qri1ppens mange forst illinger : Aud 
Steine-Eriksen, Dennis og Klasien Nilsen og Herma Fournier 
Holter. 

Inger leien forteller NORAs markedssjef Øi
vind Bakke og instruktør Trond Lie at hun mis
tet stemmen dilqen før 

De tre skuespillennnPne Michaela Spandow, lneke Brinkman 
' og Inger leien kas koste på seg bløtkake og champagne etter en 

vellykket premiP.re . 
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I . 

B enkow-familien var de 
eneste jøder på Stabekk, 
da. 

- Hvordan var det å vok
ste opp i dette miljøet? 

Jo Benkow venter før han 
svarer. Snakker langsomt: 

- Fordommene var for 
bløffende sterke . Min far kom 
fra Hvite-Russland, min mor 
var engelsk . de representerte 
hver sin gren, øst og vest . 
aschkenasim og sefardim -
grupper som også i Israel stå r 
mot hverandre. men v årt 
hjem var harmonisk. Heldig
vis. 

Vi var ikke dypt religiøse. 
Vi følt<' en jødisk identitet, en 
plikt til a b<P re visse tnidisjo
nervidere . 

Et tradisjonelt jødisk hjem . 
Min far vurderte partienes og 
politikernes holdning ti 1 det 
såkalte jødiske problem. Hold
ningene svingte . Min fars 
stemmegivning svingte . 

Jeg tror han endte. før kri-

: Jo Benkow bor blont mange av 
dem som mobbet ham i og utenfor 
skolegården. - Jeg tror ikke de er 
klar over hva de foretok seg. 

gen brøt ut , som Ven
stre-mann. Gjennom sin 
presse hadde Venstre gitt ut
trykk for sympati overfor 
minoriteter . Dagbladet mar
kerte sterkest. 

F orste dag på Stabekk folke 
skole møtte jeg gutter som 

jeg regner blant mine beste 
venner idag. To av mine elds
te venner er sivilingeniør Tor 
Høilund og byrettsdommer 
Einar Olsen. Det kan gå et 
halvt år. et år. mellom hver 
gang vi møtes. Jeg vet at jeg 
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Jo Benkow, 5 7, i barndommens strøk 
på Stabekk, Oslo vest, hvor han i 
JO-årene vokste opp, hvor han ble 
mobbet - iødegutten. Idag stemmer de 
vel på ham - mobberne. · 
Tekst: BJØRNAR HALNUM Foto: TRYGVE INDRELID 

kan stole på dem hundre pro
sent, uansett . 

Vår , familie bodde nær 
Stabekk stasjon. Nå bor jeg på 
Bekkestua. et par kilometer 
unna . Svært mange av dem 
jeg gikk på skole sammen 
med, er blitt boende i områ
det . 

- Du ble mobbet i skoleti 
den? 

- Åja . 
- Det er vanskelig å 

snakke om? 
- Fordommer baserer seg 

på uforstand. Dette vet jeg nå , 
derfor kan jeg iallfall idag 
vurdere den slags mer uper
sonlig. Mens jeg var barn, og 
opplevet fordommene i 
praksis . .. da va r det verre . 

E n og annen tr or at jeg er en 
behersket mann. I oppvek

sten ble jeg regnet som en his
sigpropp. Lettere hadde det 
vært om jeg var fredeligere 
anlagt. Det gikk hardt for seg. 

- Du gjemte deg ikke, du 
slåss? -

- Det kan du regne med. 
- Hvor var vennene? 
- Jeg var ikke omgitt av 

venner ved slike anledninger. 
Lærerne på skolen hjalp. De 

skjønte hva som skjedde. 
Kunne vel ikke unngå å skjøn
ne . 

- Du bor blant dem som 

mobbet deg i skoledagene. 
Hilser de pent på deg .. . ja, 
for mange av dem stemmer 
vel på deg? 

- Jeg ser dem idag, hus
ker dem . Det gjør ikke inn
trykk på meg.Jeg tror ikke de 
er klar over hva de foretok seg 
i og rundt skolegården for 
snart femti år siden . De re
flekterte holdninger i tiden. 
nærmest automatisk . 

- Det må da være merke
lig å ha de samme personer 
tett inn på livet? 

- Vel. vi omgås ikke. 

N aturligvis kan mobbing. av 
den type jeg opplevet. av 

alle typer mobbing - føre til 
nhvrlil'!'P knmplPki'er for rl<'n 
utsatte ... De j eq m åtte ha 
fått, har tart seg~ Jeg tenker 
ikke mye pa oppveksten. Den 
plager meg ikke stort . Jeg 
snakker fordi du spør. 

- Hvis man skraper litt i 
holdninger på Bekkestua og 
Stabekk idag - ville de gamle 
fordommer komme tilsyne? 

- Jeg vet ikke . Men forhol 
det mellom nordmenn som er 
jøder og andre nordmenn vir
ker mer avslappet. Jeg har en 
datter, hun er 22 nå. Hun har 
ikke møtt ubehageligheter . 
Såvidt jeg vet. 

Litt annerledes da vi flyttet 
til Stabekk . Min far var en 

I oppveksten ble jeg regnet som en hissigpropp. 

fremmed fugl. Så annerledes 
ut. Snakket gebrokkent. 

Jeg derimot, har levet hele 
mitt liv som nordmann. Jeg 
tror ikke mange i Bærum ten 
ker på meg som jøde. Dermed 
blir det enda lettere for neste 
generasjon, min datter, å bli 
akseptert uten videre . 

Hun er mitt eneste barn. 
(Hvis Jeg ikke skal nevne en 
katt pa 20 og en hund på 12 
år. ) Annie ønsket først å bli 
sosionom, men .. . 

- Et lukket studium. hvor 
man må vente i mange år 
uansett karakterer. 

- . .. hun va lgte å utdanne 
seg til førskole lærer i Bergen. 

H ar hennes oppvekst ,·ært 
preget av den jødiske tro? 

Av ritualene? 
- Nei, men jeg er fodt jo

de, og vil dø som jøde. Men jeg 
er vel mest r egulær nord
mann. Ia llfall er de jodif:'ke 



ritualer blitt borte i vårt hjem. 
En ny situasjon oppsto for 

jødene da Israel ble en reali
tet. Tingene kom på plass. Et 
valg forelå. Enhver jøde kun
ne reise til Israel. 

Jeg ble i Norge. Tenkte 
egentlig aldri på å forlate 
Norge. 

Jeg ble norsk. 
- Fortsatt holder endel 

norske ,jøder på at barna deres 
skal gifte seg .iødisk. Hva med 
din datter? 

- Jeg giftet meg ikke med 
en jøde. 

Men jeg innrømmer : Da jeg 
var i gifteferdig alder, fantes 
det denslags tendenser blant 
foreldre-generasjonen. De 
onsket å legge forholdene til 
rette for et jødisk ekteskap. 
Min familie bodde utenfor 
Oslo. Hadde en viss avstand til 
dC't jødiske samfunn hvor det 
var langt lettere, og virket 
langt mer naturlig, å f å i stand 
totalt jødiske ekteskap. Fan· 

tes ikke en passende make i 
nærheten, kunne det hende at 
man reiste ut og leter etter 
en ... 

A\" en jøde som ikke er 
spesielt religiøst opptatt. 

kan det ikke forlanges at han 
skal fornekte miljø og hjem
sted. 

Jeg har altfor lite kontakt 
med det mosaiske samfunn. 
Jeg har for lite kontakt med 
venner i det hele tatt. Stusse
lig å være politiker. Velger
skaren blir viktigere enn ven
nene . 

- Du reddet deg gjennom 
krigen, Benkow. Hvordan? 

- Jeg var dels i Sverige . 
dels i Luftforsvaret i Canada. 
Intet heroisk å berette om det. 
Jeg hare var der. på disse 
stedene. 

H vordan slapp du unna nazi. 
stene? 

Benkows stemme blir enda 
mer nølende. Litt senere går 
han helt i stå ... fyller ut pau
sen med en oppmuntrende 
replikk til seg selv: «Hei, Ben
kow! Du mangler da ikke tale
evnen ellers!» 

Sensommeren 1942 dro Jo 
Benkow til Sverige. Noen 
hadde rådet ham til å karre 
seg ut. I oktober og november 
42 slo nazistene til mot de 
igjenværende jøder. Drøyt syv 
hundre ble grepet. Vel tyve 
vendte tilbake fra utryddel
sesleirene . 

Ingen med navn Benkow. 
- Vi trodde at de bare ville 

ta mannlige jøder. Derfor 
flyktet min far, min bror og 
jeg. Kvinnene ble igjen i Nor
ge. 

- Din mor? 
- Hun ble gasset . . . Ingen 

kvinner i vår familie ... over-
levde. 

Som du vel skjønner: Jeg 

vil helst ikke snakke om dette. 
Ikke bare på grunn av minne
ne. Jeg er redd for at folk skal 
misforstå. 

- Det må være tillatt å for
telle når du blir spurt? 

- Ja, men jeg vil ikke søke 
sympati på denne måten. aller 
minst i en valgkamp. 

Min familie opplevde det 
samme som andre jødiske 
familier opplevde. Det var slik 
det var dengang. 

Min far døde i 1955, av na
turlige årsaker. Min bror ... 
som var dosent ved Odontolo
gisk institutt i Bergen. døde 
for få år siden. 

D en korte, kraftige skikkel
sen. Den rolige stemmen. 

Han virker robust nok. En 
vennlig og uhøytidelig mann, 
på den måten lik sin for
gjenger Erling Norvik, men 
neppe så utadvendt som ham . 

Og slett ikke oppvokst i par
tiet . 

- Jeg var ikke partipoli
tisk bevisst den første tid etter 
krigen. sier Jo Benkow. - Jeg 
var på leting. Var tiltrukket 
av den sosiale varme som 
preget Arbeiderpartiet på den 
tiden. Av troen på det person
lige ansvar som Høyre forfek
tet. 

I 1949 hadde jeg tatt 
svennebrev og mesterbrev og 
etablerte meg som selvsten
dig fotograf i Moss. Jeg hadde 
registrert Svenn Stray , 
dengang dommerfullmektig 
- en ledende ungdomspoliti
ker. På toget til Moss så jeg 
ham, gikk bort og hilste. Vi 
snakket sammen. Han inviter
te til neste møte i Moss Unge 
Høyre - han var formann. 

- Oppveksten plager meg ikke 
stort. Jeg snakker fordi du spør. 

Jeg tror han snakket svært 
ideologisk den kvelden. 

Jeg var vervet. 
To år senere var jeg for

mann i Moss Unge Høyre. 

Du har nådd toppen, hvor 
lenge blir du sittende? 

- Det vet da fåglarne ! Iall
fall ikke yrkeslivet ut. Ar
beidsløs blir jeg ikke. Jeg kan 
jo skrive. En normal nord
mann bør visst levere fra seg 
minst en bok. 

Skriv om oppvekståre-
ne! 

47 



En festlig bluse etter losiakkemål er her matchet 
med en søt tverrstripet vest med to enkle 

bordmønstre. Et koselig hverdagsantrekk som gir 
en rolig ~ff ekt. Neste uke i NÅ en ny spennende 

oppskrift. 

Bluse. 
Materialer: 2,5 m . 
bomullsflanell i 90 
cm bredde. 12 
knapper. Blusen er 
laget slik at den pas
ser størrelse 36-40. 
Tegn opp mønsteret 
etter diagrammet, 1 
cm sømrom er ibe
regnet. Klipp ut 
mønsterdelene i 
stoff. Bakstykket 
klippes mot brette
kant midt bak og for
stykket klippes mot 
jarekant. 

kraven. Vend med 
retten ut, press. 
2. Fest kraven rette 
mot rette med 
knappenåler. Pass 
på at den stemmer 
med merkene for 
midt . foran. Brett 
forstykkets belegg 
med vrangen ut slik 
at kraven ligger mel
lom forstykket og 
belegget, pass på at 
sømrommene stem
mer. Sy fast kraven. 
I nakken sys bare 
kravens underside 
mot blusen. Brett inn 
sømrommet i nak
ken og sy fast for 
hånd. 

plagget. Kast over 
sømrommene. Sy 
erme- og sidesøm
mer i ett. Kast over 
sømrommene. 
4. Sy rynketråd i 
nederkant av erme
ne. Sy mansjettenes 
kortsider. Sy fast 
mansjetten mot 
ermets vrange. Brett 
over på retten. Brett 
inn sømrommet og 
sy en stikning. 
5. Fald opp blusen i 
nederkant. 
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1. Sy skuldersømme
ne. Kast over 
sømrommene. Press 
inn forkantene i bret
telinjen. Sy sammen 

3. Sy fast ermene, 
rette mot rette. til 

6. Sy knapphull på 
høyre forstykke og 
knapper på til
svarende sted på 
venstre forstykke. Sy 
knapper og knapp
hull på mansjettene. 

Mønsterdelene til blusen i liten målestokk. 

Diagram over 
mønsterborden 
på vesten. Den 

strikkes i blått og 
grått. 

C Grått 

)C Blått 
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h~l Gjentas ~ 
Begynn 1~ 

Vest med mønsterborder. 
Størrelse: S (M) L 
Plaggets mål: Bryst'vidde: 80 
(88) 96 cm. Lengde: 57 (58) 59 
cm. 
Materialer : Bruk et blan
dingsgarn som passer til den 
oppgitte strikkefasthet, f.eks. 
Pritty. Det går med ca. 200 
gram grått, 50 gram blått og 
50 gram beige. 5 knapper. 
Pinner: 3 og 3 1/2 mm. 
Strikkefasthet: 24 m. glatt
strikking på p. 31/2 mm = 10 
cm. Kontroller nøye at 
strikkefastheten stemmer. 

M s og L 

skift ellers til tynnere eller 
tykkere pinner. 
Stripemønsteret: x 2 p. grått, 
1 p. beige, 2 p. blått, 1 p . beige, 
gjenta fra x. 
Mønsterborden strikkes etter 
diagrammet. 
RYGGEN: Legg opp på p . 3 
mm 95 (105) 115 m . med grått 
garn, strikk vr.bord 1 r., 1 vr., 
5 cm. Skift til p. 3 1/2 mm og 
glattstrikking. Strikk 
mønsterborden etter 
diagrammet, deretter stripe
mønster til ermehullsfellingen 
er ferdig, så mønsterborden 

etter diagrammet og tilslutt 
stripemønster helt opp. Når 
arbeidet er 39 ( 40) 41 cm skal 
du felle av til ermehull i be
gynnelsen av hver p. på hver 
side : 3, 2, 1, 1 (4, 2, 2, 1) 5, 3, 2, 
1, 1 m . Når ermehullet er ca. 
19 (20) 21 cm skal du felle av 
de midterste 23 (25) 27 m. til 
nakken og hver side strikkes 
ferdig for seg. Fortsett å felle i 
begynnelsen av hver p . fra 
nakken: 2,1 m. Når ermehul
let er 21 (22) 23 cm skal du fel
le av til skulder i begynnelsen 
av hver p. fra ytterkant: 8, 9, 9 
(9, 9. 10) 9, 10. 10 m. 

VENSTRE FORSTYKKE: 
Legg opp på p. 3 mm 55 (55) 
65 m., strikk vr.bord som på 
ryggen. Skift til p. 3 1/2 mm, 
og glattstrikking, strikk 
mønster som på ryggen. Når 
arbeidet er 30 (32) 30 cm skal 
du felle til V'en, 1 m. i forkant 
hver 4de p. 22 (18) 24 ganger. 
Fell av til ermehull og til skul
der i siden i samme høyde og 
på samme måte som på ryg
gen. 
HØYRE FORSTYKKE 
strikkes tilsvarende venstre, 
men til motsatt side. 

MONTERING OG KANTER: 
Skyll delene og la dem tørke 
glatt utstrukket etter opp
gitte mål. 
Sy skuldersømmene. 
Ermehullskanter: Plukk opp 
fra retten på p. 3 mm og med 
grått garn ca. 101 (105) 109 m. 
rundt hvert ermehull, strikk 
vr.bord 1 r., 1 vr., 3 cm. Fell 
av ivr.bordstrikking. 
Venstre forkant: Plukk opp 
fra retten på p. 3 mm og med 
grått garn ca. 145 (149) 153 m . 
fra skulder til nederkant, 
strikk vr.bord 1 r" 1 vr" 3 cm. 
Fell av ivr.bordstrikking. 
Høyre forkant: Plukk opp fra 
retten på p . 3 mm og med 
grått garn ca. 175 (179) 183 m . 
fra nederkant, rundt nakken 
og frem til skuldersømmen på 
venstre forstykke. Strikk til
svarende venstre forkant, 
med 5 knapphull etter 1,5 cm. 
Knapphullene går over 2 m ., 
det nederste 4 m. fra neder
kanten og de andre med 15 m . 
mellomrom. Fell av i 
vr.bordstrikking når kanten 
er3cm. 
Sy sammen forkantene og sy 
sidesømmene. Kast rundt 
knapphullene og sy i knapper. 



Strikket vest og enkel bluse som passer like godt til langbukser som til skjørt. 



0 li uer Barrett med 
frue 
· har den glede å 

invitere Dem 
til middag i anledning av 
Barretts sekstiårsdag 
lørdag den sjette mars 

kl. 19. 
Dover House, Ipswich, 

Massachusetts. I 
R.s.v.p . 

V
el?» spurte Jennifer. 

«Er det virkelig 
nødvendig å spørre?» 

svarte jeg. Jeg var for
dypet i Staten mot Perci
val, en sak som hadde 
skapt viktig presedens i 
strafferetten. Jenny sto og 
viftet med invitasjonen for 
å irritere meg. I 

«Jeg tror det er på tide, 
Oiiver,» sa hun. 

«Hva da?» 
«Du vet utmerket godt 

hva da,» svarte hun. «Må 
han komme krypende på 
hender og knær?» 

Jeg leste videre mens 
hun bearbeidet meg. 

«Ollie - han rekker 
frem en hånd til deg!» 

«Drittprat. Det er min 
mor som har skrevet på 
konvolutten.» 

«Jeg synes du sa du ikke 
hadde sett på den en 
gang!» nærmest skrek hun. 

Vel vel. Så hadde jeg alt
så kastet et blikk på den. 
Kanskje jeg hadde glemt 
det. Jeg var tross alt full
stendig fordypet i Staten 
mot Percival, og eksamen 
lå like rundt hjørnet . Po
enget var at hun skulle hol
de opp med å preke. 

«Ollie, tenk deg om,» sa 
hun, og nå var stemmen 
nærmest tryglende . «Han 
er seksti år. Det er langfra 
sikkert han er i live når du 
endelig finner tiden moden 
til en forsoning.» 

Jeg opplyste Jenny med 
så enkle ord som mulig at 
det aldri ville bli noen for
soning, og kunne hun være 
så snill å la meg få lese i 
fred . Hun satte seg stille og 
klemte seg opp ~ et hjørne 
av sofaen, hvor jeg hadde 
anbragt føttene. Selv om 
hun ikke kom med en lyd, 
ble jeg fort klar over at hun 
stirret intenst på meg. Jeg 
så opp. 

«En dag,» sa hun, «når 
du blir plaget av Oliver V 
- )) 

«Han skal ikke hete Oli
ver, det kan du være sikker 
på!» Jeg glefset mot henne. 
Hun hevet ikke stemmen, 
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Her er en verdenssuksess i NÅ! To unge mennesker 
møter hverandre. Etter den blussende forelskelsen 

følger bryllupet. Nå står hverdagen for døren og den 
første store krangelen nærmer seg. Boken Love Story 

var en verdenssuksess da den ble utgitt. 
Her er sjette avsnitt i NÅ! 

selv om hun vanligvis gjor
de det når jeg begynte. . 

«Hør her, 01. Selv om 
han kommer til å hete klov
nen Bozo, vil gutten like 
fordømt forakte deg fordi 
du var en stor sportsstjerne 
ved Harvard. Og når han 
begynner på universitetet, 
sitter du kanskje i Høyeste
rett.» 

J
eg fortalte henne at vår 
sønn aldeles ikke ville 
komme til å forakte 

meg. Så spurte hun hvor
dan jeg kunne være så sik
ker på det . Jeg kunne ikke 
legge frem beviser. Jeg 
mener, jeg visste helt en" 
kelt at vår sønn ikke kom 
til å forakte meg. Jeg kun
ne bare ikke nøyaktig for
telle hvorfor. Som et slags 
malapropos bemerket 
J enny: 

«Din far er glad i deg 
også, Oliver. Han elsker 
deg like mye som du kom
mer til å elske Bozo. Men 
dere Barretter er så for
dømt stolte og sta at dere 
går gjennom hele livet og 
tror dere hater hverandre.» 
. «Om det ikke hadde vært 
for deg,» sa jeg ironisk. 

«Ja,» sa hun. 
«Saken er avgjort,» . sa 

jeg. Det var tross alt jeg 
som var familiens overho
de. Så vendte jeg tilbake til 
Staten mot Percival, og 
Jenny reiste seg. Men så 
kom hun på noe. 

«Fremdeles gjenstår 
R.s.v.p.» 

Jeg tillot meg å foreslå at 
en hovedfagskandidat i 
musikk fra Radcliffe 

kanskje ville klare å kom
ponere et vennlig avslag på 
innbydelsen uten noen pro
fesjonell veiledning. 

«Hør nå her, Oliver,» sa 
hun. «Jeg har kanskje løyet 
og bedratt i mitt liv. Men 
jeg har aldri overlagt såret 
noe menneske. Det tror jeg 
ikke jeg klarer.» 

Jaså, i det øyeblikket 
såret hun bare meg, så jeg 
ba henne høflig om åta seg 
av R.s.v.p . på den måten 
hun selv fant best, så lenge 
innholdet av budskapet 
gikk ut på at vi ikke ville 
komme med mindre det 
ble kuldegrader i helvete. 
Så vendte jeg atter tilbake 
til Staten mot Percival. 

«Hva er nummeret?» 
spurte hun svært så blidt. 
Hun sto ved telefonen. 

«Kan du ikke bare skrive 
noen linjer?» 

«Nå er det like før jeg 
mister besinnelsen. Hva er 
nummeret?» 

J eg sa det og fordypet 
meg øyeblikkelig i Perci
vals appell til Høyesterett. 
Jeg hørte ikke på Jenny: 
Det vil si, jeg forsøkte å la 
være. Hun var tross alt i 
samme rom. 

«Å, god aften, sir,» hørte 
jeg hun sa. Var det Djeve
len selv som tok telefonen? 
Var han ikke i Washington 
denne uken? Det hadde jeg 
da lest i et profilintervju i 
New York Times. Den hel-

vetes journalistikken gikk 
visst rett i dass. 

Hvor lang tid ska l det ta 
henne å si nei? 

På en eller annen måte 
hadde det tatt Jenny mer 
tid enn man trodde det ville 
være nødvendig for å uttale 
denne enkle stavelsen. 

O
llie?n 

Hun holdt hånden 
over talerøret. 

«Ollie , behøver det å bli 
nei?» 

Et nikk med hodet mitt 
indikerte at det stemte, 
bevegelsen med hånden 
antydet at hun for helvete 
skulle skynde seg. 

«Jeg er skrekkelig lei 
meg,» sa hun i telefonen. 
«Jeg mener, vi er skrekke
lig lei for det, sir .. . » 

Vi! Var det nødvendig å 
trekke meg inn i dette? Og 
hvorfor kom hun ikke til 
saken og la på? 

«Oliver! » 
Hun hadde hånden over 

talerøret igjen og snakket 
høyt. 

«Han er såret, Oliver! 
Kan du virkelig bare sitter 
der og la din far blø?»· 

Hvis hun ikke hadde vir
ket så følelsesmessig opp
rørt, ville jeg ha forklart 
henne enda en gang at 
steiner ikke kan blø, og at 
hun ikke skulle overføre 
sine falske middelb"avs
oppfatninger om foreldre 
på Mount Rushmores steile 
fjelltopper. Men hun var 
høyst oppskaket. Og hun 
skaket opp meg også . 

«Oliver,» tryglet hun. 
«Kan du ikke bare si et 
ord?» 

Til ham ? Hun måtte ha 
gått fra forstanden! 

«Jeg mener, bare et aldri 
så lite hallo?» 

H
un rakte telefonen 
mot meg. Og forsøk
te å holde igjen grå

ten. 
«Jeg vil ikke snakke med 

ham. Aldri ,» sa jeg med 
knusende ro. 

Og nå gråt hun. Ikke 
hørbart, men tårene rant 
nedover ansiktet . Og så -
tryglet hun. 

«For min skyld, Oliver. 
Jeg har aldri bedt deg om 
noe før. V ær så snill.» 

Tre stykker var vi . Vi 
var tre personer som bare 
sto (jeg så på en måte for 
meg at også min far sto ) og 
ventet på noe. På hva? På 
meg? 

(For ts. side 52. ) 





Jeg k'µ,nneikke gjøre det. 
Forsto ikke Jenny at hun 

ba om det umulige? At jeg 
ville ha gjort absolutt hva 
som helst annet? Mens jeg 
stirret i gulvet og ristet på 
hodet ( ubøyelig protest og 
følte meg høyst ubehagelig, 
snakket Jenny til meg i et 
slags lavmælt raseri som 
jeg aldri hadde hørt før. 

«Du er en hjerteløs dje
vel, » sa hun. Og så avslut
tet hun telefonsamtalen 
med min far idet hun sa: 

«Herr Barrett. Oliver vil 
gjerne De skal vite at han 
på sin egen spesielle 
måte .. . » 

Hun tidde for å trekke 
pusten. Hun hulket, så det 
var ikke lett. Jeg var altfor 
forbløffet til å gjøre noe 
annet enn å vente på 
slutten av mitt påståtte 
«budskap». 

«Oliver er veldig glad i 
Dem, » sa hun fort og la på. 

D. et fins ingen fornuftig 
forklaring på det jeg 
gjorde i neste sekund. 

Jeg påberoper meg forbi
gående sinnssykdom. Ret-
telse: jeg påberoper meg 
ingenting. Jeg må aldri bli 
tilgitt det jeg nå gjorde . 

Jeg rev telefonen fra 
henne , deretter slet jeg 
kontakten ut - og slengte 
apparatet tvers gjennom 
rommet. 

«Faen ta deg, Jenny! 
Forsvinn - og hold deg 
borte! » 

Jeg sto urørlig, peste 
som det dyret jeg plutselig 
var forvandlet til. Herre
gud! Hva i helvete var det 
som hadde gått av meg? 
Jeg snudde meg mot Jen
ny. 

Men hun var vekk. 
Jeg mener fullstendig 

vekk, for jeg hadde ikke 
engang hørt henne gå ned 
trappen. Gudbedre, hun 
måtte ha styrtet ut samme 
øyeblikk jeg' grep telefo
nen. Både kåpen og skjer
fet hennes hang på plass. 
Smerten som fulgte da jeg 
ikke visste hva jeg skulle 
gjøre, ble bare overgått av 
erkjennelsen av hva jeg 
hadde gjort. 

J eg lette overalt. · 
I biblioteket på juri

disk fakultet streifet 
jeg langs rekken av 
studenter som satt og pug
get. Jeg lette og lette . 
Frem og tilbake , minst et 
halvt dusin ganger. Selv 
om jeg ikke kom med en 
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Kjærlighet betyr at man aldri 
behøver å si unnskyld! Det var 
Jenny som avbrøt meg. Jeg mener 
det jeg sa, Oliver, sa hun. 

(Forts . fra side 51. ) 

lyd, vet jeg at jeg stirret 
intenst og ansiktet mitt var 
så uhyggelig bistert at jeg 
forstyrret roen på hele det 
fordømte stedet? Men hva 
så? 

Men Jenny var ikke å 
finne . 

Deretter gjennom Hark
ness Commons, salongen, 
kafeteriaen. Så en vill 
spurt bort til Agassiz Hall 
på Radcliffe. Heller ikke 
der. Nå sprang jeg 
omkring overalt, mens 
bena forsøkte å holde tritt 
med hjertet. 

Paine Hall? (Hvilket 
ironisk navn! ) Ned trappen 
til pianistenes øvingsrom. 
Jeg kjenner Jenny. Når 
hun er sint, hamrer hun løs 
på de helvetes tangentene. 
Riktig? Men liva når hun 
er vettskremt? 

Det var en vanvittig opp
levelse å trampe gjennom 
den lange korridoren med 
øvingsrom på begge sider. 
Lyden av Mozart og Bar
tok, Bach og Brahms sivet 
ut gjennom dørene og blan
det seg i en uhyggelig infer
nalsk lyd. 

Jenny måtte være der! 
Instinktivt stanset jeg 

foran en dør hvor jeg hørte 
(rasende? ) hamring av et 
Chopin-preludium . Jeg sto 
et øyeblikk stille . Spillingen 
var elendig - den holdt 
stadig opp og begynte for
fra igjen - med masser av 
feil. Under et opphold hørte 

jeg en pike som mumlet 
«Dritt!» Det måtte være 
Jenny. Jeg rev opp døren: 

En Radcliffe-pike satt 
ved pianoet. Hun så opp. 
En stygg hippie-jente med 
kraftige skuldre. Hun var 
irritert over at jeg buste 
inn. 

«Hva står på plakaten?» 
spurte hun. 

«Avlyst,» svarte jeg og 
lukket døren. 

Så forsøkte jeg universi
tetsplassen, Cafe Pamplo
na, Tommys arkade, til og 
med Hayes Bick. Masser 
av kunstneriske typer 
pleier å vanke der. 
Ingenting. 

Hvor kunne Jenny ha 
gjort av seg? 

Nå var biblioteket 
stengt, men hvis hun var 
gått rett til universi
tetsplassen, kunne hun ha 
rukket et tog til Boston. Til 
bussterminalen. 

K
lokken var nærmere 
ett på natten da jeg 
stakk en 25-cent og to 

10-centstykker i myntåp-
ningen. Jeg sto i en telefon
kiosk på universitetsplas
sen. 

«Hallo, Phil? » 
«Hei . . . » sa han søvnig. 

«Hvem er det? » 
«Det er jeg - Oliver . » 
«Oliver! n Han virket 

skremt. «Er Jenny dår
lig? n spurte han fort. Når 
han spurte slik, måtte det 
vel bety at hun ikke var 
der? 

«Eh - nei , Phil. Nei. » 
«Gudskjelov. Hvordan 

står det til med deg, Oli
ver?n 

Med en gang han ble 
overbevist om at alt sto bra 
til med datteren, ble han 
rolig og vennlig. Som om 
han ikke var vekket opp. 

«Fint, Phil. Helt flott. 
Fint. Si meg, Phil, hører du 
noe fra Jenny?n 

«På langt nær ofte nok, 
for pokker,» svarte han 
med umerkelig rolig 
stemme. 

«Hva mener du, Phil? » 
«Herregud, hun kunne 

da ringe oftere , for pokker. 
Jeg er da ingen fremmed, 
vet du.» 

Hvis man kan bli beroli
get og skremt samtidig; så 
var det en nøyaktig beskri
velse av min tilstand. 

«Er hun der? n spurte 
han. 

«Hm? n 
«La meg få snakke med 

Jenny. Jeg skal si det til 
henne selv. » 

«Jeg kan ikke, Phil. n 
«Å, sover hun? Vel , ikke 

forstyrr henne hvis hun 
sover. » 

«Ja, » sa jeg. 
«Hør ber, din kjeltring, » 

sahan. 
«Ja, sir?n 
«Det må da være pokker 

så langt til Cranston siden 
dere ikke . kan ta en tur en 
søndag ettermiddag. He? 
Eller kanskje jeg skal ta en 
tur, Oliver. » 

«Eh - nei, Phil. Vi 
kommer. » 

«Når da? » 
«En søndag.» . 
«Kom ikke med dette 

tullpratet med 'en søndag' . 
Skikkelige unger sier ikke 
'en'. De sier 'denne'. Denne 
søndagen, Oliver. » 

«Ja, sir. Denne sønda
gen;» 

«Klokken fire. Men kjør 
forsiktig. Ikke sant? n 

«Joda. » 
«Og neste gang ringer du 

noteringsoverføring, for 
pokker.» 

Han la på. 

J eg bare sto der fortapt 
på universitetsplassen 
som lå som en mørk

lagt øy og ante ikke hva jeg 
skulle gjøre. En farget kar 
kom bort og spurte om jeg 
skulle ha litt stoff. Helt 
åndsfraværende svarte 
jeg: «Nei, mange takk, 
sir. » 

Nå løp jeg ikke lenger. 
Jeg mener, hvilken hensikt 
hadde det å styrte hjem til 
et tomt hus? Det var svært 
sent, og jeg var helt stiv -
ikke så meget av kulde 
som av skrekk (og tro meg, 
det var langt fra varmt) . 
På flere meter syntes jeg 
at jeg så noen som satt 
øverst i trappen. Det måtte 
være øynene mine som 
spilte meg et puss, for 
skikkelsen var urørlig. 

Men det var Jenny. 

H
. un satt på det øverste 

trinnet . 
Jeg var for trett til 

a få panikk, for lettet til å si 
noe . Jeg håpet hun ville dra 
til meg med noe hardt . 

«Jen?» 
«Ollie? » 
Vi snakket begge så lavt 

at det var umulig å la følel
sene komme til uttrykk. 

«Jeg g lemte nøkkelen,» 
sa J enny. 

Jeg sto der v ed f ot en av 
trappen og var redd f or å 
spørre hv or lenge hun had
de sittet der, og v isste bar e 
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at jeg hadde oppført meg 
forferdelig mot henne. 

«Jenny, unnskyld-» 
«Stopp!» Hun avbrøt 

unnskyldningen min. Så sa 
hun meget lavt: «Kjærlig
het betyr at man aldri be
høver å si unnskyld.» 

Jeg gikk opp trappen til 
det trinnet hvor hun satt. 

«Jeg vil gjerne legge 
meg. Greit?» sa hun. 

«Det er greit.» 
Vi gikk opp i leiligheten. 

Mens vi kledde av oss. så 
hun beroligende på meg. 

«Jeg mente det jeg sa, 
Oliver .» 

Det var alt. 

D
et var juli da brevet 
kom. 

Det var omadres
sert fra Cambridge til 
Dennis Port, og jeg antar 
jeg fikk nyheten en dag el
ler to forsinket. Jeg styrtet 
bort til banen hvor Jenny 
holdt oppsyn med ungene 
som sparket ball (eller noe 
lignende), og jeg sa med 
mitt beste Bogart-tonefall: 

«Kom så stikker vi.» 
«Hva?» 
«Kom så stikker vi,» 

gjentok jeg på en så åpen
bart myndig måte at hun 
fuglte med da jeg begynte 
å gå ned mot vannkanten. 

«Hva er det som har 
skjedd, Oliver? Vil du for 
Guds skyld være så vennlig 
å fortelle meg det?» 

Jeg fortsatte med be
stemte skritt videre bort 
mot moloen. 

«Opp i båten, Jennifer,» 
beordret jeg og pekte med 
brevet, som hun ikke en 
gang la merke til. 

«Oliver, jeg har ansvaret 
for barna,» protesterte 
hun, selv om hun lydig gikk 
ombord. 

I 
all verden, Oliver. Vi du 
forklare hva dette skal 
bety?» 
Vi var nå et par hundre 

meter fra stranden. 
«Det er noe jeg må for

telle deg,» sa jeg. 
«Kunne du ikke ha fortalt 

det inne på land?» skrek 
hun. 

«Nei, for helvete,» skrek 
jeg tilbake (vi var ikke sin
te, men det blåste kraftig, 
og vi måtte skrike for å bli 
hørt). 

«Jeg ville være alene 
med deg. Se hva jeg har.» 

Jeg viftet med konvolut
ten. Hun kjente med en 
gang igjen brevhodet. 

«Hei! Fra det juridiske 
fakultet. Er du blitt 
utvist?» 

·«Gjett en gang til. din 
optimistiske djevel,» skrek 
jeg . 
. «Du ble nummer en på 

kullet,» gjettet hun. 
Nå var jeg nesten flau 

over å fortelle det. 
«Ikke helt. Nummer 

tre.» 
«Å,» sa hun. «Bare 

nummertre.» 
«Men hør nå her, da. Det 

betyr at jeg kommer med i 
Law Review likevel,» brøl
te jeg. 

Hun bare satt der med et 
absolutt utrykksløst ut
trykk. 

«Herregud da, Jenny,» 
nesten klynket jeg. «Si 
noe.» 

«Ikke før jeg har sett 
nummer en og to,» sa hun. 
Jeg så på henne og håpet 
hun . ville bryte ut i det 
smilet jeg visste hun un
dertrykte. 

«Kom igJen, Jenny.» 
tryglet jeg. 

«Jeg stikker. Morna,» sa 
hun og hoppet i vannet. Jeg 
stupte etter, og i neste øye
blikk holdt vi oss fast til 
båtripen og kniste. 

«Hei,» sa jeg og kom 
med en av mine vittige 
bemerkninger. «Du falt 
pladask for meg.» 

«Ikke vær så kjepphøy,» 
svarte hun. «Nummer tre 
er tross alt bare nummer 
tre.» 

«Men hør nå her da, din 
djevel,» sa jeg. 

«Hva da, din satan? » 
svarte hun . . 

«Jeg skylder deg helve
tes mye,» sa jeg oppriktig. 

«Det er ikke sant, din 
satan. Det er ikke sant,» 
svarte hun. 

«Ikke sant? » spurte jeg, 
en smule forbauset. 

«Du skylder meg alt,» sa 
hun. 

Den kvelden spente vi 
treogtyve daler på en 
hummermiddag på et dritt
fint sted i Yarmouth. Jenny 
inntok fremdeles en reser
vert holdning så lenge hun 
ikke visste hvilke to karer 
det var som, etter hva hun 
sa, hadde «Slått meg». 

D
et høres tåpelig ut, 
men jeg var så for
elsket i henne at i det 

samme vi kom tilbake til 
Cambridge, styret jeg av
sted for å finne ut hvem de 
to første var. Jeg var lettet 
over å oppdaget at num
mer en, Erwin Blasband 
med eksamen fra City Col
lege 1964, var en bokorm 

(Forts. side 60.) 

Barn har det med å putte alle mulige ting i munnen, og 
svært ofte svelger de også en og annen gienstand. I de 
fleste tilfeller er det smådeler fra leketøy, knapper eller små 
mynter og kuler. Er tingene uten spisser og skarpe kanter, 
vil de lett passere tarmsystemet og ende i potten, til 
foreldrenes forbauselse og lettelse. 

H os voksne er de hyppigs
te fremmedlegemer i 
mavesekken en prote

sedel. en knekket tann eller en 
plombe. Disse smådelene vil 
også passere uten besvær. 

Litt annerledes er det med 
fiske ben i fjærkresplinter. 
Ofte vil de allerede sette seg 
fast i mandlene eller et annet 
sted i svelget. Men setter de 
seg fast i spiserøret eller i 
mavesekken, kan de fremkal 
le perforasjon og dermed en 
meget alvorlig betennelse. 

Litt mer sjeldent svelges 
gafler og kniver. Ofte er det 
innsatte personer. som sluker 
disse effektene, bare for å 
komme bort fra fengselet en 
kort tid. At de må gjennomgå 
en operasjon. tar de helt rolig. 

Hva gjør man? 
Når det gjelder mindre 

barn, er det ikke alltid sikkert 
at man kan stole på opplys
ningene man får. Det er der
for sikrest å oppsøke et syke
hus eller legevakten. En rønt
genundersøkelse vil avsløre 
en mynt og andre metallgjen
stander, inen ·dessverre ikke 
plastikkdeler eller leirkuler. 
Er det en liten mynt som lig
ger i mavesekken, får for
eldrene beskjed om å undersø
ke all avføring til de finner 
mynten. 

Er det en spiker, vil barnet 
bli innlagt, og man kan da 
håpe på at spikeren vil passe
re gjennom tarmen med hodet 
først. Setter den seg fast, må 
man straks operere. Når man 
ikke finner fremmedlegemer 
på røntgenbildene, og når 
man ikke vet med sikkerhet at 
barnet virkelig har slukt en 
slik. må man sende barnet 
hjem, og foreldrene må in
strueres om de symptomer 

. .. 

MERKELIGE 
TING"VI . 
SVELGER 

som kan inntre. Avføringen 
skal naturligvis undersøkes 
hver gang i noen dager. 

En knokkelsplint som har 
satt seg fast i spiserøret. vil 
alltid fremkalle smerter. De 
er lokaliserbare et sted bak 
brystbenet. og fremmedlege
met må naturligvis fjernes på 
grunn av fare for perforasjon. 
Under narkose føres et rør 
med lyskilde ned i spiserøret, 
og med en lang tang kan 
splinten fjernes . Gafler og 
kniver kan naturligvis bare 
fjernes ved inngrep. Det er en 
mindre operasjon, og pa
sienten får ikke noe langt sy
kehusopphold. 
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På sykehuset like ved der 
jeg bor er det en kvinne
lig kirurg som også er så 
interessert i indianernes 
historie. Min hustru er 
noe spøkefull når hun 
kaller damen for Skalp 
Ellen . 

UKll'SGLIS 
- Jeg skulle gjerne ha 
en BH tilmin kone. 
- Ja det skal vi nok 
klare. Hvilket nummer 
skal det være? 
- 58. 
- 58? Så store nummer 
finnes ikke. Hva i all 
verden har De brukt til 
mål? 
- Hattenm;n" 

~~ 
Bjørn var på bytur med 
kona. 
En gammel venn av ham 
dukket opp og sa: 
- Hei Bjørn, er dette 
kona, eller tar jeg feil 
denne gangen også 7 

Pl B 

Kumbel: 

S KAAL I SKI BET 
Bordsang ombord. 

(Melodi; Det er rokken). 

Som et skib i en flaske 
er drømmen 

om sejladser som aldrig 
blev liv. 

• Men ombord i en sejler 
paa strøm men 

sættes alt i et sundt 
perspektiv. 

Lad os ære hver drøm 
som blev aske. 

Lad os skaale for den 
Som blev liv. 

Det er kønt med 
et skiv i en flaske . 

Det e r skønt med 
en flaske i et skiv. 

Pier Hein 

Det var etter Vinterkri
gen. 
Finland hadde tapt, og 
Sovjet hadde annektert 
Karelen . 
like etter kom en gruppe 
russiske pamper på be
søk til bonden Jorma, 
som ble gratulert og hilst 
velkommen til Sovjet. 
Men Jorma var og ville 
forbli finne. Han hadde 
bodd i Finland i hele sitt 
liv, og ville absolutt ikke 
ta nytt statsborgerskap. 
De russiske pampene 
kunne ikke forstå innstil
lingen hans. 
- Det ar elandigt nog 
som finne, mente Jorma, 
å før resten har jag hørt 
at dom ryska vintrarna 
ska va så førbannot kal
la! 

- Jeg sover på benken nedenunder! 

- Denne plassen er 
helt perfekt for en 

picnic. 
Ja, det må den 

jo være. Seks 
millioner mygg kan 

ikke ta så feil. 
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DET ER MAN<=>E MENNE~KER 
SOM NEKIER. Å TRO AT 
VI NEDSTAMMER FRA 

JA, 06 SANNS.'INL\~,VIS 
Vil JORDEN OM EN 
M\LLION AR VÆRE 
BEFOLKET AV VESENER 

Ny uke, nye leserglis. Vi 
gir herved ordet til 
Torsten Amundsen i Oslo 
11 med 2 stykker. 
Han Em bert måtte inn
rømme at sønnen ikke var 
noe skolelys da han 
sna kket med Oskar. 
- Ifjor strøk han på real
linjen, og iår strøk han på 
engelsklinjen. 
- Og hva skal han ta til 
med nå da? ville Oskar 
vite . 
- Han skal ta Amerika
linjen. 

- Er det riktig at Tjekko
slovakia ba den Røde 
Arme om hjelp 7 
- Ja de ba om hjelp i 
1 938, men hjelpen kom 
først i 1 968. 

Så over til l.L. i Vuku. 
- Broren min springer 
1 00 meter på 6,3 sek
under. 
- Men det er jo umulig. 
Verdensrekorden er jo på 
over ni sekunder. 
- Broren min kan en 
snarvei ... 

Ole Berget i Bilitt er med 
igjen med denne. 
- I en ekteskapelig 
krangel kom mannen til å 
puffe kona så hun havnet 
med baken på komfyren 
som var glødende. Sa ken 
endte i retten, kona måtte 
vise dommeren baken sin. 
Sa ken ble henlagt som 
foreldet i det det sto: 
ULEFOSS VERK 1886 

Lasse Løvkvam i Oslo på 
farta igjen, god dag, god 
dag. 
En medisinerstudent 
skulle komme med fem 
argumenter for hvorfor 
morsmelk var så bra . 
1) Den er alltid for hån
den. 
2) Den er alltid frisk 
3) Den er hygienisk. 
4) Den har alltid riktig 
temperatur. 
Så kom han ikke på noe 
mer, men tenkte og 
tenkte ... og så lyste han 
opp: 
5) Innpakningen er så 
kose lig! 

En liten luring som heter 
Roger Værnes forteller: 
Det nye firmaet skulle 
reklamere for en deodo
rant: 
- Gammel svettelukt blir 
som ny! 

Kjære leser ... 
Disse sider er ment å 
være noen uformelle 
humorsider, som vi håper 
kan skape munterhet hos 
leseren. NÅ oppfordrer 
leserne til å sende oss 
gode vitser og historier, 
og dem vi finner kvalitets
messig gode vil vi trykke 
under innsenderens sig
natur. De vitser og histo
rier vi bruker blir honorert 
med 1 lodd i Det Norske 
Pengelotteri. 
Lykke til . . . 

~J~~-
VITSEREDAKTØR 

KARSTEIN DAAE STENE 

SOM . BESIEMT NE~TER A GODTA AT DE 

NEDSTAMMER FRA MENNESKE\ . 



DEN NIS 

KNUTM. 
HANSSON 
En av vår tids mest kjente 
skuespillere, avdøde David 
Knudsen, skulle besøke en 
venn. Do han kom til have· 
porten, kom det en stor, 
glefsende hund løpende 
mot hom. 
Han våget selvsagt ikke gå 
inn, og ble stående utenfor 
porten i longe tider. 
Do så endelig vennen hans 
kom, sa denne. 
- Men David do, du vet 
do vel at hunder som gjør, 
ikke biter! 
- Mmjo . . . jaa ... men 
det vet do vel ikke hun· 
den? 

«Hvo skol jeg si til din sultne 
ektemann når han ringer?» 

SOSIALISME: 
Du eier to kuer. En ku må 
du gi naboen. 

KOMMUNISME: 
Du eier to kuer. Re
gjeringen tar ifra deg 
begge og selger deg 
melken. 

NASJONALSOSIALISME: 
Du eier to kuer. Re
gjeringen tar ifra deg 
begge og skyter deg. 

BYRÅKRATI: 
Du eier to kuer. Re
gjeringen tar ifra deg 
begge, slakter den ene, 
melker den andre og 
destruerer melken. 

KAPITALISME: 
Du eier to kuer. Du sel- · 
ger den ene, og for 
pengene kjøper du en 
okse. 

NØTT NR. 6 
To raketter 
skytes ut rett 
mot hverandre i 
en avstand av 
1317 km.Den 
ene raketten 
har en hastighet 
på9000kmi 
timen, den and
re 21 OOOkmi 
timen. Regn ut i 
hodet hvor langt 
de er fra hver
andre ett minutt 
før de kollide
rer. 

Tanke-nøttens 
løsning i 
neste ukes NÅ! 

NØTT NR. 5 

KLARER DU 
FELDBORGS 
TANKENØTT 

Hansen, Olsen og Jensen blir enige om å duelle· 
re med pistol etter følgende regler: De trekker 
om hvilken rekkefølge de skal skyte i, og tar 

plass like langt fra hverandre. De blir enige om at hver av dem skal skyte 
et skudd om gangen på hvem han vil inntil to av dem er døde. Alle tre 
duellanter vet at Hansen er 100% treffsikker, Olsen er 80% treffsikker 
mens Jensen bare er 50% treffsikker. 

Hvem har best sjanser til å overleve hvis vi antar at alle velger den 
beste strategi? Og hvorfor? . 

Dette er nok for vanlige lesere. Matematikere kan kanskje fortelle oss 
nøyaktig hvor store sjanser de tre har. 

LØSNING: 
Jensen, den dårligste skytte
ren, har best sjanser til å over
leve. Deretter følger mester
skytteren Hansen, mens Olsen 
har dårligst sjanse. 

Olsen og Hansen vil selvføl
gelig skyte på hverandre når 
det er deres tur. Derfor er 
Jensens beste strategi å skyte 
i luften til en av motstanderne 
er død. Så er det hans tur, og 
han har en 50% sjanse til å 
skyte den gjenlevende. 

Uttrykt i tall har 'Jensen 
52% sjanse til å overleve, 
Hansen har 30% og Olsen 
18%. 
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UTSIKT OG 
NATURTOMT 

Leif N. og Gro har ikke 
peis på hytta. Men de 

har krok med bokhylle, 
og utsikt til naturtomt 

med urskog. Og når 
Fevik Strandhotell 

utvider, får de 
orkesterplass til 

hotellfasaden. For da 
må urskogen vike 

plassen for turister på 
jakt etter 

Sørlandssommeren. 

Tekst: 
ARVID VALENTE 

Foto: 
TRYGVE INDRELID 
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En 19 fot 
Fevik-snekke som 
lyder navnet Liv, 
bringer UP-Olsen og 
hans Gro til 
ferieparadiset i 
skjærgården. 

KROKEN 
Olsens har 
elektrisitet på hytta, 
og kan by på kald 
Brigg fra 
kjøleskapet. Men 
vann ma de bære 
fra Leifs 
barndomshjem, som 
ligger bare noen 
meter unna. 



F eriebrun og smilende tar 
han imot oss i døren til 
sin vesle sommerhule i 

Fevik, et steinkast øst for 
Grimstad: Leif Nicolai Olsen, 
på folkemunne best kjent som 
UP-Olsen. Gjestfri og hygge
lig er han, til tross for tre 
NA-kaktuser i løpet av sine 
fem år som sjef for Utryk
ningspolitiet. 

Dette er hans første som
mer som ektemann. Og det er 
litt av en overgang, forsikrer 
han og smiler avvæpnende til 
fru Gro fra Hadeland, som er 
politibetjent ved Asker og 
Bærum politikammer. Og 
som tidligere kjørte lande
veien som medlem av en av 
Olsens sivilpatruljer. 

T TP-Olsens lille perle ligger 
U bare noen meter fra barn-

___ w __ _ 

domshjemmet, hvor foreldre
ne hans fortsatt bor. Den be
står av en hytte på 25 kvadrat, 
som han bygget for 15 år si
den. Det var såvidt han vant 
kappløpet med bygningslo
ven. Senere er det kommet 
opp en sovehytte på 15 
kvadrat. Han slet i tre ar !or å 
få byggetillatelse . 

Nå residerer ekteparet Ol
sen i stue med kjøkkenkrok, 
og med et lite soverom med 
køyeplass til to innerst i hytta. 
Dette skal forøvrig ominnre
des til spisekrok. Utenfor har 
han veranda. Sovehytte byr 
på vaskekrok, toalettrom og 
to senger. 

Omkring hyttene vokser det 
bjerk og blåbær. «Naturtomt. 
Eller urskog, om man vil ,» 
smiler Leif N. Men han og Gro 
disponerer hele foreldrenes 

have like utenfor hytteveggen. 
Med store, grønne plener og 
masser av frukt og bær. Mo
reller, rips, jordbær, epler og 
plommer - ja til og med blå
bær. Og Olsen senior minnes 
smilende den tiden da UP-sje
fen løp omkring i kortbukser i 
haven. 

M en så snart solen skinner, 
står den brune hytta i 

Fevik tom. Da har Leif og Gro 
gått ombord i «Liv», en 19 fot 
Fevik-snekke som er «par
kert» i båthavna halvannen 
kilometer borte. Solskinnsda
gene tilhører skjærgården, 
med fiske og bading og strand
hogg på holmer og skjær hvor 
brunfarven lokker. 

- Og vi bruker maks 20 li
ter bensin i uken, stråler Leif 
N. 

--·-

HJEMMET Dette e_r Leif ~- Olsi;ns barn
domsh1em pa Fevik. Hans 

far var bare ett år gammel da familien flyttet 
inn i det hvitmalte Sørlandshuset. Haven byr 
på både sol, bær og frukt. 

STUEN Stuen opptar det meste av hytta, 
og den er lys og trivelig. Med 

møllerstuepanel med gammelbeis, lysbeiset 
tak og lakkert gulv. Ved veggen står en 
gammel skipskiste som Leifs bestefar, sjø
mannen, alltid hadde med på reise. 
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UPOPULÆR STATSMINISTER? 
D en vestlige ver

dens toppledere 
har nylig vært sam
let i Ottawa. Den 
som trolig hadde 
størst problemer på 
den hjemlige arena, 
var Japans stats
minister Zenko Suzu
ki. Han blir latterlig
gjort av hele det poli
tiske spekter. 

undertegnet Suzuki 
et kommunike som 
understreket · den 
japansk-amerikanske 
«alliansen». Dette 
var et uttrykk som 
satte sinnene i kok 
blant en del av de 
vanligvis mer forsik
tige japanske politi
kere . Suzuki har for
søkt å vennliggjøre 
disse kretser med å 

Hans popularitet , understreke at han 
gikk drastisk tilbake. «aldri» vil tillate 
Dette kom som et amerikanske kjerne
resultat av at han fysiske våpen å bli 
ikke var stødig i stasjonert på ja
J apans viktigste pansk territorium. 
strategiske sak Men det eneste Suzu
landets forhold til ki oppnådde var å så 

Pan AM's nye direktør William Waltrip . 

PAN AM MINKER 

USA. Under et besøk misnøye også 
i Washington i mai Washington. 

Japans statsminister Zenko Suzuki, blir 
omtalt som «dum». 

D et var i 1979 at Pan American Wodd 
Airlines klarte å erobre kontrollen av 

National Airlines. Pan Am tenkte da at 
Nationals store innenlandstrafikk sam
men med Pan Ams internasjonale ruter, 
ville skape en trygg fremtid for flysel
skapet. Men sammenslåingen bare øket 
Pan Ams problemer. De har etter dette 
gått med underskudd. Årsakene er økte 
brenselsutgifter, økt konkurranse og der
med vansker med å fylle flyene. Pan Am 
har innsett problemene og har planlagt å 
redusere flydriften med 10 prosent. De vil 
bl.a. legge mer vekt på forretningsturer og 
mindre på fornøyelsesturer. 

Ekteparet Y oneda fikk ingen blid 
skjebne i California. 

EN J APSE ER EN J APSE • • • 
Karl Yoneda var en ameri

kansk patriot som arbeidet 
på bryggen i San Fransisco i 
1941. Han nektet da å laste 
skip som skulle til hans hjem
land Japan. Da krigen brøt ut 
meldte han seg frivillig til 
hvilket som helst arbeid for 
Amerika, og ble satt til å byg
ge Manzanar, en leir ute i ør
kenen i California. En uke 
senere beordret president 
Roosevelt forvaring av alle 
japansk-amerikanere. Og 
over natten ble Karl Yoneda, 
hans hvite kone og deres sønn 
på tre år, fanger på den selv
samme leir som han var med 
på å bygge. Både_ Karl Yoneda 
og hans kone er nå pensjonert. 
Men de representerer lidelsen 
som ble hele 120 000 japansk
amerikanere til del. 

James Rowe, en embeds
mann i Justisdepartementet, 
gir i hvert fall litt innsikt i år
sakene. Han forteller at etter 
den japanske bombingen av 
Pearl Harbour var det en hys
terisk frykt for japansk inva
sjon og undergraving. En 
kunne lese skilter med teks
ten: «Jaktkort for japanere 
utstedes her>>, forteller Rowe. 
- Vi var vettskremte, og jeg 
tror nesten alle ble grepet av 
frykten, også president Roose
velt, forteller han. Roosevelt 
fulgte rådet til militære ledere 
som general John De Witt -
«En japse er en japse. Det er 
det samme om japsen er 
statsborger eller ikke,» og 
undertegnet ordren i 1942 om 
å forvare alle japansk-ameri
kanere. 

Sidney Rand fant sitt kontor den 
stand han forlot det. 

INDUSTRIENS EKTESKAPSMEGLERE D irektøren for sam
menslåing og oppkjøp i 

et større Wall Street inves
teringshus kunne ikke an
net enn le. Han hadde fått 
en oppringning fra sjefsdi
rektøren for et selskap med 
omsetning på mer enn 22 
milliarder kroner. Avis
overskriftene den dagen 
hadde bragt mange mel
dinger om kampen for kon
trollen av selskapet Cono
co, Inc., og han som ringte 

var bekymret for at hans 
selskap også kunne komme 
i fare for oppkjøp. 

Wasserstein og 
Perella jobber i 

investeringshuset 
First Boston. Det er 

et velrenommert 
firma som i det 

senere har fått flere 
nye konkurrenter, 

bl.a . Salomon 
Brothers og Merrill 

Lynch-White Weld. 
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- Jeg måtte bokstave
lig klype meg selv, sa in
vesteringseksperten. 

- Sjansene for at det 
selskapet vil få problemer 
er meget små, la han til og 
tok en pause og sa med litt 
usikkerhet: 

- Jeg vil kanskje finne 
ut at noe er forandret i 
morgendagens aviser. 



ROBERT VESCOS EKSIL 
F inansmannen Robert 

Vesco flyktet fra USA i 1973 
for å unngå å bli stilt for ret
ten, siktet for bedrageri. Han 
har nylig forlatt sin residens 
nær sjøen i Nassau og flyttet 
. til et mer tilbaketrukket sted i 
Bahamas. Sammen med sin 
kone og deres yngste barn har 
de bodd i Cistern Bay siden 29. 
mai. Det er en liten øy sør for 
Nassau. Der er qet bare to hus 
og ingen telefoner. USA har i 
flere år forgjeves forsøkt å få 
utlevert den bedrageriankla
gede forretningsmannen. 
Amerikanske myndigheter 
tror at Vesco er blitt et for
styrrende element for Baha
mas myndigheter, og at de 
har sendt ham til den avsides
liggende øyen som et slags 
eksil i landflyktighet. 

Vesco må finne seg i å leve ganske 
isolert i sitt eksil. 

AMERIKAS FLITTIGSTE 17. MAI-TALER! 
H an forlot Norge i vinter, 

men kom tilbake for å ha 
lunch hos kongen og middag 
hos regjeringen. Kanskje var 
det fordi han holdt syttende 
mai-taler i fleng - i USA? 
Denne herren hvis navn er 
Sidney Rand, tidligere presi
dent Carters sendemann til 
Norge, talte til norske forsam
linger den 14" 15. og 16. mai i 
Minnesota. Han kan fremde 
les kalle seg ambassadør, selv 
om han er pensjonert fra 
embedet - og ingen ny Rea
gan-mann er utnevnt. 

Han kom ikke alene, men 
sammen med en handelsdele
gasjon fra Minnesota. Guver
nør Al Quie gikk i spissen. 
Guvernøren ferierte oppe i 
Lofoten, og besøkte sine 
slektninger på Hadeland, for
talte Rand. 

Den besøkende ambassadør 
har ikke stått med hendene i 

lommen den tiden han har 
vært tilbake i Minnesota. Han 
har stadig måttet svare på 
spørsmål fra vitebegjærlige 
amerikanere, som lurer på 
om nordmenn er blitt rike, 
hva de gjør med oljen og hvor
dan det er med en kvinnelig 
statsminister. 

Tilbake til Minnesota er føl
get dratt. Der jobber Rand 
videre som formann i en ko
mite som arbeider med retts
spørsmål. Domstolene i USA 
er sterkt belastet, og komiteen 
skal gi forslag til effektivi
sering av rettsvesenet. 

- Vi skal se på dommernes 
rekruttering og deres lønning
er. Jeg tror det er viktig å øke 
lønningene for å få mer kvali
fiserte folk. Vi arbeider også 
med forslag til etablering av 
en ny domstol som kan avlas
te høyesterett. Fortalte am
bassadøren til NÅ. 

ORANGE OG BLÅTT 
B 

rooke Shields spiller mot 
David Hewitt i filmen «End

less Loven som handler om 
tenåringskjærlighet . David 
Hewitt spiller den nesegrus 
forelskede i Brooke, noe som 
får ham til å sette fyr på hen
nes foreldres hjem. Det sies at 
kjærlighetsscenene er diskre
te og har to farvevarianter, 
orange og blått ... 

I I 

Hvorfor går antall ekteskap 
tilbake? 

- Fordi mange flytter 
sam mcn uten å gifte seg. 

- Galt imot Guds ord? 
- Ja. 
- Altså ingen protest mot sam-

livet som sådant? 
- Nei. Viser seg også at svært 

mange inngår ekteskap etter å ha 
bodd sammen en tid. Derfor går 
også alderen for inngåtte ekte
·skap opp. 

Kristen Kyrre Bremer. 55 år . 
svarer. Biskop i Nidaros. Tidl. 
bl.a. so~eprest i Bardu. Biskop i 
Nord-Halogaland i 1972. 

- Er ikke det positivt? 
- Det er først og fremst et ut-

trykk for at folk bor sammen en 
tid før de gifter seg. 

- Også? 
- Ekteskapet er ikke til å prø-

ves. 
- Hva anbefaler du isteden? 
- Det gamle mønstret med en 

skikkelig forlovelsestid . 
- Deretter fortsatt økende 

antall skilsmisser? 
- Det som to som er glad i 

hverandre skal prøve er om de 
har felles interesser, kan kommu
nisere med hverandre. 

- Hva med det seksuelle? 
- Det skal skje på et senere 

stadium av medmenneskelig kon
takt. Et lykkelig seksualliv har i 
høyeste grad sammenheng med 
at to mennesker når frem til hver· 
andre på det åndelige plan. 

- Det finnes med andre ord en 
regel for veien til lykken? 

- Først skikkelig kjent med 
hverandre, så love hverandre tro
skap og deretter leve sammen 
seksuelt. 

- Siste trinn kun innenfor ek
teskapets ramme? 

- Selvsagt - etter kirkens 
syn. 

- Hvorfor har vi da en skatte
lov som favoriserer et sambo
er-forhold? 

- Enig i at loven må være slik 
at den appellerer til ekteskap og 
god moral. Dertil må loven støtte 
den svake part. 

- Hvorfor protesterer ikke 
Kirken mot skattelover som i rea
liteten frister eller til og med 
tvinger unge av økonomiske år
saker til å leve mot Kirkens lære? 

- Hvis situasjonen er slik 
spørsmålet gir inntrykk av vil jeg 
anse det som rimelig at også Kir
ken tar dette problemet opp til 
diskusjon. I alle spørsmål må 
hensynet til hjem, familie, barn 
og den kristne moral ha forkjørs
rett. 

- Det hevdes at den såkalte 
kvinnefrigjøring er endel av år· 
saken til den utglidning som har 
funnet sted . 

- Er absolutt for likestilling 
mellom kjønnene. 

- Men ... ? 
- Mønsteret for likestilling må 

HVAVIL EN 
BISKOP Sl 

TIL LADY Dl 

Kristen Kyrre Bremer, 55 år. 

kunne kombineres med ansvar for 
hjem, familie og barn. Tror også 
det er overgangsvansker vi nå 
strever med. 

- Det er hevdet at 500 mill. 
mennesker gjennom TV fulgte 
vielsen av prins Charles og lady 
Diana. Betyr ikke dette at bryllup 
fortsatt står høyt i kurs? 

- Tror det heller er et uttrykk 
for at mennesker liker god under
holdning. 

- Du er biskop i Trondheim 
med vår nasjonalhelligdom Nida
rosdomen. Hva hadde du sagt hvis 
det plutselig hadde blitt bestemt 
at vielsen skulle foregå i Nidaros 
Domkirke? 

- Ville ønsket prins Charles og 
lady Diana hjertelig velkommen. 

- Hva ville du sagt de to i din 
vielsespreken? 

- Antagelig det som jeg pleier 
ved enhver vigsel. 

- Det vil si? 
- Gitt dem et ord fra Gud - et 

ord om Guds kjærlighet til oss og 
deretter sagt at de sku~ elske 
hverandre. De er mennesker de 
også. 

- Ikke noe spesielt ellers? 
- Nei. 
- Riktig av kirken og delta 

som hovedaktør i slike seremo
nier - slik vi var vidne til den 29. 
juli? 

- Hvis kirken deltar med det 
budskap den har fått er det rett, 
men hvis den bare opptrer som 
seremonimester, har det ingen 
hensikt. Kirkens oppgave er å 
forkynne Guds ord uansett om det 
er ti eller flere tusen tilstede. 



med briller, ingen idretts
mann og langt fra hennes 
type, mens nummer to var 
en pike, Bella Landau, med 
eksamen fra Bryn Mawr 
1964. Det var bare en for
del, særlig fordi Bella Lan
dau var svært flott å se på 
(som tilfelle ofte er · med 
juridiske studiner), og jeg 
pleide å erte Jenny litt med 
«detaljer» fra det som fore
gikk i de sene kveldstimene 
i Gannet-bygningen hvor 
Law Review holdt til. Gud 
bedre, det var virkelig 
noen kvelder. Det var slett 
ikke uvanlig at jeg kom 
hjem først ved to- eller tre
tiden på morgenkvisten. 
Jeg mener, seks foreles
ninger, pluss redaksjons
møter i Law Review, pluss 
den kjensgjerningen at jeg 
hadde skrevet en artikkel i 
et av numrene («Juridisk 
bistand for fattige i byer. 
En undersøkelse i Roxbu
ry-distriktet i Boston,» av 
Oliver Barrett . IV, HLR 
mars 1966, pp. 861 - 908). 

E
t bra støkke. Virkelig 
et bra støkke .» 

Det var alt J oel 
Fleishman. sjefredaktø
ren, ville si, om og om 
igjen. Jeg hadde oppriktig 
talt ventet en mer artiku
lert kompliment fra den 
fyren som til neste år skul
le tiltre som fullmektig hos 
dommer Douglas, men det 
var alt han sa mens han 
gjennomgikk det endelige 
utkastet. Gudbedre , Jenny 
hadde sagt det var «Skarpt, 
intelligent og uhyre vel
skrevet.» Kunne ikke 
Fleishman finne på noe 
bedre? 

«Fleishman sa det var et 
bra stykke, J en.» 

«Jøss, har jeg virkelig 
sittet oppe hele natten for å 
høre det?» sa hun. «Hadde 
han ingenting å _si til un
dersøkelsene eller stilen? 
Et eller annet?» 

«Nei, Jen. Han sa bare 
det var bra.» 

· «Hvorfor ble du så lenge, 
da?» 

Jeg ga henne et lite hint. 
«Jeg hadde noen saker 

jeg måtte gjennomgå med 
Bella Landau,» sa jeg. 

«.Å? » sa hun. 
Jeg oppfattet ikke tone

fallet. 
«Er du sjalu?» spurte jeg 

rett ut. 
«Nei. Jeg har langt pene

re ben,» sa hun. 
«Kan du sette opp et juri

disk dokument?» 
«Kan hun lage lasagna? ,, 
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(Forts. fra side 53.) · 

«Ja,» svarte jeg. «Hun 
hadde faktisk med seg 
noen ikveld. Alle sa de var 
like gode som bena dine.» 

Jenny nikket. «Sikkert. » 
«Hva sier du til det?» sa 

jeg. • 
«Betaler Bella Landau 

husleien ·for · deg?» spurte 
hun . 

«Helsike, » svarte jeg. 
«Hvorfor kan jeg aldri gi 
meg når jeg har ledelsen?" 

«Fordi, pappagutt," sa 
min kjære hustru, «fordi du 
aldri har det.» 

brevpapiret sitt. Jeg følte 
meg som en gullunge - og 
jeg nøt hvert øyeblikk. 

Særlig var det et fengs
lende tilbud fra et advo
katfirma i Los Angeles. 
Vedkommende som 
overrakte tilbudet, ... 
(hvorfor risikere en inju
riesak?), sa hele tiden: . 

«Barrett, i vårt distrikt 
får vi slike ting hele tiden. 
Dag og natt. Jeg mener, vi 
kan til og med få det på 
kontoret! ,, 

I
kke slik å forstå at jeg 
var særlig interessert i 
California, men jeg skul

le gjerne visst hva han 
egentlig snakket om.Jenny 
og jeg fabulerte om noen 
helt ville muligheter, men 
til L. A. å være, var de kan
skje ikke ville nok . (Til 
slutt måtte jeg be ... om å 
krabbe ned fra nakken min 
ved å si. at jeg ikke var in
teressert i «Slike ting». Han 
ble fullstendig flat.) 

V i fulgte opp i samme Vi hadde faktisk bestemt 
rekkefølge . oss for å bli på østkysten. 

Jeg mener, Erwin, Det viste seg at vi fikk 
Bella og jeg var de tre før- dusinvis av fantastiske til
ste i avgangskullet på det bud fra Boston, New York 
juridiske fakultet . Trium- og Washington. En gang 
fens tid var inne. Inter- tenkte Jenny at kanskje 
vjuer om jobb. Tilbud. D .C. kunne være et bra 
Bønner. Lange tirader. sted («Du kunne finne ut 
Overalt hvor jeg snudde om du liker Det hvite hus, 
meg, virket det som noen 01. »), men jeg hellet i ret
viftet med et flagg hvor det ning av New York. Og til 
sto: «Begynn hos oss, Bar- slutt sa jeg med min kones 
rett!» velsignelse ja til et tilbud 

Men jeg fulgte bare de fra Jonas og Marsh, et 
grønne flaggene. Jeg me- prestisjefirma (Marsh var 
ner, jeg var ikke helt tett i forhenværende justisminis
pappen, -men jeg eliminer- ter) som var temmelig 
te prestisje-jobbene som borgerrettsorientert («Du 
fullmektig hos dommere og kan gjøre noe bra og samti
offentlige stillinger som i dig gjøre det bra,» sa Jen
justisdepartementet til ny). Dessuten bearbeidet 
fordel for lukrative jobber · de meg grundig. Jeg me-
som ville gjøre slutt på ut- ner, gamle Jonas kom opp 
trykket «fra hånd til munn» til Boston, tok oss med ut til 
i vårt daglige vokabular. middag på Pier Four og 

Selv om jeg var tredje- sendte blomster til .Jenny 
mann, nøt jeg en .uvurder- neste dag. 
lig fordel når det gjaldt å · Jenny gikk rundt en uke 
konkurrere om de beste og sang en vise som gikk 
juridiske stillingene. Jeg slik: «Jonas , Marsh og 
var den eneste blant ti på Barrett.» Jeg sa «ikke så 
topp som ikke var jøde. fort,» og hun ba meg dra til 
(Og alle som sier at slike helvete fordi jeg sannsyn-
fordommer ikke spiller inn, ligvis sang den samme visa 
er full av dem.) Gud bedre, inne i meg. Det er ikke 
det er dusinvis av firmaer nødvendig å si hun hadde 
som vil kysse en protestan- rett. 
tisk borgerlig jævel i baken Tillat meg derfor å nev-
hvis han hangler seg gjen- ne at Jonas og Marsh betal-
nom eksamen. La oss ta en te Oliver Barrett . IV den 
liten titt på undertegnedes pene sum av 11 800 dollar i 
tilfelle: Law Review, uni- året, den absolutt høyeste 
versitetets førstelag, Har- gasjen noen på kullet fikk. 
vard, og dere vet resten. Som dere forstår var det 
Horder av folk sloss for å få bare akademisk jeg ble 
mitt navn og ordenstall på nummer tre. 

NESTE UKE I NÅ: Den store krisen 

Formenn en 
skriver 
i~ 

Jo Benkow 

Gro Harlem Brundtland 



HVORDAN ARBEIDE FOR FRED? . . . . . . . . . . . ~ : . . : •. . . 

Fred er e1 det beste, m 'en at . 
man noe vil -,-- er en av 
Bjørnstjerne Bjørnsons 

velkjente verselinjer. 
Det var nok helst den 

uengasjerte makelighet 
Bjørnson gikk til angrep på. 
Han mente at det var viktige
re å ha noe å kjempe for. 

Idag påstår alle statsover
hoder og regjeringer at de alle 
kjemper for fredens sak. Ja. 
vi opplever til og med det 
meningsløse at enkelte land 
går til angrepskrig i fredens 
navn. Det «fredselskende sov
jet-russiske folk», . som det 
heter i Kreml-kommunikeene 
ha r systematisk utnyttet and
re lands svakhet til egen for
dr> I - med våpen i hånd. Det 
r i ok å minne om vinterkri-
5 n i Finland. okkupasjonen 
a \· Estland. Lettland og Li
tauen . væpnet innmarsj i 
'l's jekkoslovakia og Ungarn og 
• hjelpeaksjonen» i Afghanis
tan. 

J eg er nokså sikker på at det 
sovjet-russiske folk er like 

"fredselskende» som alle and
re. Men det er en hake ved det 
hele . I Sovjet blir ikke folket 
spurt. Det er et land uten en 
levende opinion. I et land hvor 

D et er anslått at ru'st
ningskappløpet i 1980 

. kostet godt over 3000 
milliarder ·kroner. Pet betyr 
at det ifjor ble rustet opp for 
nesten 700 kroner for hver 
mann og kvinne og hvert barn 
på denne jord. Disse tall antar 
egentlig enda større dimensjo
ner når en vet åt store deler av 
verdens folk fqag lever i fat-
tigdom og sult. . 

Den mest påtrengende opp
gave i verden idag er å få 
stanset rustningskappløpet. 
Kjernevåpnene er vår tids 
største utfordring. Det forblir 
en altoverskyggende opp~ave 
å forhindre at slike vapen 
noen gang blir brukt. 

Vårt utgangspunkt for å 
angripe disse problemene må 
være at de er skapt av men
nesker. Følgelig er det også i 
menneskers makt å løse dem. 

Vi må alle erkjenne at det 
ligger et enormt ansvar for 
fortsatt krig eller fred hos le
derne av de mektigste nasjo
ner. Men også de små nasjo
ner, deriblant Norge, har både 
et ansvar for og muligheter til 
å på virke denne utviklingen. 
Dette er en av de største ut
fordringer i vår utenrikspoli
tikk idag. 

E t lite land som Norge er 
nødt til å foreta en streng 

prioritering av sin innsats i 
disse spørsmål. Vår rolle bør 
være initiativtagerens og for
midlerens. 

demokratiet ikke fungerer er 
det ingen som bryr seg om 
hva folket mener. Sålenge vi 
har totalitære stater og auto
ritære regimer er krigsfaren 
konstant og overhengende . 
Det er min sikre tro at det 
aldri vil være mulig å starte 
en angrepskrig i et land hvor 
det sanne og ekte demokratiet 
fungerer, fordi alle vanlige 
mennesker, uansett hvor de 
bor har .en dyp trang til fred, 
og gjerne vi) engasjere seg for 
fredens sak. Derfor vil et ver
densomspennende arbeide for 
utviklingen av demokratiet og 
folkeinnflytelse være en 
innsats for freden. 

På bakgrunn av dagens 
virkelighet er det vel neppe 

Sovjet 
utnytter 
svakhet 

Enormt 
og tungt 
ansvar 

Vårt engasjement må byg
ge på visse forutsetninger. 
Den viktigste er at vi selv til 
enhver tid fører en politikk 
som gir oss rimelig p.asjonal 
sikkerhet. Denne sikkerhet gir 
medlemsskapet i NATO oss. 
men det er en sikkerhet som 
det er i vår interesse å skape 
på et lavest mulig spennings
nivå. Et konkret uttrykk for 
en slik politikk er de begrens
ninger som vi selv har pålagt 
oss når det gjelder så vel 
atomvåpen som kjemiske 
våpen på norsk jord. 

En aktiv norsk fredspolitikk 
må føres i de fora som idag er 
tilgjengelig, men vi må samti
dig også søke etter nye ideer i 
dette arbeidet. Det er blant 
annet på denne bakgrunn vi 
må se forslaget om en atom
våpenfri sone i nordisk områ
de som ledd i arbeidet for å 

noen .som tør driste seg til å 
påstå at de sitter med opp
skriften til hvordan freden kan 
sikres. og bevares. Det er 
imidlertid et faktum at Norge 
og vår del av verden har levet 
i fred i alle de år vi har vært 
med i NATO. Per sonlig er jeg 
ikke i tvil om at NATOs mili
tære styrke og samhold har 
avholdt Sovjet fra å utnytte 
sin militære makt. 

Slik som forholdene er idag 
er det nødvendig å arbeide for 
både å _styrke vårt forsvar og 
å arbeide for fred. Det norske 
forsvar er, og skal være et for
svar for fred. 

Norsk sikkerhetspolitikk må 
ta utgangspunkt i vår 

geografiske plassering. Det er 
forhold som det ikke står i vår 
makt å endre. Slik vi er plas
sert. lar det seg rett og slett 
ikke gjøre å holde oss utenfor 
en verdensomspennende 
væpnet konflikt gjennom nøy
tralitet. Derfor tar NA
TO-motstanderne feil. Norsk 
nøytralitet tilhører en svunnen 
tid som ikke kommer tilbake . 
I hele etterkrigstiden har det 
vært bred enighet om vår sik
kerhets- og forsvarspolitikk. 
Arbeiderpartiets behandling 

bygge ned kjernevåpen i bre
dere europeisk sammenheng. 

Gjennom dette forslaget 
ønsker vi også å gi et kon
struktivt bidrag til de meget 
viktige forhandlingene som vil 
begynne i løpet av høsten mel
lom USA og Sovjetunionen om 
kjernevåpen i Europa - de 
såkalte TNF~forhandlingene 
- og som vi har gitt vår 
sterke støtte til. Målet for dis
se forhandlingene m å være· å 
oppnå slike reduksjoner i alle
rede utplasserte våpen at det 
ikke blir behov for a utplasse
re nye atomraketter i Europa. 
Norge deltar i en spesiell kon
sultasjonsgruppe i NATO om 
disse forhandlingene. 

N orge har også sterkt støttet 
forhandlingsprosessen om 

begrensninger av de strategis-
ke våpenarsenaler hos 
stormaktene eller 
SALT-forhandlingene, slik de 
er blitt kjent. Disse forhand
lingene har ligget i dødvanne 
idet den siste SALT Il-avtale 
ennå ikke er trådt i kraft. P å 
norsk side ønsker vi at denne 
prosessen skal fortsette m ed 
sikte på reelle reduksjoner av 
strategiske kjernevåpen. Det 
er derfor med stor tilfredshet 
vi har konstatert at den ame
rikanske utenriksminister har 
sagt at man på amerikansk 
side er fast bestemt på å få 
løst de problemene som har 
meldt seg i forbindelse med 
disse forhandlingene. og at 

av forhåndslagringen' og ut
spillet om atomfrie soner har 
satt denne enighet i fare. 

Det er ikke bare de som 
godtar ensidig vestlig nedrust
ning og ensidige vestlige 
atomforpliktelser som ønsker 
fred. Det gjør vi alle. Vi skal 
engasjere oss sterkt for ,gjen
sidig nedrustning, men ensi
dig vestlig svekkelse tjener 
ikke fredens sak. Det kan set
te den i fare. Vårt arbeid for 
fred kan heller ikke drives 
videre som om intet har 
skjedd i Afghanistan, eller 
bygge på en illusjon om at det 
som skjer andre steder aldri 
kan hende her. 

H øyre vil gi sitt bidrag til 
avspenning mellom øst og 

vest. Men dersom drøftelser 
om dette skal ha mening, må 
vi opptre som en del av et 
samlet NATO: Isolerte utspill 
fra norsk side vil bare bidra til 
å forverre vår egen situasjon. 
Den internasjonale situasjon 
innbyr ikke til eksperimenter 
med vår sikkerhet. Høyre skal 
nå som før være garantist for 
et sikkert forsvar av landet. 
basert på vestlig forankring 
og samhold. 

Jo Benkow. 

man vil gjøre det som er nød
vendig for å oppnå balanserte 
reduksjoner · i de strategiske 
våpen på begge sider. 

I Madrid-konferansen som 
nå pågår om sikkerhet og 
samarbeid i Europa arbeider 
·Norge for at det blir vedtatt et 
mandat for en konferanse om 
nedrustning i Europa. 

I Wien-forhandlingene om 
gjensidige og balanserte styr
kereduksjoner arbeider Norge 
for at det inngås en snarlig 
avtale om reduksjon av ame
rikanske og sovjetiske styrker 
i Europa som et første skritt 
på veien mot en mer omfat
tende ordning. 

N orge har søkt om og fått 
observatørstatus i Nedrust

ningskomiteen i Geneve. I 
komiteen har vi tatt sterkt til 
orde for en fullstendig . prøve
stans av kjernevåpen og vi 
har også støttet forbud mot 
kjemiske våpen. 

I FN er Norge med i den 
forberedende komite som skal 
forberede en ny spesialsesjon 
om nedrustning i 1982. Vi vil 
arbeide for at det blir vedtatt 
et omfattende nedrust
ningsprogram under denne 
sesjonen neste år . 

Regjeringen har forpliktet 
seg til et sterkt internasjonalt 
engasjement i arbeidet med 
rustningskontroll og nedrust
ning. Det tror jeg vi har bred 
støtte for i det norske folk. 

Gro Harlem Brundtland. 
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Hun er sommerens store gåte langs 
vestlandskysten. Ustyrtelig rik må hun 
være - for hennes lille pakketur koster 
henne 55 000 kroner døgnet. 

HVEM 
ER HUN 

Hele N orge synes å 
være opptatt a v den 
mystiske ukjente 
kvinnen ombord i 
luksus-yachten 
«Nonstop». 

M en ustyrtelig rik 
må hun være. 

Cruiset koster 16 
millioner kroner. 

E r det Christina Onassis -
med blond parykk for 
anledningen? 

Kan det være Sophia Loren 
- på flukt fra sin Carlo Ponti? 

Melina Mercouri - hun 
som aldri gjør noe på en søn
dag? 

Spørsmålet rir de vestnor
ske sommerfjordene som en 
mare : 

Hvem i himmelens navn er 
den mystiske kvinnen om bord 
i luksus-yachten «Nonstop"? 

Antall pressefolk som har 
lagt seg i kjølvannet til det 
overstadig utstyrte skipet 
øker fra dag til dag. Men alle 
forsøk på å nærme seg kvin
nen med det g å tefulle smilet 
har vært forgjeves. 

Offiserene ombord bare 
smiler hemmelighetsfullt og· 
sier: «Det er Lady Di» . 

Telelinser gransker a lle 

ombord - forstørrelser blir 
studert med lupe i redåksjone
ne , i håp om spor som kan av
sløre denne sommerens store 
gåte . . 

I Sotra Nytt er man nå sikre 
på at det ikke kan være Tina 
Onassis - hun er litt for bred 
om nakken. Dessuten ha r hun 
en gulltann i overmunnen. 

I Hardano-er Folkeblad ha r 
de nesten slitt fast at det ikke 
kan være Sophia Loren - til 
det er hun - for å si det bent 
frem : For lite brystfager. 

P å en annen side kan det 
ikke være en hvem som helst 
som drar på et 10 m åneders 
cruise med et fartøy som kos
ter 55 000 kroner døgnet å leie. 

- Ikke virker hun så svært 
interessert i vå r vakre vest
landsnatur heller . Det rappor
teres at hun ba r e kastet noen 
likegyldige blikk på a lle 



oljeplattformene . utenfor 
Stavanger. 

Mannen hun synes å være 
sammen med - ja, det er for 
øvrig 18 mann ombord - alle 
engasjert for å ta seg av den 
mystiske kvinnens minste 
ønsker. Men mannen hun spa
serer på soldekket med - lig
ner han ikke på Per Øivind 
Heradstveit? 

Luksus-yachten bærer bri
tisk flagg, men alle og enhver 
fører jo bekvemmelighets
flagg idag. 

Den er utstyrt med helikop
tere, racerbåter, motorsykler 
og antenner nok til å gjøre 
havnemyndighetene skeptis
ke . Er den mystiske kvinnen 
en KGB-agent som er her for å 
sondere de atomfrie sonene til 
havrettsminister Jens Even
sen? 

Knut og Åge har hatt fulldagsjobb 
ulønnet, i hele sommerferien med 
kråkene sine. 

• 

Sommerromanse av det 
sjeldne i Haugesund iår: 

To skolefrie gutter har 
forelsket seg i to hjemløse 
kråker. 

Det hele begynte for et par 
måneder siden. Da fant Knut 
og Åge et par fortapte kråke
unger som hadde hoppet ut av 
reirets lune ro. 

Antagelig ventet de med 
lengsel på en kråkemor som 
aldri kom tilbake. 

Sultne og forfrosne bestem
te de små krekene seg for å 
klare seg selv her i verden. De 
var forøvrig tre fra begynnel
sen, men minstemann hadde 
allerede bukket under av sult. 

- De var gjennomvåte og 
satt bare og gapte etter mat! 

Og det var nok til at de to 
dyreinteresserte guttene be-

0 

KRAKEVENNER 
stemte seg for hva de skulle 
bruke skoleferien til: 

De ville være fosterforeldre 
for hjemløse kråkeunger. 

Åge Postvoll, 13 år, har tatt 
seg av den kråka som har fått 
hunnkjønnsrollen. Nå er det 
ikke så lett å se forskjell på 
hanner og hunner blant kråke
ne, men Ages kråke skal være 
jente. Det har han bestemt. 

H un har fått det velklingen
de navnet Kvakki, og un

der Åges beskyttende armer 
kan hun se en trygg sommer i 
møte. 

Kvakken heter hennes 
gemal, og han er under opp
syn av Knut Knutsen jr" også 
13 år, og klassekamerat av 
Åge. Knut og Kvakken er blitt 
riktig gode kompiser. 

Åge har litt erfaring med 
fugleomsorg. Tidligere har 
broren hans hatt en forkom
met skjære i pensjon, ' og Åge 
lærte seg en matmors knep. 

Nå fOres rakkerungene opp 
på fiskepudding, kjøttdeig, 
oppbløtt brød, og metemark. 

Metemark er jubelfest. Den 
plukker Kvakki og Kvakken 
selv, etterhvert som Åge og 
Knut endevender jordvollene i 

området. Da hopper kråkene 
skravlende og skrattende et
ter, haler og drar i mark og 
slåss litt innimellom når de 
får tak i hver sin ende av 
samme marken. 

D ei et voldsomt mykje! sier 
guttene, og tenker på hvil

ken jobb en stakkars fuglemor 
må ha for å fø opp sultne og 
kravfulle unger . 

- Me mate dei nesten kver 
time, så det e godt det e 
sommarferie. Eg måtte skul
ka skolen ein av dei fysste 
dagane ette me hadde funni 
di! 

Nede ved en bekk, inne 
blant jordvoller og orekjerr, 
mellom villaene i Røldals
veien har guttene bygget seg 
sin egen hytte av innsamlede 
trematerialer, vannbeskyttet 
av svart plast. En skikkelig 
«hemmelig» guttehytte, med 
anneks. I annekset bor altså 
herr og fru Kråke, med tørr 
sandbunn, vagle, vann og 
matskål. 

Og ikke nok med det, men 
også et plaskebasseng til krå
kene har de bygget, kantet 
med ekte gatestein, av 
granitt. 

Reportasje: 
PER HENRIKSEN 

«Kvakken» har det 
like godt hos Knut 
Knutsen jr. som 
«Kvakki» hos sin 
fosterfar. 

Åge Postvoll tok in.itiativet til at han og Knut Knutsen jr. idag, med full rett, kan kalle 
seg kråkefar. De to fugleungene har vært fullstendig avhengige av de;to unge gut
tene, og som har brukt hver ledige sommerferiestund til å ta seg av og fostre opp de to 
morløse fugleungene. 
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5 kjempebiter; super 
saftige Juicy Ser-Bits 
med lemon-, Jordbær-, 
Cola- eller Mint-smak. 

Bare til å sette 
tennene i ... kjølig, 
forfriskende, saftig. 

Det er ikke 
bare tyggegummi ... 
det er godt. 

:0 
:0 
)> ,,. 
"' 


