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Velkomen til utstillinga ”Og jorda vil eingong minnast oss 
våre gjerningar”.
I 3 helgar vil Fjell festning vere arena for ei utstilling, som 
du kjem til å oppleve på ein heilt spesiell måte fordi den 
foregår i eit sterkt, kjenslelada krigsminnes-merke. Gjen-
nom film, tekstar, lydinstallasjonar, bilete og foredrag vil 
vi presentere publikum for korleis informasjon, opplev-
ing og forståing vert farga av omgjevnaden og mediet 
dei inngår i. Per Christian Magnus viser korleis media sin 
sensasjonshunger påverkar innhaldet i ein nyhenderepor-
tasje. Kunstnarar freistar å finne nye vegar til erkjenning, 
og viser oss kor sterkt våre oppfatningar kan verte farga 
av konteksten dei inngår i. Er det slik at erfaringar styrer 
innstillinga vi har til ulike ting? At vi ”førehandsprogram-
merer” oss eller førebur oss for dei situasjonane vi skal gå 
inn i? Tenk t.d på eit legebesøk:  Kvifor byrjar vi automa-
tisk å snakke lavt på venteromet? Eller møte med ein sak-
shandsamar på Rådhuset: Kvifor stålset vi oss og blir litt 
bestemt småforarga idet vi går inn døra? Omgjevnaden 
påverkar både vår handlemåte og våre oppfatningar.

Slik vert òg bodskapar farga av mediet dei vert formidla 
gjennom. ”Media is the message” heitte det på 90-talet. 
Tenk kva e-mail har hatt å seie for måten vi snakkar sa-
man på kontra den gongen vi sende brev (snail-mail) til 
kvarandre. Korleis oppfattar vi eit ord skrive med penn på 
ein restaurantserviett og same ord rissa med spikar i ein 
fengselsvegg? 

Når vi som står bak denne utstillinga stiller oss desse 
spørsmåla, er det for å problematisere kva vilkår sanninga 
har i vår moderne medierøyndom og korleis kunsten kan 
kaste lys over desse problemstillingane?  Kan samtid-
skunsten ta ein posisjon i samfunnet som kan presenter-
er alternativ, ny innsikt, andre perspektiv og kritiske blikk 
som kan være med å sikre demokratiet? Runo Isaksen 
spør om litteratur kan vere eigna til menneskeleg forståing 
og konfliktløysing i noko så vanskeleg og fastlåst som Is-
rael-Palestina-konflikten.

Utover det å ta fatt i ein konkret situasjon evner også sam-
tidskunsten å kommunisere våre førestellingar om situas-
jonen og dermed også mulegheita til å stille oss kritiske 
til situasjonen. Utstillinga sin tittel ”Og jorda skal eingong 
minnast oss for våre gjerningar” er henta frå Per Kleiva, 
som i over førti år har vore ein av våre mest samfunnsen-
gasjerte billetkunstnare. Politiske engasjerte kunstnarar 

er igjen aktuelle; ikkje slik vi kjenner dei frå 70-talet med 
aksjonar  og plakatar som tok stilling i konkrete politiske 
konflikter som Vietnamkrigen, EU-medlemskap, utvida 
fiskerigrenser osv. I dag handlar det meir om å gå inn i for-
ståingsmekanismer, samfunnsstrukturar og meiningssa-
manhengar der kunstnarlege strategiar og innfallsvinklar 
kan opne for nye alternativ og innsikter. 

Fjell festning er ein intens stad fylt med fysisk og psykisk 
innhald. Ein stad med ei historie dei fleste har eit sterkt 
forhold til. I mai opna Museum Vest for guida turar inne 
i det enorme, underjordiske festningsverket frå 2. verd-
skrig. No har vi laga ei heilt spesiell vandring i Fjell festning 
der kunstnarane har fått bruke staden si historie og ladn-
ing til å skape kunst som gir oss ein refleksjon omkring 
vår egen tid og fremtid.

Utstillingen er ein del av Riksantikvaren og Miljøverndepar-
tementet sitt verdiskapningsprogram for kunturminne.

Ps.
Denne utstillinga skulle eigentleg inngå i lanseringa av 
Luftskipet, den nye, oppblåsbare kunstarenaen som skal 
bevege seg rundt til ulike stader der folk bor i Sotra- og 
Øygarden-regionen. Å byggje noko så utradisjonelt som 
eit mobilt, oppblåsbart utstillingslokale er ei utfordring, ikkje 
minst teknisk. Difor vart Luftskipet dessverre ikkje klart til 
opninga av denne utstillinga. Men det kjem. Og denne 
utstillinga gir deg ein forsmak. Luftskipet er ein annleis 
arena for kunst- kulturopplevingar, men òg ein annleis, 
spanande arena for formidling, meinings-utveksling og 
debatt. Ein ny ikkje-forutinntatt omgjevnad der vi kan sjå 
ting med nye auge, andre perspektiv, nye sanningar som 
ikkje er forma av rådhusvegger, gymsalar eller busskur. 
Slik sett heng Luftskipet tett saman med temaet for utstill-
inga – nemleg korleis sanninga vert forma av det rommet 
dei oppstår i. ••

Arrangør: Perler i Nordsjøløypa.
Kurator for utstillinga: Gitte Sætre, prosjektleiar for Luftskipet
Prosjektansvar: Gode Sirklar. www.godesirklar.no
Kunstnarar: Thomas Kvam, Erika Irmler, Trond Lossius, Aud Marit Skarrebo Holmen, Arne Rygg. 
Lysdesign: Sigve Sælensminde
Førelesarar: Runo Isaksen, Per Christian Magnus, Hanne Sofie Greve og Ole Jacob Abraham.
Redaksjon avis: Gitte Sætre og Co-pilot/Øyvind Boska
Skribentar/essay: Forfattar Runo Isaksen og filmskapar Per Christian Magnus.
Design: Co:pilot/Gaute Hatlem

Perler i Nordsjøløya (PiN) inngår i Riksantikvaren og Miljøverndepartementet sitt verdiskapingsprogram 
for kulturminne i kommunane Fjell, Sund og Øygarden.

Museum Vest avd. Fjell festning
Festningsvegen
5357 FJELL

utstillinga vil vere OPen kl 12 -15 
kvar laurdag Og søndag fram t.O.m 7. sePtember.

//fOrOrd
korleis vert nyhende farga av samanhengen den inngår i? 

korleis vert ein bodskap påverka av mediet det formidlast 

gjennom? kva skjer med oppfatninga vår av eit kunstverk 

når vi møter det inne i ein av europas største krigsma-

skinar? utstillinga ”Og jorda vil eingong minnast oss våre 

gjerningar” som opnar på fjell festning laurdag 23. august 

er ein tankevekkjar – som vil få mange til å tenke tankane 

sine om att.
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The documentary «Kniephofstrasse 34» starts off in Bar-
celona where my father is living and ends in Berlin, in the 
neighbourhood of Kniephofstrasse, where my grand.
father lived and died. I want to retrace his life (profes-
sional, ideological, family life, and geographical) using the 
testimonies of members of the family, neighbours, col-
legues  and also using photographs and visual support 
from archives. The film will end with my father going back 
to places from his childhood, which will be a way for him 
to retrieve  souvenirs physically that were until then only  
“talked about”. It will be a means for this documentary 
to accomplish it’s double function : a distanciated quest 
about what links a man to a place, an epoche; and a trial 
to make a family, (and different generations) share and 
reactivate a common past through dialogue.

Using as a pretexte the reconstruction of the itinary of 
a man in Berlin thanks to the information given by his 
friends, relatives, decendants, «Kniephofstrasse 34» aims 
to bring to light the taboos that are still at work when 
this generation of the thirtees attempts to talk of it’s past. 
The idea of this project came to me when I realised that I 
knew practically nothing about my grand-father, although 
he is the father of my father! In a few generations, memory 
about people is definitely lost if we are not careful. Having 
died to young for me to know him, my grand-father could 
only survive through what his only son’s words, my father, 
who never the less never talked about him, apart from a 
few factual details. Can a man be reduced to a few dates 
and anecdotes? Why did my father enshrine his own fa-
ther in such a mysterious silence, thereby concealing a 
whole dimension of his own past? Did the  traumatic and 
exceptionnal historical circumstances that surrounded 
their relationship account for that silence? My grand-fa-
ther, born practically at the start of the 20th century, spent 
the major part of his life in a city which was closely linked 
to History: Berlin. He was a soldier in Verdun during Worls 
War I,  he lived under the Weimar Republic, witnessed the 
rise of Nazism, it’s reign and downfall, and then the com-
munist era to which he didn’t survive, he died in 1955. 
Did talking about him stir memories that were too painful 

for my father? Another detail intrigued me: Here was a 
man who, according to my father, refused to compro-
mise with the Nazis first, then the Communists as well, 
even though this decision entailed lots of unconven-
iences under both regimes. A man with a clear con-
science in short, whose anti-authoritarians convictions 
dating from World War Iwere never shaken although 
there were strong ideological pressures.  Why, then, be 
silent about this exemplary life? Similarly, I knew noth-
ing of the reasons that made my father leave Germany 
to go and live in Spain ruled by Franco, where he mar-
ried my mother and where I was born.

These questions on the transmission of memory be-
tween generations, on the taboos that haunt it, on the 
ignorance that is passed on about the history of our 
close relatives, will be the real subject of this documen-
tary. It is highly important that  the issue moves away 
from the intimate sphere to a more universal question-
ning. I wish to underline the link between all the protag-
onists of this documentary to History the mysterious 
grand-father of course, but also to take a more recent 
example, his niece (my aunt) who learned only recently 
that her parents were nazis. In a contry that has suf-
fered the turmoil of deadly ideologies, in which atro-
cious events took place that were subsequently widely 
condemned, every one has to deal as best he can with 
a cumbersome past, each has to confront  a heritage 
that is imposible to ignore, because it is so intertwined 
and has direct consequences. It is through a thousand 
daily anecdotes, thousands of small individual dramas, 
that History comes to life and can be apprehended, so 
as not to be merely an abstraction. In a logical manner, 
our  methode,  whilst departing from  a research  on 
the nature and the quality of intergenerationnal com-
munications, leads us to question the quality of their 
content,  and the source of eventual interferences.

This documentary therefore, whilst taking as starting 
point my own family memory, questions it’s silences, 
it’s gaps, shaddy regions and wishes to give out onto 

thOmas kvam

//igandhi,the fOg Of PeaCe

IGandhi lar seg betrakte som en omformulering av den 
utopiske satiren definert som litterær sjanger til en billed-
kunstnerisk metode. Kvam trekker dessuten veksel på 
filmhistoriens bruk av satiren, fra Kubrick’s Dr. Strangelove 
til Chaplins The Great Dictator, og tegneserier som f.eks 
Transmetropolitan av Warren Ellis.

The fog of peace, filmens undertittel, er en omskriving 
av the fog of war, et uttrykk med røtter i boken Om krig, 
av den preussiske krigsteoritikeren Carl Von Clausewitz. 
Tenkning om krig som politikkens forlengelse veksler for 
Clausewitz mellom fornuft, kalkulert strategi og hva han 
kaller friksjon eller tåke. Tåken blir den uforutsette dif-
ferensen mellom opprinnelig intensjon og funksjon. Når 

konspirasjonsteorienes vev av politisk determinisme og 
urbane myter bindes sammen i roboten IGandhi, reinkar-
nasjon av Mahatma Gandhi, er det denne tåken som er 
filmens egentlige sentrum.

I filmens fremstilling av den norske nobelkomiteen, blir 
den et hemmelig brorskap med verdensomspennende 
sosialdemokratisk imperium som mål. Alfred Nobel la 
ting til rette for å anvende Nobelprisene som redskap for 
å samle de fremste innen sine felt i kampen for verden-
sherredømme. Filmen starter i år 2048, hundre år etter 
Mahatma Gandhis død. Den vestlig humanismens uni-
verselle aspirasjoner har spilt fallitt. Etter ideologiens sam-
menbrudd vil ingen risikere sitt liv i politikkens tjeneste 

a more general outlook, by focusing on the way collec-
tive destiny and individual destiny are linked. Significantly, 
the city of Berlin, where these lives that I propose to re-
veal took place, plays a symbolical role of upmost impor-
tance: Berlin, whose monuments are like signals, silent  
witnesses charged with history and little forgotten stories. 
Berlin, this perpetual work in progress, where past and 
present mingle, like a vast metaphore of the workings of 
memory.

The DVD was made from photographs and recordings 
that were taken during a first recognition trip in november 
and decembre 2006. (These takings, as well as the first 
interviews, are described in detail in the following section 
entitled: Notes of intention on the making.)

This film received a grant from the city of Geneva, the 
Département d’Instruction Publique du Canton de Genève 
as well as from the Lottery of Suisse-Romande. ••

lenger og Europa har outsourcet politisk terrorisme til den 
tredje verden. Det 21 århundres store demokratisering-
skriger for global fred raser.  I sentrum av bestrebelsene 
for en bedre verden befinner den norske nobelkomiteen 
og fredsprisen seg. Men komiteens geopolitiske overb-
likk viser seg først og fremst som en profetisk diskurs, en 
krystallkule for dannelse av koherente fortellinger om den 
kommende verden.

Satiren leses ofte i tospann med karnevalet hvor, ifølge 
Mikhail Bakhtin,  den fattige eller narren kunne ta kongens 
plass. Det skjer, hos Bakhtin, en reversering av hierarkier 
hvor elementer lavest i systemets bunn kunne få utløp 
for oppdemmet aggresjon eller begjær ved å, for en kort 
periode, få spille hersker. Slavoj Zizeks karnevalsbegrep 
ligger imidlertid nærmere Igandhis satiriske aspirasjoner. 
For Zizek er ikke karnevalet noen maktkritisk figur, men 
et kontrollert kollektivt psykodrama i maktens tjeneste. 
Karnevalets midlertidige revolusjon er, hevder han, bygget 
inn i opprettholdelsen av systemet. Igandhi spiller seg 
ut innenfor rammen av et slikt, åpent, karnevalsbegrep. 
Stilt ovenfor Igandhi, kan man derfor stille spørsmålet: 
“hvordan lage et karnival av et karnival?” Eller som Wil-
liams Burroughs en gang skrev, “How to create a riot 
innside a riot?” ••

erika irmler

//kniePhOfstrasse 34
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Våren 2002 og høsten 2003 reiste jeg omkring i Israel og de 
palestinske områdene – og intervjuet forfattere på begge sider 
av muren. Det var mange ting jeg ønsket å lære mer om, men 
hovedspørsmålet var: Kan litteratur og kunst spille noen rolle i 
det å se den andre?

Jeg hadde søkt og fått stipend for å skrive bok om dette emnet. 
Boka kom ut i Norge våren 2005: Litteratur i krig: møter med is-
raelske og palestinske forfattere (Cappelen). Senere i høst (2008) 
utgis boka også i USA, i engelsk oversettelse.

aldri fred
Prosjektet mitt handler ikke om politikk – i alle fall ikke i snever 
forstand. Det springer direkte ut fra mine egne erfaringer med 
å lese avisside opp og ned år ut og år inn, i det ene øyeblikket 
fylt av håp og i det neste av tungt svartsyn, mens jeg mumlet: 
”Det kommer aldri til å bli fred i Midtøsten!” Og om noen skulle 
komme til å spørre hvorfor, ville jeg svart: ”Fordi palestinerne er 
sånn og sånn, og de kommer aldri til å gi seg før de får sånn og 
sånn og dessuten er jødene sånn og sånn og de kommer aldri 
til å gi seg før …”

Så kom jeg, ganske tilfeldig, til å lese en israelsk roman, David 
Grossmans Se kjærlighet. Den var så utrolig bra at jeg leste enda 
en israelsk roman og enda en. De handlet alle om jøder, og jeg 
måtte bare innrømme at jeg aldri hadde kjent noen jøde. Så beg-
ynte jeg å snuse på palestinsk litteratur, kom over Izzat Ghaz-
zawi, og derfra gikk veien videre til Darwish og Habibi og flere. 
Alle disse tekstene handlet om palestinere og minnet meg på at 
jeg aldri hadde kjent noen palestiner heller, før nå. I min iver gikk 
jeg systematisk til verks: Jeg leste israelske og palestinske forfat-
tere i ulike vestlige oversettelser, og noterte flittig.

rigid mønster 
Litteratur er litteratur og ikke virkelighet, det er klart. Men litteratur 
handler alltid om mennesker – og derfor også om virkeligheten 
på et eller annet plan. Jeg tror at litteraturen kan føre deg bakve-
ien inn til noe viktig, noe som media vanskelig finner fram til.

I den grad boka mi handler om Midtøstenkonflikten, så er det 
et forsøk på å finne en annen inngang. En kulturell inngang. 
Jeg avskriver selvsagt ikke tanksene eller selvmordsbombene, 
hvordan kunne jeg vel det, men samtidig føler jeg ikke lenger at 
de klarer å fortelle meg noe nytt. Jeg vil bort fra nyhetsoverskrift-
ene – og inn i noe annet, noe dypere og mer grunnleggende.

Jeg vil inn til enkeltmennesket. Jeg vil høre om menneskets syn 
på den andre og seg selv. Dette fokuset har gitt meg selv ny 
forståelse. Det har kort sagt vært med på å sprenge det utrolig 
rigide mønsteret vi opererer innenfor her til lands når vi diskuterer 
Midtøsten. Et mønster som tilsier at om en er intellektuell og/eller 
tilhører venstresiden, så støtter en palestinernes sak, punktum. 
Om en skulle ha noe positivt å si om Israel, så befinner en seg 
straks et sted mellom KrF og FrP. Virkeligheten er langt mer sam-
mensatt, heldigvis. Å reise til Israel har fått meg til å se at det 
ikke finnes noe ISRAEL med store bokstaver. Og heller ikke noe 
PALESTINA.

litteraturens kraft
Etter mine to reiser i området slår jeg fast at få jøder kjenner 

en palestiner, og vice versa. Samtidig er jeg vitne til at en flere 
meter høy mur sprenger seg opp mellom de to. Da er det at 
jeg for alvor tyr til litteraturen og formulerer hovedspørsmålet: 
Kan litteraturen spille noen rolle i det å se den andre? Et ut-
gangspunkt er noe den sørafrikanske forfatteren André Brink for-
talte under ”War and Peace”-konferansen i Tromsø i september 
2001. I Sør-Afrika, sa Brink, utgjorde litteraturen og forfatterne 
en helt avgjørende kraft i bestrebelsene på å rive ned det gamle 
apartheidregimet. De svarte og hvite forfatterne begynte å lese 
hverandres bøker – de oppdaget den andre i litteraturen – og 
deretter begynte forfatterne å møtes rent fysisk også. For hva er 
litteratur? spurte Brink. Jo, litteratur er å bli dratt inn i en opplev-
else av den andre. Han konkluderte med at det er avgjørende å 
forstå ”fiendens” litteratur.

Uten å dra lettvinte paralleller mellom Israel og Sør-Afrika, kan 
man tenke seg en lignende bevegelse i forholdet mellom jøder 
og palestinere? Om det er mulig, så må i alle fall et par forut-
setninger ligge i bunn. Først og fremst må man ha tilgang til 
den andres litteratur. Det innebærer at palestinsk litteratur må 
oversettes til hebraisk og utgis i Israel, og hebraisk litteratur må 
oversettes til arabisk og utgis i Palestina. Samtidig må man som 
israeler og som palestiner ikke bare være villig til, men også være 
interessert i å lese den andres litteratur. Finnes en sånn inter-
esse? Hvis ikke: Hvordan kan den komme i stand? Leser man 
palestinsk/arabisk litteratur i israelske skoler? Lærer man arabisk 
språk? Hva med forfatterne selv, leser de sine kolleger på den 
andre siden av muren?

fiendtlig hOldning
Nedslående lite skjer, fant jeg fort ut. Paradoksalt nok skjer det 
mer på palestinsk enn på israelsk side. En og annen israelsk 
roman oversettes fra hebraisk til arabisk og publiseres i Ramal-

lah. Palestinske forfattere leser israelske forfattere, de kjenner 
israelsk litteratur.

Hvorfor da denne manglende interessen for palestinsk litteratur 
i Israel? Ulike israelske forfattere har til dels ulike forklaringer på 
dette. La meg her sitere tre av dem. Den yngre forfatteren Dorit 
Rabinyan (f. 1972) fastslår: ”Problemet med Israel og palestinsk 
litteratur er at ekstremt få av oss kjenner den.” Og jeg spør: ”I 
løpet av dine år på skolen, leste dere aldri noe palestinsk lit-
teratur?”

Rabinyan svarer: ”Nei. De så det som mer nyttig for oss å lese 
James Joyce enn våre naboers litteratur. Jeg tror det eksisterer 
en israelsk politikk om ikke å oversette arabisk litteratur. Det er 
en fiendtlig holdning som blir overført til neste generasjon. Det 
er ikke engang nok å framstille dem som fiender på fjernsyn. 
Sannheten er at vi ikke har noen innsikt i deres personlige og kul-
turelle liv. Ingenting å bruke som en bro. Litteraturen ville selvsagt 
vært en sånn bro, gjennom litteraturen kan du se at andre men-
nesker er mennesker akkurat som oss.”

eurOPeisk land
Over til den særdeles populære forfatteren Etgar Keret (f. 1967). 
Under vårt møte i Tel Aviv spør jeg om palestinsk litteratur eksis-
terer i israelske skoler. Keret svarer: ”Vel, i løpet av mine tolv ob-
ligatoriske skoleår ble jeg servert én eneste arabisk forfatter, den 
egyptiske nobelprisvinneren Naguib Mahfouz. Én eneste ara-

bisk bok – og jeg bor i Midtøsten! Jeg leste sikkert tyve ganger 
mer russisk og fransk litteratur enn arabisk, det er en forferdelig 
anomali.”

Jeg spør om han tror det ligger politiske grunner bak, og han 
svarer: ”Tja, mer det faktum at Israel liker å se seg selv som et 
europeisk land. Vi er med i Melodi Grand Prix, vi taper stadig i 
UEFA-cupen. Se deg omkring, vi sitter på en europeisk kafé, ikke 
sant? Folk på gaten tror de kan jumpe inn på lokalbussen, dra 
i snora og gå av i Paris. I min tid var fransk mye mer populært 
som tredjespråk enn arabisk – men hva skal du med fransk her? 
Hvem skal du snakke med? Alle rundt deg snakker jo arabisk. 
Det er virkelig helt sprøtt. I
Ohio ble jeg nylig utfordret til å komme med en god metafor på 
Israel. Og jeg sa: Israel er som et kasino i Las Vegas. Du kommer 
inn fra ørkenen, noen åpner døra og sier: ’Velkommen til Roma!’ 
Så vandrer du omkring blant palassene, går opp en etasje og 
kommer til Venezia, hvor en gondol frakter deg til rommet ditt. 
Sånn er det her, det er Europa. Vi har ikke tatt inn over oss at vi 
befinner oss i the fucking Middle East.”

Dette er et svært viktig poeng. En rekke palestinske forfattere jeg 
snakket med, hevder det samme: Israel befinner seg, geografisk 
sett, i Midtøsten, omgitt av arabiske stater. Men de lever med 
blikket mot Vesten – og ryggen til sine arabiske naboer. Reell 
endringer kan først inntreffe den dagen Israel virkelig tar inn over 
seg at landet faktisk befinner seg i den arabiske verden. 

egne redsler
Blant palestinere er David Grossman (f. 1954) den høyest verd-
satte av dagens israelske forfattere. Dette er mitt klare inntrykk 
etter å ha snakket med mange palestinske forfattere og intelle-
ktuelle. Noen av Grossmans bøker er oversatt til arabisk, artikler 
oversettes jevnlig. Ikke minst dokumentarbøkene hans går rett 
inn i den israelsk-palestinske konflikten, bøker hvor Grossman 
slipper palestineren til og lar ham eller henne fortelle sin egen 
historie.

Grossmann samtykker i min tese om at noe av hovedproblemet 
i konflikten er at jøden ikke ser og kjenner palestineren: ”Joda, 
men jeg kunne argumentere nesten på samme måte mot pal-
estinerne. Etter nesten hundre år med drap ser både palestinere 
og jøder helst refleksjonene av sine egne redsler og sin egen 
mistenksomhet. Det er dette mine reportasjebøker handler om,” 
utdyper han.

Grossman understreker viktigheten av å lære den andres kultur 
og språk bedre: ”Jeg mener absolutt at vi burde lese palestinsk 
litteratur. Likevel er nok ikke palestinsk litteratur den første lit-
teraturen israeleren velger å lese. Kanskje fordi den plasserer 
skylden så tungt på skuldrene deres. Det kan være vanskelig å 
konfrontere den andres historie direkte – den som du nedverdi-
ger, okkuperer og er i konflikt med.”

I motsetning til de fleste israelske jøder behersker Grossman ara-
bisk. Burde ikke Israels jøder lære arabisk i skolen?

”Selvfølgelig. Selv hadde jeg som 13-åring valget mellom fransk 
og arabisk som andre fremmedspråk, etter engelsk. Dette var 
rett etter seksdagerskrigen i 1967, og foreldrene mine var virkelig 
sjokkert: ’Arabisk? Men de har jo ingen kultur, de har jo ingent-
ing.’ Og jeg fant fram et digert atlas og pekte: ’Her er vi, og der er 
Paris.’ Og det var en riktig beslutning. Det er et tegn på respekt 
overfor den andre når du gjør en bestrebelse på å lære språket 
deres. Samtidig blir du mer oppmerksom på nyanser i kulturen 
deres, ser lettere hva de er sensitive overfor, for eksempel.”

ingen symmetri
Grossman har en følelse av at palestinerne er mer opptatt av is-
raelsk litteratur og kultur enn omvendt. Han tror at dette skyldes 
at de okkuperte alltid er mer interessert i å dekode okkupantens 
koder enn omvendt – for å overleve, men også for å skjønne hva 
som er årsakene til denne situasjonen. ”Israel trenger liksom ikke 
å gjøre dette, ikke før virkeligheten tvinger dem til det.” 

For meg var det også avgjørende å sirkle inn forfatterens – og lit-
teraturens – faktiske posisjon i Israel og Palestina. Dette blir ikke 
som å diskutere litteraturens rolle(r) i la oss si Norge versus Sver-
ige, hvor jo betingelsene – økonomisk og på andre måter – er 
temmelig like. La det være klart at det ikke er symmetri mellom 
Israel og Palestina. Israel er på mange måter som et moderne, 
vesteuropeisk land. Palestina er ikke engang et eget land, men 
et okkupert område – bare delvis ”selvstyrt” – med stor fattig-
dom og meget begrenset kulturell infrastruktur. I Israel vil du finne 
store forlagshus som i et hvilket som helst vestlig land; i Palestina 
vil du knapt finne et eneste forlag.

radikal islam
Et vel så viktig, men kanskje mer kinkig spørsmål er hva forfat-
terne av ulike grunner rent faktisk kan skrive om, og hva de ikke 
kan skrive om. Er de frie? Friheten er begrenset på palestinsk 
side, det er det ingen som helst tvil om. Forfattere skriver ikke om 
sex, punktum. De skriver ikke om religion heller – og i alle fall ikke 
kritisk om islam; det er utenkelig. Et tredje betent tema er poli-
tikk. Her er det nok større slingringsmonn – men helt frie er forfat-
terne nok ikke. Så da står vi tilbake med tre palestinske tabuer: 

sex, religion og politikk. Det er ikke de palestinske myndighetene 
som begrenser; det er samfunnet, et stadig mer konservativt ret-
tet samfunn, et stadig mer radikalisert form for islam.

På dette punktet står de aller fleste palestinske forfattere helt 
på linje med israelske forfattere: I kampen for ytringsfrihet – og 
mot fundamentalisme. Slik uttrykker den palestinske forfatteren 
Mahmoud Shuqair det: ”Noen av våre tenkere jobber nå hardt 
med å få sekularisering og verdslighet til å fungere i samfunnet 
vårt. Fundamentalistene sier: ’Sekularisering er imot religion.’ Og 
de sekulære sier: ’Nei, vi er ikke imot religion,
vi vil bare isolere den fra staten.’ Vi har utarbeidet et nytt slagord, 
for å gi disse tankene en sjanse til å gli inn i samfunnet: Sekulari-
sering som tror. For vi er ikke imot de religiøse, men de har ikke 
rett til å hindre meg i å tenke og føle som jeg vil, og skape en 
totalitær stat. Vi kan velge demokrati, et fritt system med partier. 
Jeg tror at det er en mulighet for alt det – og det er også den 
eneste veien å gå. Selv de fleste som går til bønn, er ikke med 
Hamas eller Jihad på politisk nivå, men er langt mer pragma-
tiske.”

Og jeg innvender: ”De fleste?” Og Shuqair nikker: ” Ja. Om du 
sier: ’Vi vil ha to stater og en slutt på okkupasjonen,’ da vil de si: 
’Dette er bra, dette vil vi ha.’ Folk flest snakker ikke om å frigjøre 
hele det historiske Palestina. Sant nok beundrer mange Hamas 
når de har utført enda en operasjon [selvmordsangrep], fordi de 
lider under den israelske okkupasjonen. Med en egen palestinsk 
stat, med mer velstand og håp, da vil rekrutteringen til disse 
grupperingene sakte, men sikkert smuldre hen.”••

runO isaksen

//kunsten å se den andre  

aud marit skarrebO hOlmen

//vertigO #1 - #7e  

Ord og egenkomponerte setninger satt inn i visuelle og 
mentale kontekster kjennetegner arbeidene mine. Utradis-
jonelle utstillingssteder og uterom byr på spennende ut-
fordringer og kontekster til stedsspesifikke installasjoner. 
Det kan være alt fra store, i øyenfallende tekster til små 
ord og setningsbiter nesten ingen kan se. Materialbruk, 
størrelse og plassering påvirker lesningen og betydnin-
gen ordene får. Tidligere har jeg også brukt ord og tekst i 
konseptuelle malerier, video og objekter. 

På Fjell festning er det stedet og historien som er utgang-
spunktet for installasjonene. Et ladet sted som byr på 
utfordringer og muligheter. Det er kaldt og rått, og intet 

dagslys når dit ned. Et annet sted. Et sted man ikke velger 
å være hvis man ikke må. I hvert fall ikke over lengre tid. 
På en måte er rom uten vinduer og dagslys rom uten tid. 
Det kan være natt eller dag, nå eller for 65 år siden. Lyset 
må være kunstig, hvis noe skal bli sett. Fjell festning er 
fredet, så ingen fysiske inngrep i interiøret er mulig. 
”VERTIGO - kunstneriske tilføyelser #1 - #7” er stedsspesi-
fikke tekstinstallasjoner fordelt på 7 rom, som ligger ved 
siden av hverandre i en sidegang, nede i bunkersen på 
festningen. Ordet ”Vertigo” er et medisinsk begrep for 
svimmelhet. De poetiske betraktningene som befinner 
seg i rommene har fått visuell uttale i form av plassering, 
utforming, teknikk og materialvalg. Hvordan oppfatter 

og tolker for eksempel publikum ord som er dannet av 
tegnestifter, med spissene vendt ut? Det finnes ingen fa-
sit, men åpninger for assosiasjoner og tanker ut fra egen 
oppfatning og den enkeltes subjektive opplevelse.••
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Fjell festning er et overveldende monument over krigens 
alvor. Selv om batteriet aldri kom i kamp. Selv om det 
som skjedde av krigshandlinger her i Norge var en bag-
atell i forhold til andre steder i Europa og Asia. En regner 
med at der var rundt 72 millioner døde som følge av krig-
shandlingene fra 1939 til 1945. Dette tilsvarer én million 
døde hver måned eller 30.000 daglig gjennom seks år. Av 
de 72 millionene var 47 sivile, 20 millioner døde av sult og 
sykdom og fire millioner døde i krigsfangenskap. 

I følge fersk statistikk fra Statisk sentralbyrå er lille Norge 
verdens desidert største våpeneksportør i forhold til in-
nbyggertall. Bare seks land i verden eksporterer mer 
våpen enn oss. 6.000 milliarder kroner brukes årlig på 
militærutgifter i dagens verden, 150 ganger den samlede 
bistanden til fattige land.

Hvilken rolle kan kunst ha i en i en disse sammenhengene 
som Fjell festning minner oss om? Et maleri, en video eller 
en installasjon: Vil det kunne annet enn å forsvinne som 
en ubetydelighet i omgivelser som taler så sterkt og al-
vorlig? Meditativ, stille kunst må forventes oversett. Høy-
lytt kunst må bli latterlig. Ingen kunst kan vel være mer 
tankevekkende, provoserende og gal enn den realiteten 

arne rygg

//utvikling Og kunst

De siste ti årene har jeg gjort en serie utstillinger og instal-
lasjoner hvor jeg har brukt mange høytalere for å gi pub-
likum en opplevelse av å være omgitt av eller nedsenket 
i lyd. Å arbeide med lyd i rom på denne måten er et stort 
og spennende felt. Hvert rom har sin egen akustikk eller 
lydlige personlighet som arbeidet må tilpasses. I tillegg 
endres opplevelsen etter hvor i rommet man er, når noen 
kilder blir nære og andre fjerne. Noen ganger oppleves 
dette som å jobbe skulpturelt, men materialet er usynlig 
og i bevegelse og kan bare oppfattes av øret. Lyden kan 
markere og utforske rommet, og noen ganger kan lyden 
også sprenge rammene for rommet, og gi inntrykk av at 
de fysiske grensene, veggene, er opphevet.

Rom er ikke bare abstrakte og formale størrelser, de har 
også politiske, sosiale og historiske lag som påvirker 
arbeidene. Et sted som Fjell festning blir dette spesielt 
tydelig. Mitt bidrag til denne utstillingen er en lydinstal-
lasjon med 32 høytalere i ”Karl Johan”, en lang korridor i 
fjellanlegget. Arbeidet er en utforsking i lyd av det fysiske 
rommet, tunnelen i festningsanlegget. Men det reflekterer 
også over den geografiske og sosiale rekkevidden av 
anlegget og krigen som anlegget ble bygd under, og de 
destruktive overskridelsene av avstander og geografiske 
avgrensninger som den innebar.

I bunn ligger en konkret opplevelse da jeg bodde i Na-
mibia på slutten av 90-tallet. I den lutherske kirken i Swa-
kopmund hang en minneplate for tyske soldater som falt 
for ”Volk und Vaterland” 1939-1945. Det var soldater som 
hadde falt på vest- og øst-fronten, i Nord-Afrika og på 
verdenshavene, men så langt jeg kunne se hadde ingen 
falt i det vi i dag regner som Tyskland. Det virket som 
om de tyske etterkommerne i liten grad hadde tatt noe 
oppgjør med historien fra 2. verdenskrig, og det var foru-
roligende å se et så konkret uttrykk for et verdensbilde 
hvor store deler av Europa hadde implodert til å bli en del 
av Tyskland.
Noen år senere var jeg i Odessa, Ukraina. Mens jeg var 
der, i mai 2001, ble seieren i den store fedrelandskrigen 
markert. Jeg ble sittende på hotellrommet og se på his-
toriske filmopptak, ledsaget av patriotisk musikk, på en 
defekt svart-hvitt TV hvor bildet var delvis forvrengt. Det 

var gripende, og jeg endte med å gjøre nesten en time 
med videoopptak fra den defekte TV-en. Mange av de 
russiske soldatene som ble fanget i disse kampene, ble 
satt i arbeid andre steder, og Fjell festning er et av mange 
anlegg som for en stor del ble bygd av russiske krigs-
fanger.

Lyden i dette arbeidet er basert på bearbeiding av 
opptakene jeg gjorde i Odessa, supplert med bearbei-
dede opptak fra Hellesøy og Tofterøy. Trippelkanonen 

som ble montert på Fjell festning under 2. verdenskrig 
hadde en rekkevidde på nesten 4 mil, og var en hånd 
som med ødeleggende kraft kunne nå nesten like langt 
som øyet kunne se, forbi Hellesøy eller Tofterøy.

festningen roper om?
Om der likevel skal være en rolle for kunst i en slik verden 
kan det tenkes å være i gå inn i og drøfte hvordan vi men-
nesker kan forholde oss til oss selv. Hvordan klarer vi å 
leve med at vi er like primitive som våre våpen? Hvordan 
er overgangen mulig fra det å være kjærlige, modne fore-
ldre til og fra det å være skuddskiver med fingeren på 
avtrekkeren? Eller omvendt: Hvordan kan en forstå seg 
selv og forholde seg til seg selv, om en (enda) ikke har 
deltatt i krig?

Mye kunst kan berøre slike spørsmål, uten dermed å få 
noen terapeutisk funksjon. Kunst har heller ikke politikken 
og økonomiens handlekraft og umiddelbare nytte. Dens 
rolle i samfunnet er heller på visjonenes og ettertankens 
nivå. Ved å stille ”dumme” spørsmål, sette ting i uvant 
perspektiv, fokusere på oversette detaljer, eller gi kom-
mentarer ut fra enkeltmenneskers ståsted, undersøker en 
hva det er som regnes som virkelig og sant. Samtidig kan 
grunnlag legges for samtaler og diskusjon om hva som 
også kan være mulig, hva som også kan være sant.

Svært mange kunstnere tar i større eller mindre grad 
inn over seg en slik rolle som ”konstruktiv motkultur i 

demokratiets tjeneste”. Ofte er det som gjør at kunst-
nerne blir hentet inn av politikere og næringsliv likevel det 
at en har regnestykker og forskning som påviser hvordan 
kunst og kultur er svært billige og viktige elementer, om 
målet er stedsutvikling, tilflytning og turisme. Å hente inn 
en profesjonell kunstner til å utvikle et spesielt utformet 
kunstverk trenger utrolig nok ikke koste mer enn en liten 
annonse i Bergens Tidende. I tillegg kan deler av kost-
nadene dekkes gjennom søknader til kulturrådet. 

Når en ser på et kulturminne som Fjell festning med 
stedutviklingens øyne kan en komme til å overse an-
leggets virkelige potensial; som grunnlag for diskusjon 
om hvilke menneskesyn og verdier som bør ligge til grunn 
for det samfunnet vi utvikler: Utvikling er ikke økonomisk 
utvikling. ••

Utsnitt av Arne Ryggs arbeid ”De 12 mest omtalte personene og de 12 mest omtalte dydene i 2005”. 
Arbeidet sammenstiller de mest omtalte dydene med de mest omtalte personene i norske media. Se flere bilder på www.arnerygg.no.

trOnd lOssius

//imPlOding sPaCes



”Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se 
da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men 
ennå er ikke enden kommet.”  (Matteus 24:6)
Jeg har vokst opp med et fryktsomt forhold til dette bibelver-
set fra Matteus-evangeliet. Den bibelske endetidsforståelsen 
er at alt blir stadig verre, og verre, – helt til det brått er slutt. 
Jeg er ikke så sikker på om dette er en riktig beskrivelse av 
utviklingens gang, og frykter heller ikke at vi lever i endetiden. 
Nå skal ikke dette være en bibeltime. Den setningen jeg vil ta 
utgangspunkt i her er; ”det skal gå rykter om krig.”

hva er krig?
Jeg var i ungdommen en ivrig leser av krigslitteratur fra begge 
verdenskrigene. Det er disse inntrykkene som har formet mitt 
bilde av ”krig”. Den gang marsjerte titusener mot titusener, 
mens granater med sennepsgass slo ned; i enkelte av sla-
gene døde tusenvis av soldater i løpet av få timer. Bare i 
slaget ved Stalingrad under den 2.verdenskrig, som riktignok 
varte noen måneder, antar man at så mange som 2 millioner 
mennesker ble drept. Nesten 20 millioner ble drept under 
første verdenskrig mens 72 millioner mennesker ble drept 
under den andre verdenskrig.

I dag hører vi om krigen i Irak, i Afghanistan, i Darfurprovinsen 
i Sudan; en dag er tre mennesker døde, en uke senere så 
mange som ni drept, og vi har hørt rapporter om så mange 
som 30 – 40 drepte i krigshandlinger, og dette er dramatisk. 
Allikevel ikke så dramatisk som mine bilder av krig. Krig som 
fenomen i 2008 handler mer om spredte avgrensede krig-
shandlinger enn om krig i historisk forstand som noe massivt 
og vedvarende.

alt var verre før?
Hva er det jeg prøver å si, at det var verre før?  Ja faktisk, det 
tror jeg det er belegg for å si. Og da støtter jeg meg til mange 
historikere og samfunnsforskere som nettopp hevder at vi 
globalt sett nå opplever den fredeligste epoken i menneske-
hetens historie.  Dessuten, det er mat nok til alle i verden, 
til tross for stigende priser. Og det er stort potensial for økt 
matproduksjon på de fleste kontinenter.  En nyfødt verdens-
borger har en stadig økende forventet levealder. Analfabetis-
men er under sterk tilbakegang. Stadig flere mennesker har 
tilgang til helsetjenester, og de fleste vokser opp i dag med 
tilgang til goder som før var meget sparsommelig fordelt. I en 
artikkel i Samtiden i for to år siden skrev Jens Stoltenberg:
«De siste tjue årene er sannsynligvis de mest framgangsrike i 
menneskehetens historie. For verden går framover, og fram-
tidspessimistene tar feil.»

I sommer hørte jeg en forsker i et radioprogram fortelle at 
det på 1960-tallet i Norge var ni – 9 – ganger større risiko 
for å bli en drept i en ulykke enn det er i dag. Siden 1970 
er antallet omkomne i trafikken her i landet halvert samtidig 
som trafikken er tredoblet. Et annet fenomen, som kanskje 
ikke alle vil kalle en optimistisk utvikling, er at praktisk talt hele 
kloden, alle verdens borgere, har mobiltelefon. Bare i deler 
av Afrika og enkelte land i Asia er prosentandelen ned mot 
halvparten av befolkningen. Mens i andre deler av verden, 
som i Europa, har vi gjerne flere enn en telefon pr kvinne 
og mann.  Når det gjelder Internett er de store tjenestelev-
erandørene klare – i løpet av få år skal så godt som hele 
kloden ha tilgang. Og søkemotoren Google’s forretningsplan 
er å gjøre samtlige tekster som finnes i verden tilgjengelige 
på nettet.

nyhetskriteriet
Jeg får ofte spørsmålet når folk hører jeg er journalist; -hvor-
for lager dere bare negative nyhetene, hvorfor får vi ikke se 
og høre om positive nyheter?
 
Journalister og redaktører opererer med ”nyhetskriterier” for 
å skille ut forhold som er nyheter fra hva som ikke er det.  
Det viktigste nyhetskriteriet er - avviket fra det normale (eller 
som det står i lærebøkene – det oppsiktsvekkende). I mor-
gen mandag kan jeg garantere at det ikke kommer et nyhet-
sinnslag på radioen klokken 10.00 som sier at ”i dag kom 
samtlige norske arbeidstakere trygt fram til sin arbeidsplass”.  
Nei, men vi kan risikere å høre at mennesker ble skadd og 
kanskje drept i ulykker på veiene i morgentimene. Det nor-
male er selvfølgelig at vi kommer oss trygt på jobb, at ting 
går bra, at vi overlever og faktisk er ganske godt fornøyde 
med livene våre.  Det motsatte – det negative; ulykker, krig, 
katastrofer, lidelse, sykdom og brå død – er avvik, det er det 
unormale. Og derfor er det dette som er nyheter!

Når verden blir et stadig bedre sted å være får vi journalister 
derfor et stadig mer krevende yrke, rett og slett i jakten på 
nyheter.  Det blir stadig flere av oss – det pumpes ut nye 
kull med journalister fra de fleste høyskoler og universiteter 
i dette landet, for ikke å snakke om alle som utdanner seg 
i utlandet – og man skulle tro det kreves nettopp lang og 
grundig utdanning for å lykkes i dette stadig vanskeligere yr-
ket.  I 1960 hadde journalistenes fagforening (Norsk Journal-
istlag) 948 medlemmer. Ved inngangen til 2008 hadde fore-
ningen nesten ti tusen medlemmer (9553). Vi ser en lignende 
utvikling over det meste av verden. 

Men dessverre er det ikke slik at et stadig høyere antall jour-
nalister, med stadig mer utdannelse, garanterer for bedre 
yrkesutøvelse.  Medieløgnene, og ”rykter om krig”, lever 
i beste velgående. Jeg vil nå fortelle dere litt om slike me-
dieløgner; hvordan de oppstår og utvikles og nedfeller seg 
som ”sannheter”. Og, om hvordan de kan motarbeides, avk-
les og forhåpentligvis reduseres.

Hvordan blir vi lurt, tre eksempler

”Alene og langt hjemmefra”: Det er en lang tradisjon blant 
utenriksjournalister at jo lenger hjemmefra og jo færre kol-
leger i nærheten, jo frodigere og rikere blir journalistens 
fortelling. Hvis du var utsendt fra en middagsavis til en jord-
skjelvkatastrofe i en annen verdensdel, og oppdaget at du 
var eneste norske journalist på stedet – og dette var før in-
ternetts tid – ja da var det ikke måte på levende, tette og 
dramatiske skildringer og dyptgående intervjuer med over-
levende. Noe av det dette fenomenet så vi da Åsne Seier-
stad besøkte Kabul, og traff bokhandleren vi etter hvert har 
blitt så godt kjent med. Det hun ikke forutså var at en ung 
gløgg journalist fra Kvinner og Klær bestemte seg for opp-
søke bokhandleren i Kabul, og for sjekke historien bak den 
verdensomspennende boksuksessen. Siden den gang har 
historien om bokhandleren og hans familie, og beskrivelsen 
av forholdene i Kabul, blitt betraktelig revidert.
”The Number Game”: Hver gang en ny katastrofe et sted i 
verden fyller nyhetene, hører vi og leser tallene: ”Femti tusen”, 
”Hundretusen”, ”minst en halv million!”. 
Hvor kommer de fra, og hvordan oppstår slike tall? 

I fjor møtte jeg Michael Maren i hans hjem nord for New York 
City. Han har arbeidet i 25 år i Afrika, først som hjelpear-

beider, senere som journalist og forfatter. Han gav meg en 
levende beskrivelse av hva han kaller ”the Number Game”, 
eller leken med tall: 

“Det første journalister vil vite når de ankommer en katastro-
felignende situasjon er: -Hvor mange mennesker berørt? Det 
riktige svaret er: Ingen anelse! Men så er det noen som ser 
på et kart og sier; - det bor trolig ca ti tusen mennesker i 
området, la oss si at åtte tusen er berørt av sulten. Neste 
mann runder opp til ti tusen, for åtte høres ikke så mye ut og 
det er jo nesten ti. Det neste som skjer er at det er presse-
konferanse hos FNs Matvareprogram i Roma, eller hos FN i 
Geneve, og FN sier – ja selvfølgelig kjenner vi til katastrofen! 
Og noen spør; - hvor mange er rammet? Vel, det er nok trolig 
50 tusen mennesker i området. Og det som videre skjer er 
at tallet blåses fullstendig ut av kontroll.  Fordi alle ønsker at 
tallet skal være så høyt som mulig, hjelpeorganisasjonene 
ønsker tallet så høyt som mulig, fordi det betyr at de kan 
redde enda flere mennesker. Journalister ønsker at tallet skal 
være så høyt som mulig.  Alle har en felles interesse i å gjøre 
tallene så høye som mulig!

Alle har en agenda: Grovt sett i vår medievirkelighet består 
verdens organisasjoner og institusjoner av ”de gode” – de 
som bare vil godt - og ”de onde” – de som bare vil tjene 
penger. Blant de gode finner vi Leger uten Grenser, Bellona, 
WWF, Naturvernforbundet, Røde Kors, Frelsesarmeen, og 
for så vidt FN og alle FN-organisasjonene (deriblant Unicef, 
- takket være ”Jul i Skomakergata”), mfl.  De onde består av 
G7, G8 eller G9 (eller hvor mange de nå er), og særlig USA 
og Wall Street, Det internasjonale Pengefondet og Verdens-

banken (selv om de faktisk er en del av FN-systemet), de 
store multinasjonale selskapene, osv.

Vi – og da mener jeg både vi journalister og alle andre; pub-
likum – tror selvfølgelig intuitivt best om de gode, og verst 
om de onde. Når de gode sier at verden ser slik ut, ja så 
aksepterer vi det, mens når de onde forteller om sitt syn på 
verden er vi skeptiske allerede i utgangspunktet.  Når ”FN 
forteller at…”, så tror vi gjerne det er riktig. Når Leger uten 
Grenser rykker ut med sine beskrivelser fra en lidende ver-
den, tror vi på det.

Det gamle journalistiske lede-ordet – ”follow the money” – er 
fortsatt et svært nyttig premiss i det journalistiske arbeidet.  
Alle vil ha mer penger, også ”de gode”.  Innsamlings- og 
kampanjeavdelingene til de store hjelpeorganisasjonene er 
oppsiktsvekkende store.  FNs største utfordring er å få inn 
penger fra medlemslandene. Bare i Norge deler regjeringen 
ut rundt regnet 25 milliarder i samlepotten ”bistand”. Det aller 
meste av disse pengene går til hjelpeorganisasjonene og til 
FN.  Politiske kontakter er viktigere enn noen gang for de 
som vil ha en del av denne pengepotten, lobbyister og påvir-
kning av politikere er et stadig mer omfattende satsingsfelt – i 
det som betegnes som bistandssystemet.

tre medieløgner
De fleste som lar seg intervjue av journalister eller opplever 
at hjemstedet deres blir satt i medienes søkelys, har prob-
lemer med å gjenkjenne seg i journalistenes beskrivelser. 
Hvis vi løfter dette ut og opp til større fenomener, saker som 
får internasjonal mediedekning, vet jeg det er mange, veldig 
mange, som sitter igjen med den samme følelsen; det er 
vanskelig å kjenne seg igjen i medienes beskrivelse.

Tsjernobyl: Dette hørte jeg på radioen i sommer: Nøkterne 
forskere forteller at det er om lag 100 mennesker som døde 
av eksplosjonen i den russiske atomreaktoren. De fleste av 
disse døde i selve eksplosjonen eller under slukningsarbei-
det. Svært få er dokumentere døde av helseskader i ettertid. 
Den eneste påviste kreftforekomsten etter Tjsernobyl er kreft 
i skjoldbrukskjertelen hos enkelte, og som kan tilbakeføres til 
økt radioaktivitet i området etter ulykken, og dette skal visst-
nok være blant de enklest kurerbare kreftformene.  For na-
turens del, menneskene har blitt evakuert, har den restaurert 
seg fantastisk; området er frodig og en rekke nye (dvs gamle 
arter som har vendt tilbake) har etablert seg rundt ruinene 
av atomreaktoren. MEN – det er jo ikke dette bildet vi har, er 
det vel? Dere har sikkert som jeg, sett utallige dokumentarer, 
nyhetsinnslag og reportasjer, svært melodramatiske, som 
maler ut katastrofen for våre øyne ….
Så til to store internasjonale nyhetssaker jeg selv kjenner 
godt fra eget journalistisk arbeid:

Tsunamien: 2.juledag 2004 våknet vi til nyheten om tsuna-
mien som rammet sørøst-asia. Fem dager senere reiste jeg 
som reporter for TV 2 til Sri Lanka for å dekke katastrofen der.  
Vi hadde da team av reportere både i Thailand og Sri Lanka, 
mens andre var på vei til Indonesia. Den viktigste grunnen til 
at dette var en slik stor internasjonal, og norsk, nyhet – var 
selvfølgelig det store antall vestlige turister i området. Norske 
medier opererte med tall som anslo potensielt opp mot tusen 
døde nordmenn i katastrofen (trolig rundt 3000 nordmenn 
befant seg i Tsunami-områdene).

Jeg og min kollega Robert Reinlund reiste nedover med et 
stort team fra Norges Røde Kors som hadde med seg et 
feltsykehus som skulle etableres øst på øya. Tanken var at vi 
skulle skildre heltemodig norsk innsats så å si fra innsiden – 
ved å følge teamet tett gjennom hele prosessen. Problemene 
oppstod allerede ved ankomst til hovedstaden Colombo. Det 
er interessant å se hvordan vestlige hjelpearbeidere forventer 
– og krever – at en suveren nasjonalstat umiddelbart skal av-
vikle sitt administrative apparat og tilpasse sine samfunnsin-
stitusjoner til de utenlandske organisasjonenes anvisninger 
og behov. Eksempelvis skapte noe så naturlig som et nas-
jonalt tollvesen i Sri Lanka, stor irritasjon for Røde Kors. De 
mente, og forlangte, at en hel flylast – faktisk med et krigsfly 
av typen Hercules – skulle klareres uten at det nasjonale tol-
lvesenet skulle foreta en eneste undersøkelse.

Men etter en viss forsinkelse nådde kolonnen av lastebiler 
østkysten – den verst rammede delen av landet. Og det var 
et dramatisk syn: En femti-meter bred kyststripe var rasert 
av kjempebølgen. Faktisk var det ikke så mye å se fordi be-
folkningen langs kysten bor i små bambushytter, og disse 
var rett og slett borte. Men femti meter fra stranden var alt 
intakt, der stod husene, dyr og mennesker var i god behold. 
Og som over alt ellers i verden – de skadelidende naboene, 
ofrene, ble godt tatt vare på av sine naboer som hadde 
unngått vannmassene. Et øyeblikk stoppet teamet opp og 
spurte hverandre om de virkelig trengtes her – eller om folk 
tok seg av hverandre i den utstrekning at hjelp utenfra ikke 
var nødvendig.  Men når vi først hadde reist så langt: Felt-
sykehuset ble reist, og så snart ryktet spredde seg om ”hvite 
leger” i nabolaget kom det en strøm av mennesker. Men de 
fleste hadde helt vanlige lidelser; noen med influensa, an-

dre med malaria, noen slet med dårlig rygg og andre med 
fordøyelsesproblemer. Det norske teamet fikk nok å gjøre.

I dag har jeg en ubehagelig smak i munnen når jeg tenker 
tilbake på tiden på Sri Lanka. Vi hadde jo også en jobb å 
gjøre – fortelle om katastrofen, om millioner av nødlidende, 
døende, etterlatte, mennesker med livsgrunnlaget sitt som 
var revet vekk, osv.  Og vi gjorde nettopp det: La den varme 
og følsomme stemmen på nære bilder av triste mennesker, 
rester av noen stråhytter, dyrekadavre og andre motiver vi 
fant som bygget opp bildet av ”katastrofen”. Og vi var jo bare 
to små brikker i et gigantisk puslespill av journalister og fo-
tografer – summen av våre fortellinger skapte en ny tsunami: 
penger!

Det norske utenriksdepartementet bevilget 1,1 milliard kro-
ner til Tsunami-katastrofen. I tillegg samlet norske hjelpeor-
ganisasjonene inn 650 millioner kroner. På verdensbasis 
ble det samlet inn 30 milliarder kroner! Leger uten Grenser 
var den eneste hjelpeorganisasjonen som den gangen sa 
stopp: - Ikke gi oss mer penger! I dag vet vi at brorparten 
av de 30 milliardene ikke kom til nytte; en tredjedel av de 
norske pengene kom på avveie. I dag innrømmer også Jan 
Egeland, som den gang var FNs nødhjelpskoordinator, at 
pengeinnsamlingen gikk helt av hengslene i forhold til de 
reelle behovene.
”Sultkatastrofen” i Niger: I februar 2007 kom jeg til Nigers 
hovedstad Niamey for å lete etter 70 norske veteranlaste-
biler som Røde Kors og Utenriksdepartementet hadde sendt 
ned til sultkatastrofen sommeren 2005. Det merkelige som 
skjedde var at menneskene vi møtte sa – Sultkatastrofe?  

Hvilken sulktatastrofe?
Vår nysgjerrighet ble pirret. ”Sultkatastrofen” hadde jo vært 
den store internasjonale nyhetssaken sommeren 2005, tre 
millioner mennesker skulle ha vært rammet av katastrofal 
matmangel, og de fleste av disse var visstnok døden nær.  
TV 2 Nyhetene fortalte i dramatiske overskrifter at ”3 mil-
lioner er døende” av sult i Niger. Vi gjorde en rekke intervjuer, 
blant andre med statsminister Hama Amadou. Han fortalte 
om fortvilelsen den sommeren hos myndighetene i det som 
betegnes som verdens fattigste land; store hjelpeorganisas-
joner og mediebedrifter hadde bestemt seg for at det var en 
omfattende katastrofe i landet hans. Resultatet var en invas-
jon av hjelpearbeidere og gratis mat.  Regjeringens langsik-
tige og møysommelige forsøk på skape utvikling gjennom 
markeder og stimulering av matproduksjonen, ble i løpet av 
noen hektiske uker satt år tilbake.  Hvem vil arbeide på åk-
eren og dyrke jorda når maten deles ut gratis på hjørnet?

Et halvt år senere reiste Robert og jeg tilbake til Niger. I 3 
uker reiste vi gjennom de delene av landet som hadde vært 
hardest rammet av den såkalte sultkatastrofen. Vi møtte og 
intervjuet 50-60 bønder og ”vanlige mennesker”.   Alle for-
talte den samme hitorien; 2005 hadde vært et vanskelig år, 
men de fleste årene i Niger er vanskelige – 2005 var som 
flere andre år siden 1990, med dårligere avlinger enn gjen-
nomsnittet. Men folk flest visste hvordan de skulle komme 
seg gjennom slike år, det har de århundre-lange tradisjoner 
for. Massiv utdeling av gratis mat, og endatil utdeling av kont-
anter rundt i mange landsbyer, hadde pasifisert de fleste. Slik 
ble jordbruksproduksjonen kraftig svekket og befolkningen 
avhengig av fortsatt hjelp fra det internasjonale samfunnet. 
3.mars i år viste TV 2 filmen ”Sultbølffen” som Robert og jeg 

lagde basert på våre reiser i Niger.

Vanskeligere enn å påvise forskjellene mellom medienes 
bilder og beskrivelser, og den virkelige situasjonen, er det 
å forklare hvorfor slike medieløgner oppstår.  Det var  BBCs 
tidligere Afrika-korresponden Hilary Andersson som så å si 
”satte i gang” medieløgnen. Når vi intervjuet henne hjemme i 
USA sist vinter var hun stolt av å ha ”oppdaget” sultkatastro-
fen, nesten helt på egenhånd.  BBC-journalisten som fikk 
æren for å ha oppdaget sultkatstrofen i Etiopia i 1984, 
Michael Buerk, har nærmest blitt ikonisert i britisk presse, 
og hans reportasjer ledet til Band-Aid-aksjonen som igjen 
gav den tidligere pop-helten Bob Geldof adelsstatus. Også 
”oppdagelsen” av de grusomme forholdene i Somalia på 
1990-tallet har gitt journalister betydelig heltestatus. For en 
undersøkende journalist også å få merkelappen ”stor hu-
manist” er selvfølgelig en ettertraktet ære.

For det som også betegnes som ”bistandsindustrien” er også 
pengene et viktig motiv. De store organisasjonene trenger 
bilder av en katastrofe for å løse ut folks giverglede.  Harvard-
professor Alex de Waal siterer en gjenganger i amerikanske 
avisoverskrifter på høstparten; ”A million dead by Christmas!”. 
Giverviljen er størst fram mot jul, og det vet organisasjonene 
å utnytte. Derfor er det viktig å ha en katastrofe å vise fram 
på denne tiden av året. Døende barn selger aviser og bringer 
klingende mynt i organisasjonenes kasser. Dette bidrar til en 
uhellig allianse mellom medier og bistandsindustri.

kOnklusjOn
Jeg ønsker ikke å etterlate dere med et inntrykk av en slags 

kynisk framtidsoptimisme. 230 tusen mennesker døde i Tsu-
namien. Det siste året har vi hatt naturkatastrofer i Burma 
og Kina. I deler av verden er levealderen fortsatt svært lav 
og høye matvarepriser skaper nye utfordringer. Men jeg tror 
ingen av oss trenger løgner og overdrivelser for å føle med 
ofrene for katastrofer eller for de som lider under vanskelig 
leveforhold, ei heller for å bidra og hjelpe der det trengs.

Et helt avgjørende fremskritt i vår levealder er den globale 
kunnskapsveksten. Vi har i dag alle sammen tilgang til infor-
masjon som de fremste etterretningsorganisasjoner for 50 år 
siden bare kunne drømme om. I Niger bor den norsk-svenske 
familien Garvi. Søskenparet Esther og Josef har vokst opp i 
landet og er begge i 20-årene.  De blogger daglig på nettet, 
og forteller om hverdagen blant bønder og landsbybeboere 
i en av landets fattigste provinser. Og de er ikke alene, snart 
kan vi lese øyenvitneskildringer på internett fra nærmest hver 
avkrok av vår store verden. Slike bloggere gjør det stadig 
vanskeligere for journalister å ikke holde seg strengt til san-
nheten. Løgner, utelatelser og skjeve framstillinger blir raskt 
avdekket, og
rykter om krig avsannet. Kunnskap om de virkelige forhold, 
og økt forståelse av maktforhold, mekanismer, skjulte motiv 
og relasjoner, er våre viktigste ressurser i utviklingen mot en 
enda bedre verden. ••

Per Christian magnus//rykter Om krig 
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dagen før OPning
Laurdag den 23. august kl 15.00 - 17.00

Hanne Sofie Greve: ”Fjell festning og 
narrespillet rundt en front nr 2”  
Stad: Glaskuppelen (sjå kart: A2). Det er 
lov å køyre opp til festninga denne dagen. 
Påmeling til gitte.satre@godesirklar.no. 
Maks. 40 persnar

OPning 
Søndag den 24. august fra kl. 12.00 til 16.00
 
kl.13.30  Opning av utstillinga v/ Gitte Sætre,                             

Ammunisjonsbunkeren (Sjå kart: A1)
kl.13.45   Kunsten å se den andre v/RUno Isaksen
kl.14.15  Rykter om Krig v/ Per Christian Magnus
kl.15.00  Vandring i kunstutstillinga
kl.16.30 – 17.30 Transport nedatt

Servering/sal av mat: Strilalam serverer 
velsmakande grillmat og vegetarkost. 
Kortreist, lokalprodusert mat av beste slag. 
(sjå kart: A3)

OPen utstilling
Utstillinga vil vere open kvar laurdag og 
søndag kl. 12.00-15.00 fram til t.o.m 7. sep-
tember. Guida turar kvar time.

ekstraarrangement
Søndag 31. august kl. 15.00-17.00.
”De sovjetiske krigsfangers historie” v/Ole 
Jacob Abraham.Glaskuppelen (sjå kart:A2). 
Påmelding til ole@museumvest.no.

kart//fjell festning

fjell festning//Praktiske OPPlysningar
transPOrt til OPninga søndag den 24. august.

Russarstien: Vi tilrår å ta turen opp Russarstien saman med Guideservice. 
Avgang Fjell skule kl. 12.45 og 13.00. 

Festningsvegen: Buss frå Tellnes skule til festninga kl. 12.30. 
Køyr forbi Fjell i retning Sund til du kjem til Tellnes skule.

Buss frå byen: Bussen er merka ”Fjell Festning” og går frå 
Festplassen til Fjell festning kl. 12.00.

Parkering: Russarstien: Fjell skule. Festningsvegen: Tellnes skule.
Følg dei regnbogefarga vegstikkene.

På Fjell festning kan det vere rått og kaldt, så ta med godt med klær. Også lommelykt hvis 
du har. Frå Glaskuppen går 50 personar av gangen ned i anlegget kvart 10 min. Vi gjer merksam på at det er ikkje tillate å gå inn i anlegget utan gui-
dar. Det kan være skyttergraver og andre overaskingar i terrenget, så ver årvåken når du vandrar i området.

utstillinga er støtta av: 
Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Hordaland Fylkeskommune, Fjell kommune, 
Gode Sirklar, Vestnytt og Lie-gruppen.

Arrangør: Perler i Nordsjøløypa

//PrOgram


