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FESTSPILL-ASKELADDEN MED 100 HJELPERE PA ENGØ

Musikalsk suksess for
Valen-koret i Drammen
Katta Figurteater Ensemble i samarbeid med
Vestfold Festspillene og Teater Ibsen inviterer til
premiere på "Askeladden og de 100 hjelperne" på
Engø gård den 21. juni. Det blir starten på eventyrfestspill 7 dager til ende.
Prinsessen fyller 16 år og 100 gjester inviteres inn
på tunet for å drikke champagne, danse og hylle

Valen-koret spilte en
sentral rolle da Drammens
Glassverks Musikkorps
avrundet feiringen av sitt
hundreårsjubileum med
stor konsert i Bragenes
kirke fredag 26. mars.

prinsessen. Da…som lyn fra klar himmel strekker
trollet sin kjempehånd inn på tunet, griper fatt i
prinsessen og røver henne med seg. Den som kan
fri prinsessen fra trollet skal få henne til kone og
halve kongeriket på kjøpet. Per og Pål og Espen
Askeladd påtar seg oppdraget. Manus, regi og
koreografi ved Anne Helgesen og Pelle Ask.

Koret opptrådte sammen med jubilantkorpset og sopranen Unnur
Wilhelmsen, samt med eget repertoar.
På programmet sto blant annet
Hallelujak oret fra Händels Messias,
Slav ek oret fra Verdis Nebuk adnesar og
Anthem fra Benny Anderssons Chess.
Konserten ble særdeles godt
mottatt av publikum i Bragernes kirke
– det skyldtes ikke minst de musikal-

ske gavene fra Vestfold-gjestene.
Drammens Glassverks Musikkorps
ble ledet av dirigent Frode Grøtting,
mens Valen-koret hadde med sin faste
dirigent Bård Bonsaksen. Repetitør
og pianist Ingegerd Kemkers akkompagnerte verkene koret oppførte til
ære for jubilanten.
Drammens Glassverks Musikkorps
ble grunnlagt av 14 glassblåsere. Fra
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gammelt av het det at gode glassblåsere egnet seg som hornblåsere.
Følgelig hadde de fleste glassverk
også eget hornorkester.
Valen-koret ble stiftet i 1964 og
har ca. 40 medlemmer fra store deler
av Vestfold.

VALEN-KORET
Sverre Valen stiftet Valen-koret i
1964. Koret har som mål å utøve korsang på høyt nivå. Sverre Valen ledet
koret til en fremtredende plass i
norsk musikkliv og gikk av som dirigent i 1995. Valen ble avløst av Jan
Helge Trøen. Bård Bonsaksen overtok som dirigent og kunstnerisk leder
i 1999.
Korets repertoar omfatter store deler av den klassiske korlitteraturen,
typisk nordisk musikk, store klassiske verk, kirkemusikk og et allsidig
utvalg av verdslig korlitteratur.
Konsertene gjennomføres ofte i samarbeid med anerkjente solister, ensembler og orkestre.
Koret har flere ganger deltatt ved
Vestfold-Festspillene, ved Olavsfestdagene i Trondheim og Kirkefestspillene i Kristiansand. Hver jul
holder Valen-koret godt besøkte konserter i Vestfold-kirker. Koret har
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gjennom årene gjennomført en rekke
utenlandsreiser, bl.a. til Roma der
Vestfold-koret sang for paven på
Petersplassen.

DIRIGENTEN
Bård Bonsaksen ble tilsatt som rektor ved Sandefjord kulturskole i
1999, fra samme år også som dirigent
for Valen-koret. Han har eksamen i
klaver- og orgelspill fra Musikkvitenskapelig institutt ved Universitetet i Trondheim og fem års studier i
orkesterdireksjon, kordireksjon og
kirkemusikk ved Hochschule für
Musik und darstellende Kunst i Wien.
Bård Bonsaksen har dirigert og
samarbeidet med kjente sangere og
musikere som Solveig Kringlebotn,
Randi Stene, Marianne Hirsti, Trond
Hallstein Moe,
Elise Båtnes,
Marianne Thorsen, Øystein Sanstad,
Bengt Hallberg, Arne Domnérus, Lee
Konitz og en lang rekke norske jazzmusikere. Han ledet Midt-Trøndelag
Symfoniorkester og dirigerte profesjonelle orkestre i andre nordiske
land. I over ti år var han dirigent og
kunstnerisk leder for kammerkoret
Collegium Cantum i Trondheim. Han
har også undervist i orkester- og ensembleledelse ved Trøndelag Musik-

Repetitør og pianist Ingegerd Kemk ers
(t.v ), leder Bjørg Holte og dirigent
Bård Bonsak sen tok med seg Valenk oret til Bragernes k irk e for å av runde
hundreårsjubileet til Drammens
Glassv erk s Musik k orps.

Foto: Nils Kavlie-Borge.

konservatorium og ved Universitetet
i Trondheim.

PIANIST OG REPETITØR
Ingegerd Kemkers har vært Valenkorets faste pianist og repetitør siden
1971. Nesten like lenge har hun vært
repetitør og akkompagnatør for
Sandefjord Jentekor. Hun har vært
kunstnerisk ansvarlig for Vestfold
Operakor siden det ble opprettet i
1975.
Kemkers fikk sin utdannelse hos
musikkpedagog Ingeborg Kindem og
komponist, organist og pianist
Magne Elvestrand ved Musikkonservatoriet i Oslo.
Ingegerd er en effektiv repetitør og
en følsom og glitrende akkompagnatør. I 2000 ble hun som den aller
første tildelt Distriktsoperaens ærespris, og nylig fikk hun DnB Nors
kulturpris for 2008.•
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Kunst og helse på kalkulator

ultur og helse er to tunge samfunnssektorer med definerte
oppgaver og nokså like ideale målsettinger: – Sty rk e
mennesk ets selv innsik t og forståelse av v erden, foreby gge lidelser, bedre liv sk v aliteten for folk flest. Kunsten har
ofte ansporet vitenskapen til å styre forskningen inn på nye
spor, medisinere og kunstnere har satt nye oppdagelser inn i
nye sammenhenger og gjort oppdagelsene til allemannseie.
Prosessene har også ledet inn på tankebaner som igjen har avfødt et allment akseptert, men yppig tilsidesatt charter om
menneskerettigheter i en verden ute av balanse.
Ny forståelse og nye uttrykksformer har som
regel kollidert med vanens makt og etablerte
sannheter. Alt nytt og revolusjonerende har
nesten uten unntak kollidert med vanen, blitt
forfulgt og forbudt, brent og forsøkt utradert –
før nyvinningene er blitt omfavnet og gitt status som fornuftens seier over vanen. At man nå
og da har prioritert marginal, men avansert og
prestisjegivende medisin på bekostning av
forebyggende samfunnsmedisin, er forståelig.
Det gjelder for medisinen som for kunsten: det
spektakulære får oppmerksomhet, det alminnelige blir oversett, satt på vent eller tatt som en selvfølge. Man
kan stusse over at en idrettskrets får bruker tusen ganger flere
kroner på et lag i fotballens elitedivisjon enn på fysisk fostring av ungdom og trimtilbud for folk med skavanker og livs-
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stilslidelser. Men så absurd er det i virkelighetenes verden.
Bevilgningene til norsk skjønnlitteratur koster det offentlige
mindre på årsbasis enn lønna til et av stjernelagene i eliteserien. Årlige statstilskudd til norske institusjonsteatre ville
knapt dekket kostnadene for årets Grand Prix-finale.
Det er forstemmende å se hvordan vi prioriterer som vi gjør i et
mønsterland som Norge. Vi bygger oss ut i bredden og høyden.
Reiser idrettshaller og kulturhus, sentraliserer museer og sykehus, strukturrasjonaliserer, omorganiserer og utvikler gigantomane byråkratier som leverer mindre for
dobbelt pris. Det som skal skje mellom veggene i alt dette monumentale vi skaffer oss, blir
Hmm
ikke målt i kvalitet og behov, men i kvadrat...
meter, regnskapsmessig pluss og minus.
I Vestfold reiser vi nye museumsbygg som skal
vise gammelt, ære være beslutningstakerne for
det. At budsjettene samtidig blir slanket for
kunstmuseet på Haugar som vil vise samtid og
framtid, er mindre visjonært. Utvidelse av et
sentralt sykehus i Tønsberg og nedleggelse av
lokale sykehus i Horten, Sandefjord og Larvik
flytter gangpasienter til Tønsberg og skaffer
blårussen myndighet over helsa vår. Hva har vi oppnådd med
det? Og – hvem teller akuttpasientene som ikke overlever
transporten langs trafikkerte E18, fra hjemmet til behandling
på sentralsykehuset? •
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FESTSPILL MED KIM LARSEN I BØKESKOGEN I LARVIK

Kupp av Pettersson og
Det blir Kim Larsen og Kjukken med høy allsangfaktor under trekronene og fatølvær i Bøkeskogen
når Festspillene inntar det store utendørsamfiet i
Larvik torsdag 10. juni
Danmarks kanskje største musikknavn, Kim Larsen,
har vært i sving i over 30 år, både som soloartist og
frontmann i bandet Gasolin. Han framstår som mer

engasjert og utadvendt enn noensinne, og musikken
er stadig like frisk og levende, med dansende poesi,
vakre bekjennelser og saftig rock’n roll. Og med en
energi som den mest ihuga wannabe-rockstar aldri
kommer i nærheten av! Vi får høre Kim Larsen,
vokal, gitar, Karsten Skovgaard, gitar, Jesper
Haugaard, bass og Jesper Rosenqvist, trommer.

Mens andre kunstinstitusjoner baler med ganske interessante opplegg og utstillinger, er Haugar kunstmuseum i ferd med å bryte
lydmuren. Med direktør Jan
Åke Pettersons lanker låst til
rattet snappet faktisk
Haugar Vestfold
Kunstmuseum den spektaku-lære Warhol-Munch utstillingen foran konkurrenter som det danske prestisjegalleriet Lousianna. Jo, i
sommer blir det virkelig
hett på Haugar!

6

"Madonna" v ar et av Munchs
bilder som satte Andy Warhol
på sporet av nordmannen.

Det er bare å ta av seg hatten for direktør Pettersson og hans stab. Ikke
bare har de denne sommeren skaffet
Vestfold den største Munch-utstillingen noen gang vist utenfor Oslo
og Bergen. Haugar-teamet sørget
også for å henvise det danske prestisjegalleriet Lousianna til andreplass
når det gjalt europeisk framvisning
av Andy Warhold Munch-inspirerte
bilder! Den 22. mai åpner museet på

Andy Warhol v ar sv ært
fascinert av alt som fik k ly d
og uttry k k i Edv ard Munchs
v oldsomme "Sk rik ".
Haugar den spektakulære utstillingen
"Munch by Warhol". Den vil være tilgjengelig for publikum fram til første
uke i september.
Den amerikanske popkunstneren

H
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UNGE JAZZERE FYRER LØS I TØNSBERG

Haugar kunstmuseum
Løssluppent må det bli når Urijazz 13. april inviterer Vestfold Ungdomsstorband og lover Åpen scene
i Maskinistenes Hus. Det ferske Vestfold
Ungdoms-storband består av unge talenter fra hele
fylket, og ledes med kyndig hånd av trombonist,
komponist og pedagog Dag Einar Eilertsen.
Mange fikk gleden av å høre dem på Tønsberg og

Andy Warhol (1928–1987) rakk i sin
levetid å få samme stjernestatus på
den kunsthistoriske himmelen som
Edvard Munch, om enn med et helt
annet visuelt uttrykk og en ganske
annen personlig fremtoning.
I forbindelse med Haugars store
Munch utstilling denne sommeren
byr det seg en passende anledning til
å endelig føre disse to kunstnerne
sammen, særlig med en presentasjon
av den serie av malerier og silketrykk
som Warhol laget direkte ut fra noen
av Munchs mest kjente motiver –
"Skrik", "Madonna", "Selvportrett
med knokkelarm" og portrettet av
Eva Mudocci.
Senhøstes 1982 arrangerte et norsk
galleri i New York en utstilling med
over 100 arbeider av Munch.
Andy Warhol, som holdt den norske kunstneren for å være en av de
største gjennom alle tider, besøkte
galleriet flere ganger og lot seg til
slutt overbevise om at han måtte lage
nye og «moderniserte» utgaver av
Munchs klassiske motiver, slik han
på dette tidspunkt også gjorde med renessansemestere som Leonardo og
Botticelli.
Foruten den opplagte grunnen at
Munchs motiver tilhører noen av de
mest kjente bildene i verden, kan det
også ligge andre momenter bak
Warhols beslutning. Til tross for at
han alltid insisterte på at han var like
overflatisk som sin kunst, så er det i
hans valg av "Skrik" og "Selvportrett med knokkelarm" mulig å spore
en noe dypere personlig refleksjon
over egen angst og død. I likhet med
Munch hadde han mistet en forelder
som lite barn, og var senere i livet
også blitt skutt.
Utstillingen er organisert i samarbeid med Anders Bjørnsen i Sparebankstiftelsen, og omfatter også de

Nøtterøy biblioteks jubileums-julekonsert i fjor,
der det også ble avslørt at det finnes lovende komponister i rekkene. Etter storbandets avdeling åpnes scenen for øvrige musikere som ønsker å vise
seg fram. Støtt ungdommen, og møt opp til en
kveld breddfull av skapertrang og spilleglede! oppfordrer arrangør Urijazz.

fire originale Munch trykkene, de
fleste sjenerøst stilt til rådighet av
Munchmuseet.
Haugars andre fokus på kunsten til
Edvard Munch (omtalt på side 10 og
11) blir åpnet 5. juni – dagen etter at
Vestfold Festspillene slipper sitt program løs på sommerens publikum.•
T.h.: Andy Warhol.

Under: Warhols v ersjon
av Eva Mudocci– Edv ard
Munchs madonna-modell
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Mykles "Rubin"
til Vestfold

Et halvt hundreår etter at Agnar Mykle skrev seg
til en litteraturhistorisk plass som provokatør
nummer én mot den norske bluferdigheten, har
Riksteateret dramatisert "Sangen om den røde
rubin". Torsdag 15. april blir blir "Rubinen"
vist i Nøtterøy Kulturhus, fredag 16. står
Bakkenteigen i Horten for tur.

Mattis Herman Ny quist som Ask Burlefot og Line Verndal
som Embla i Rik steatrets dramatisering av "Sangen om
den røde rubin".

8

Dristig dramatisering er det
når Riksteatret har skapt
scenekunst av Agnar Mykles
"forbudte" roman om Ask
Burlefot og hans erotiske
oppdagelsesferd.
Mot slutten av de idylliske
1950-årene ble "Sangen om
den røde rubin" lagt under påtalemaktens lupe og Agnar
Mykle – og Gyldendal – dømt
for overgrep mot norsk bluferdighet. Dommen gjorde romanen til allemannslesning.
Det var knapt én lesekyndig
nordmann som ikke smugleste
den forbudte romanen.
Teaterversjonen av denne
spektakulære romanen har
høstet go´ord fra kritikere og
hyggelige publikumstall for

Riksteatret som midtveis i
april besøker Nøtterøy og
Bakkenteigen med stykket.
Det er noe mytisk pirrende
ved roman-personen Ask
Burlefot som moralens voktere mislikte med alle midler,
men som romanleserne dypest
sett kjente seg igjen i. Ask er
en ung mann på sporet av seg
selv, på jakt etter kjærlighetens "røde rubin".
Medvirkende i oppsetningen er Mattis Herman Nyquist,
Bjørn Skagestad, Line
Verndal, Yngve Bjørn Berven,
Mari Baade, Julia Schacht og
Ida Cecilie Klem. Musikken er
av Anne Grete Preus mens
Morten Borgersen står for regi
og dramatisering. •

Fylkesmuseet gjenfødt
for 37 millioner kroner
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Hvis ikke NSB og Jernbaneverket igjen blander sukkerbiter og sikringer, sender en
løpsk godsvogn inn i et velrestaurerte Fylkesmuseum,
setter fyr på byen med nedfalne kjøreledninger eller –
fri og bevare oss – blåser
halve Frodeåsen ned over
nordre bydel – får Tønsberg
et glitrende nytt kulturhus å
fylle med innhold. Offisiell
åpning av Nye Slottsfjellmuseet blir 3. juni.

Farene forbundet med å ha NSB som
nærmeste nabo, synes ikke å bekymre direktør Haakon Livland. Han
ntyder at det «nye» Slottsfjellmuseet
vil bli mer enn blott et museum.
I ly av debatten om at Tønsberg
mangler nytt kulturhus, framholder
Liveland at det nettopp er kulturhus
som bygges i Fylkesmuseets regi.
– Dette kan være ett av flere kulturhus i Tønsberg, sier museumsdirektør
Livland til Tønsbergs Blad..

SEINT MEN GODT
Et halvt tiår har prosessen tatt, men
nå er Slottsfjellmuseet oppgra-dert,
modernisert og renovert. Om to måneder, den 3. juni, slår museet igjen
dørene opp for publikum.
Anlegget som er godt synlig for
alle forbipasserende, vitner om godt
gjennomtenkte planer. Samlet areal
vil nærme seg 3.500 kvadratmeter,
1.500 av dem skal være utstillingslokaler.
Livland ser det nye museumsanlegget som et konkret bidrag i kulturhusdebatten. Museet aspirerer til en
rolle som viktig kulturell møteplass.
MØTER OG MAT
Det nye påbygget museet blir utstyrt
med, rommer en stor resepsjon og
foajé. Herlighetene kan disponeres

for konserter og kunstutstillinger. I
tillegg vil aulaen bli gjort om til et
skoleområde, der kan foredragshol-

Omtrent slik er det noen
som husk er det "gamle"
Fy lk esmuseet.

Flott og funk sjonelt sk al det
ny e museet bli.

dere foredrag, seminarer og kurs få
slippe til. Det blir kafé i bygget.
Museet vil dessuten holde åpent året
rundt heretter, lover Livland.
Prislappen på moderniseringen er
kommet opp i om lag 37 millioner
kroner. Dette har vært et spleiselag
mellom Tønsberg kommune, Vestfold
fylkeskommune
og
Stiftelsen
Vestfoldmuseene.
Driften
skal
Vestfoldmuseene IKS stå for.
Forutsatt at nabo NSB ikke utløser
en ny, historisk avsporing.•
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TROMPET-TALENTET TINE THING – TIL BAKKENTEIGEN

Munchs kjærlighetssti
Torsdag 15. april stiller trompet-talentet Tine Thing
Helseth som solist med Marinemusikken på Bakkenteigen. Denne kvelden vil måltrosten og nattergalen i
området få skarp konkurranse.
Tine Thing Helseth har etter suksessen i Eurovision
Young Musicians Contest i 2006, gjort rent bord –
høstet priser og go´ord som andre høster rips: Prins

Haugars sommerutstilling
blir en stor begivenhet.
Museet viser sentrale verk
av Edvard Munch (18631944) som alle knytter seg til
Åsgårdstrand, og i særlig
grad til hans intense opplevelser av kjærlighetens sødme
og bitterhet. Dette er en av
de største Munch-utstillingene som noensinne er holdt i
Norge utenom Oslo og
Bergen.

10

Munch kom første gang til Åsgårdstrand sommeren 1885, bare 22 år
gammel. Familien hadde leid et hus i
det som i dag er den sørlige delen av
Horten, en kort promenade fra den
populære ferieidyllen. Denne sommeren innledet den unge Munch et ro-

Eugen Kulturpris, Luitpold-prisen som "årets beste og
mest interessante unge kunstner" på Kissinger
Sommer Festival i Tyskland (2007), opptreden med
Wiener Symphoniker, kritikerrost plateutgivelse i
2009 – "Mitt hjerte alltid vanker". Hun var solist på
kammermusikkfestivalene i Oslo og Trondheim,
Festspillene i Bergen, Tyskland og Tokyo.

mantisk forhold til Milly Thaulow,
også kalt Fru Heiberg i mange av
hans litterære tekster. Opplevelsene
satte sterke spor i Edvards sinn, og
mange av kjærlighetsmotivene i
hans billedserie Liv sfrisen har sin

Dette Åsgårdstrand-motiv et ble
solgt på Sotheby s i 2006.

Edv ard Munch: "Hav frue".
bakgrunn i disse hendelsene. Bilder
med denne tematikken er også et dominerende innslag i de ulike motiver
han hentet fra Åsgårdstrands bymiljø
og karakteristiske strandlinje.
Mellom 1889 og 1905 oppholdt
Munch seg nesten hver sommer i den
pittoreske småbyen, først i et leid
hus, og fra 1898 i sitt eget. Huset,
som han hadde mange både produktive og dramatiske opphold i også de
neste 30 årene, beskrev han senere i
livet som «det eneste hyggelige hus
jeg har boet i». Etter hans død kjøpte
kommunen boligen av hans søster
Inger og åpnet det som museum i
1947. I dag er Munchs hus det eneste
viktige sted som er bevart etter ham.
Utstillingen som åpner 5. juni består av 34 arbeider, hvorav nesten
halvparten er malerier i til dels store
formater. Grafikken er fra 1890-år-

01-48-Kult nr.2-2010:01-48-ALLE sider

06-04-10

14:04

Side 11

RIKHOLDIG VÅRPROGRAM I ZAZJIGALKA

i i Åsgårdstrand

Foredrag av Alf Glad om Anton Tsjekhov på dikterens fødselsdag og visning av storfilmen
"Admiral" om uroen i Rusland mellom tsarens fall
og bolsjevikenes maktovertagelse innledet
Zazjigalkas omfattende vårprogram.
Den 7.april hadde Zazigalka Jahn Otto Johansen
på besøk med foredrag basert på hans siste bok

“Mitt liv med Moder Russland”. I uke 15 (12 til
18. april) blir det ikonutstilling i Galleri KS. Der
blir gamle og nye ikoner vist fram, og det blir
foredrag av Solrunn Nes, kunsthistoriker og ikonmaler. Den 12. juni kommer lærerstudenter fra
Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo til Mariakapellet
for å spille “Kirsebærhagen” av Anton Tsjekhov.

Edv ard Munch:
Selv portrett.

"Sommernatt
på stranden".

ene, da han var som mest nyskapende
på området, mens mange av maleriene
er sene og meget fargesterke versjoner av de mest sentrale hovedverkene.
Samtlige bilder er utlånt fra Munch
Museet, som sterkt har bidratt til at
utstillingen har latt seg gjennomføre.
Den markerer også innledningen på
den nasjonale feiringen av Munchs
150-årsjubileum i 2013, og vandrer
videre til Lillehammer Kunstmuseum
senere på høsten.
Det vil bli utgitt en egen bok med
samme tittel på forlaget Labyrinth
Press. Bidragsytere er Ingebjørg
Ydstie og Mai Britt Guleng, begge
konservatorer ved Munch-museet,
professor i kunsthistorie Øivind
Storm Bjerke samt kunsthistoriker
Hans-Martin Frydenberg Flaatten,
som for første gang skal publisere en

sammenhengende kronologisk oversikt over Munchs opphold og virke i
Åsgårdstrand. Også en sentral tekst
av Munch selv som beskriver noen

Edv ard Munch:"Liv ets dans".

av hans opplevelser
Heiberg” blir å finne.•

med

”Fru
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VI HAR FLERE NORSKE DAGSAVISER ENN NOEN GANG

Vestfold-avisene er truet
Fra tid til annen kan man få inntrykk av at norsk
dagspresse domineres av Verdens Gang (VG) og
Dagbladet. Det er dypt urettferdig overfor
Aftenposten, Bergens Tidende og alle de andre store
regionsavisene. Dessuten er det faktisk riv, ruskende galt i forhold til de nesten to hundre lokalavisene som trofast bringer siste nytt til godtfolks post-

Ser vi på dagsavisene i
Vestfold, er trenden omtrent
den samme som i landet forøvrig, men i vårt fylke har
avisdøden vært litt større, og
fødslene noen færre. Sett bort
fra turbulensen under krigen
og oppgjøret som fulgte, er
det ikke etablert en eneste
levedyktig dagsavis i Vestfold
siden krigen. Den opprinnelige
Larvik Morgenavis, som ble
etablert i 1947, måtte gi opp i
1965. Forsøket på å blåse liv i
en dagsavis med samme navn
tretti år seinere, endte med
knall og fall etter bare et halvt
år.

12

AVISDØDEN I VESTFOLD
Da har det gått bedre med de nyetablerte ukeavisene. Sett bort fra gratisaviser, og Morgenavisen Tønsberg
(1993-1998) ser det ut til at både
Sande Avis (1981) og Øyene (1999)
holder stand. Nå står det sterke aviser
bak begge disse lokalavisene, som
igjen eies av store medieselskaper,

kasser, en til seks dager i uka, til hver minste grend
i et land som aldri var ment for papirbaserte nyheter.
I forfjor holdt vi oss med 228 forskjellige aviser i
Norge. Det er mange. Ifølge medieforsker Sigurd
Høst ble den forrige rekorden satt i 1952 da det var
registrert 227 aviser. Av disse er det imidlertid bare
117 som fortsatt eksisterer.

men det er nå en gang slik virkeligheten er blitt.
Men i Vestfold har vi altså mistet
dagsavisene Vestfold Sandefjords
Dagblad (1958), Horten Arbeiderblad
(1962), Vestfold Framtid (1982),
Nybrott (1984) og Vestfold
Arbeiderblad (1988).
Samtidig er venstreavisa ØstlandsPosten, som egentlig var en høyreavis de siste årene, blitt en del av Apressen. Og Høyreavisa Tønsberg
Blad er en del av Edda-konsernet, det
samme som Sandefjords Blad og
Gjengangeren. Jarlsberg er kjøpt
opp av Østlandsposten, som også etablerte Øyene – selv om ØstlandsPosten overhode ikke hadde noe der å
gjøre. Samtidig tok Drammens
Tidende og Buskerud Blad over Sande
Avis, og brakte dermed også denne
ukeavisa inn i Edda Media.
INGEN LANGSIKTIGHET
Forvirret? Det er det flere som er. Det
norske aviskartet har gått fra å være
Høyre, Venstre og sosialdemokratisk, med islett av bønder og uttalte
kristne, til å bli vanskelig omsettelige aksjer på børsen. Ideologien er
tilsynelatende tatt ut av spaltene,
men til fordel for hva? Nyheter?
Samfunnsengasje-ment?

Underholdning? Eller rein og skjær
profitt?
Jeg frykter det siste. Nyheter er
blitt handelsvare. Noe det i og for
seg alltid har vært. Forskjellen fra
tidligere er at nå er det overhodet ingen langsiktighet tilbake.
Man skal slett ikke se bort fra at
det finnes journalister, redaktører og
mellomledere som fortsatt har forestillinger om avisenes samfunnsoppdrag, og om deres grunnleggende
rolle for en demokratisk samfunnsutvikling. Men om eierne har slike
ryggmargsreflekser til daglig, og
ikke bare når de står på talerstolen i
en eller annen bankettsal med ferdigskrevet manuskript, det stiller jeg
meg mer tvilende til.

FORMIDABEL OMSTILLING
Nå er ikke jeg av dem som mener at
alt var bedre før. Mye var faktisk
ikke det. Det var tider da avisene var
så partipolitiske at journalistene i
Tønsberg Blad ikke fikk nevne
Arbeiderpartiet i sine artikler. Den
gang ville brødrene Olsen vært
lykkelig forskånet for omtale av de
famøse boligkjøpene sine, hvis da
ikke Vestfold Arbeiderblad hadde avslørt revestrekene. I TBs spalter ville
slikt aldri blitt omtalt, hvis det ikke
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IKONER STILLES UT I GALLERI KS I TØNSBERG

t av aviseierne selv...
Ikon-maleren Solrunn Nes vil vise ikoner i Galleri
KS (Kjell Strand) fra lørdag 17. april til søndag 9.
mai. I galleriet som ligger i Øvre Langgt.14 i
Tønsberg blir det samtidig også utstilt eldre russiske
ikoner.
Introduksjon om den særpregede ikon-kunsten vil
kunstneren Solrunn Nes besørge på åpningsdagen

hadde vært Arbeiderpartipolitikere
som stod bak, og det kunne det naturligvis vært. Deres svin på skogen
har ikke vært færre enn deres politiske motstanderes menasjeri. Svarere
tvert om. Og aldri ble det omtalt i Apressen.
Avisene har vært gjennom en formidabel omstilling – ideologisk,
teknisk og markedsmessig. Man kan
like eller mislike det ideologiske
hamskiftet, men faktum er at det ikke
er mange produksjonsbedrifter i
Vestfold som kan se tilbake på en
like lang ubrutt virksomhet som våre
gjenværende dagsaviser. Den eldste,
Gjengangeren, kom ut i 1853
Deretter fulgte Sandefjords Blad
(1861), Tønsberg Blad og ØstlandsPosten (1881).

ANNONSESVIKT
Opplagsraset til de to løssalgsavisene VG og Dagbladet, som dannet
innledningen til denne artikkelen,
har heller ikke rammet
Vestfoldavisene. Visst har Tønsberg
Blad mistet en del av sine abonnenter
siden glansdagene på 90-tallet.
I 1995 hadde TB 32 825 abonnenter.
Tilsvarende tall for de andre dagsavisene i fylket samme år var;
Sandefjords Blad 14 877, ØstlandsPosten 13 714 og Gjengangeren
5803.
14 år seinere har Tønsbergs Blad
28 807, Sandefjords Blad 13 877,
Østlands-Posten13 730 og
Gjengangeren 6 285 abonnenter.
Opplagstallene kan altså tyde på at
de som jobber i papiraviser kan sove
trygt ennå en stund. Var jeg dem,
ville jeg imidlertid ikke sove for
tungt. En del av bildet er opplaget,
en annen er annonsene, og der er
malingen langt mørkere. De siste
tjue årene har avisene tapt markedsandeler til først og fremst fjern-

17. april. For kunstinteresserte i fylkeshovedstaden
er det også en kjent sak at galleriets innehaver, Kjell
Strand, er i besittelse av betydelige kunskaper om
den tradisjonsike russiske ikon-kunsten. Initiativtaker til vårens kanskje mest spektakulære utstilling
i Tønsberg, er Zazjigalka, foreningen som framfor
noen sprer kunnskap om russisk kunst i Vestfold.

syn, men også til radio og direkte
markedsføring (såkalt DM, som er
pamfletts, flyers, brosjyrer, kataloger og så videre som distribueres via
Posten eller andre), Dessuten puttes
reklamekronene i sponsing og profilering, i messer og konferanser, i
annonsering på trikker og busser, på
kaffekopper og dørmatter, på GPS og
søppelkaser , t-skjorter og kulepenner. Det er åpenbart ingen grenser for
hvordan man kan bygge merkevare
og skape oppmerksomhet.
Dette var til å leve med for avisene
da næringslivets markedsføringsbudsjetter bare økte. Etter krakket i
2008 gjør ikke markedsføringsbudsjettene det lenger. Finanskrisa har
tatt strupetak på trykte medier. Det er
i hvert fall den offisielle forklaringen fra mediene selv, når de nå sier
opp ansatte i hopetall.

SATSET KJERRING OG UNGER
Og det er sikkert riktig. I hvert fall
delvis. Men mon tro om ikke den
største trusselen kommer innenfra.
Eierne lånte i sin tid penger for å
kunne kjøpe avisene. De villeste
aktørene satset gård og grunn, kjerring og unger for å få hånden på rorkulten. Og nå styrer de skuta med
stødig blikk rett på grunna.
Den kapitalen papiravisene hadde
akkumulert gjennom mange tiår,
gikk med på å betale seg selv. De nye
eierne lånte ut fra hva som fantes av
verdier i avisselskapene, og realiserte disse så snart de hadde lagt
labben på honningkrukken.
Dessuten så man på rasjonaliseringsgevinster og effektivisering,
samordning og stordriftsfordeler.
Slikt blir det penger av, men ikke
nødvendigvis gode aviser. For når
kvartalsregnskapene blir kompasset
og eiernes krav til kortsiktig utbytte
er kartet, da må seilasen ende med

Alv orligste trussel mot norsk e
papirav iser er eierne selv ...

forferdelse.
Papiravisene er ikke havnet på
skjæret riktig ennå. Men for hver
journaliststilling som blir inndratt,
og for hvert tidkrevende graveprosjekt som blir innstilt, kommer revet
stadig nærmere.
Derfor skal Tønsberg Blad ha all
ære for å ha fulgt opp snusket innenfor boligbyggelaget i byen. Det er
god journalistikk, det er samfunnsnyttig og det viser berettigelsen av
en sterk lokalavis. Sannsynligvis er
det også den eneste måten papiravisen kan holde stand i forhold til konkurransen fra nettet. •
MORTEN E. MATHIESEN.
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VESTFOLDS KUNSTNERPRIS TIL HARALD ROSENLØW EEG
Forfatteren, dramatikeren og musikeren Harald
Rosenløw Eeg fra Tønsberg, kjent for flere prisbelønte ungdomsbøker og filmmanus ble i januar belønnet med Vestfold Fylkeskommunes Kunstnerpris.
Harald Rosenløw Eeg er født den 18. august 1970 i
Tønsberg. Han er forfatter, dramatiker og musiker.
Eeg er utdannet cand. philol. i religionshistorie. Han

"Her i Tønsberg . og
Vestfold - var rivialiseringen med kommunistisk motstandsbevegelse
sterkere enn i resten
av landet."

Spørsmålet om hvem som
var helter og hvem som var
skurker i Norge under krigen er igjen blitt aktuelt.
Nrks Brennpunkt-program
om Asbjørn "Osvald" Sunde
har rettet søkelyset på det
offisielle Norges behandling
av kommunistiske sabotørgrupper og deres store innsats under tyskernes
okkupasjon.

har arbeidet som jordbærplukker og lagersjauer, samt
som kateketvikar i Fetsund. Han har også arbeidet på
ulike institusjoner med ungdommer med adferdsproblemer og autister. Som musiker har han deltatt i
teknoduoen Subgud. Han var også vokalist og tekstforfatter i gruppa Mikrokosmos. Eeg skriver både
bøker og filmmanus.

På tide med medalje
Av FREDRIK PRINTZ

H
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er i Tønsberg – og Vestfold –
var rivaliseringen med kommunistisk motstandsbevegelse
sterkere enn i resten av landet.
Arbeiderbevegelsen var splittet i to.
Ved det første fagforeningsvalget på
Kaldnes i 1945 vant Arbeiderpartiets
fløy – med Frithjof Jahnsen i spissen
– med bare syv stemmers overvekt
over kommunistene.
Kommunistene – også Osvaldgruppen – hadde gjort en solid innsats i Tønsberg under krigen. Blant
annet sto Asbørn Sundes gruppe bak
sprengningen av Arbeidskontoret i
byen for å tilintetgjøre arkivene med
navn på dem som skulle utskrives til

Asbjørn "Osv ald" Sunde – k rigshelt sk jøv et ut i mørk e...

arbeidstjeneste for tyskerne. I
Holmestrand sto Osvald-gruppen bak
sprengningen av jernbanelinjen som
var en viktig forsyningsvei for nazistenes krigsindustri.
En av de store heltene fra den gang
var Tønsbergs Harald Olsen. Som
medlem av Osvald-gruppen spilte
han en stor rolle i frigjøringskampen. Mot slutten av krigen ble han
leder av Milorg i Vestfold, men ble
arrestert sommeren 1944 og dømt til
døden. Han satt i Kruttårnet på
Akershus inntil frigjøringen i mai
1945. – Vi fikk hallusinasjoner av
sulten og underernæringen, fortalte
han og la til at han aldri hadde frosset

så mye i sitt liv.
Noen takk for sin innsats fikk han
aldri, langt mindre medalje.
Tvertimot ble han i etterkrigstiden
overvåket av "seierherrene". Også i
Tønsberg foregikk det en omfattende
kartlegging og overvåking av kommunister – blant annet fra
Samfunnshuset der Midtløkken nå er.
Kommunisthetsen under den kalde
krigen gjorde at det var vanskelig å
få seg arbeid. Det fikk en annen av
heltene merke. Eivind Svendsen
hadde deltatt i mye illegalt arbeid og
hadde kommunistsympatier. Da han
søkte jobben som velferdssekretær
på Svalbard, grep Arbeiderpartiets

t
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BOKKUNSTPRISEN 2010 TIL SVEIN NYHYS FRA TJØME
Den prestisjetunge Bokkunstprisen 2010 gikk til
forfatter og illustratør Svein Nyhus på Tjøme.
"Årets Bokkunstprisvinner er illustratør og har
mottatt en rekke priser opp gjennom årene", skriver
juryen i sin begrunnelse. "Hans arbeider er karakteristiske ved at illustrasjonene bygges opp lag på lag,
med bakgrunner, figurer, teksturer, mønstre og de-

taljer som gjør uttrykket rikt og interessant; det er
farger, lys og løft som gir bildene åpenhet og rom
for ettertanke. Spennvidden går fra det realistiske og
ordentlige, til det ekspressive og rare, ved å dreie,
vende og overdrive formene for så å skape skumle
hus, vidunderlige skikkelser og farlige steder. kontrastene gir uttrykket energi og dynamisk kraft..."

til Vestfolds helter
Uten å møte motstand ble Oslo inntatt av en liten ty sk sty rk e 9. april 1940.

overvåkere inn og stoppet ham.
Svendsen tok en stille hevn. Han
flyttet til Moskva og arbeidet i den
nroske delen av Radio Moskva.
Derfra kunne han formidle grusomme
– og oppdiktede – reportasjer om
Tønsbergs usle sider hvor kloakken
fløt åpenlyst i gatene...
Tilogmed de trofaste Ap-tjenerne
fikk føle Jens Chr. Hauge og Haakon
Lies vrede etterhvert. Andreas
Andersen – lektor på Tønsberg
gymnas og en ivrig motstandsmann
– var statssekretær for forsvarsminister Jens Chr. Hauge og senere Einar
Gerhardsens grå eminense som eksepdisjonssjef ved Statsministerens

kontor. Da han sammen med Einar
Gerhardsen omskrev utenriksminister Hallvard Langes utkast til
Gerhardsens tale under Natos toppmøte i Paris 1957 hvor Gerhardsen
åpnet for en fredelig sameksistens
med Sovjetunionen, tok seierherrene
saken i egne hender og satt sikker-

"Aps kommunistjegere med
gamle Milorg-topper i spissen ikke minst sjefen selv "Skyggen"
- Jens Chr. Hauge - ville selv ha
æren og medaljene."

hetspolitiet på Andersen – mistenkt
for spionasje for vår store nabo i øst.
LO-leder Konrad Nordahl kalte da
Andersen for "Gerhardsens onde
ånd".
Aps kommunistjegere med gamle
Milorg-topper i spissen – ikke minst
sjefen selv "Skyggen" – Jens Chr.
Hauge – ville selv ha æren og medaljene. Max Manus, "Kjakan" Sønstebø
ble heltedyrket, – kommunistsabotører som Asbjørn Sunde og Harald
Olsen ble satt i skammekroken og
glemt - Sunde tilogmed dømt for spionasje i en politisk rettssak i 1954.
På tide med en medalje eller to
også til Tønsbergs gamle helter? •
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Hvor er det trøstesløse
hølet han
kalte Re?
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På godt synlig spalteplass i
Aftenposten kalte forfatter og
rikssynser Vetle Lid Larssen
Vestfolds yngste kommune,
Re, for et trøstesløst høl. Et
høl der Bygdedyret lever og
lurer. Kult… sendte ut en sindig sporfinner. Hans oppdrag
var å finne ut om det kan være
noe sant i påstandene.
Her følger hans rapport:

D

16

et handler om å driste seg over
på den andre siden av Raet,
krysse asfaltelva E18 med åpne
øyne. Ta seg over jordene, kalderaen
rundt den urgamle vulkanbunnen,
kjøre pilegrimsleden, Bispeveien,
nordover, langs Storelva, under
kraftgatene forbi grustaket på Freste,
så er man der, i Re. Og Revetal by
lyser i det fjerne, som en paddehatt i
hestehagen. To rundkjøringer hindrer
deg i å fortsette Bispeveien videre dit
hvor Bispeveien ikke lenger heter
Bispeveien, bare rv 35, men vi
stopper, det gjelder å stoppe på
Revetal, det gjør mange fra hele
Vestfold, på vei til hytta på
Norefjell, eller Blefjell eller bare for
å handle i fylkets beste dagligvarebutikk, men det må være noe mer, det
må finnes en sjel, en kultur utenfor
bokhandelen og vinmonopolet. Noe
som kan vise at Re ikke er et trøstesløst høl slik den nesevise pjokken
Vetle Lid Larssen hevdet i
Aftenposten.
Jeg står på parkeringsplassen
foran Revetal Senter. Det nye kommunehuset foran meg hviler oppå en

Expertbutikk og en restaurant. Til
venstre ligger Timeexpressens holdeplass, bortenfor der finner vi
Europris og Montér og på min høyre
side troner Bondeheimen, et leilighetsbygg på litt for mange etasjer
som huser både sportsbutikk, Nav og
kommunens pensjonerte bønder,
derav navnet. I åsen bak meg et stort
boligfelt med det ene bløtkakehuset
større enn det andre. Og i et svakt
øyeblikk lurer jeg på å spørre kultursjefen hvor arkitektene hadde tatt
veien da de planla utbyggingen i
Revetalåsen. For det er til virksomhetsleder for kultur Ida Charlotte
Johre jeg skal. Jeg skal finne ut hvor
trøstesløst det er i Re.

DRØMMEN OM STIKLESTAD
Ny og varm er mottoet og grønn og
senterparti, og egentlig ganske
hyggelig er det, men jeg finner fort
ut at Re er på jakt etter noen røtter og
en identitet bortenfor det bondske.
Så de graver i jorda etter valplassen
der Slagene på Re fant sted, ordfører
Thorvald Hillestad drømmer om et

Kultur for noen, uk ultur for andre:
Rev etal har et av Norges
y ngste polutsalg.
Stiklestad. Kanskje er det passé,
kanskje er det helt riktig å smykke
seg med et historisk blodig slag,
kanskje passer det inn i bygdekulturens jordnærhet, passer med sjøslag
på lokalet og gnissninger mellom
tidligere Våle og Ramnes, når kommuneadministrasjonens oppmerksomhet skal fordeles.
Entusiasmen er stor rundt vinterfestivalen, Slagene på Re, forteller
virksomhetsleder for kultur, Ida
Charlotte Johre. ”Folk kommer
uoppfordret og vil være med på prosjektet, spesielt håndverksbedrifter
er mer enn villig til å stille opp,”
sier hun. Det er viktig for reingenes
identitet og tilhørighetsfølelse, at
dette blir et prosjekt der alle er med.

KULTURHUS DA?
”Vi mangler et skikkelig kulturhus
på Revetal,” sier Ida Charlotte Johre.
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I det minste et bibliotek med en
scene. Slik det er nå er Revetal et
handelssenter og vekten på butikk
kan gå ut over mulighetene for reingene til litt åndelig føde. Det skjer
mye i Re, bare ikke i sentrum, bare
ikke så mye på Revetal. ”Et sted å
puste,” ønsker hun seg.
Barn og unge er i sentrum for kulturlivet, men Re har ikke et godt nok
bibliotektilbud og heller ikke et
skikkelig kulturhus på Revetal.
”Kulturhus ligger i kommuneplanen, men det er ingen planer om å bevilge penger til det,” sier Ida C.
Johre. Biblioteket ligger i dag litt utenfor sentrum, godt gjemt inne i et
eldresenter. Det har en utilfredsstillende plassering, i vertfall i forhold
til ambisjonene om å kunne nå ut til
den yngre del av befolkningen.
Bygdekultur kan være noe annet
enn hva Vetle Lid Larssen kanskje
anser for å være kultur, men det er
helt klart mye kultur i en skikkelig
doughnut utenfor Statoil, eller i en
slåsskamp på lokalet i Fon. For det
er nå engang slik at kulturtilbudet er
magrere for den som har passert 18årsgrensa enn for barna. Slik må det
sikkert være i kommuner med be-
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grensede økonomiske midler. ”Som i
de fleste små kommuner så prioriteres barn og unge,” forteller Johre.
”Det er til prosjekter for barn og
unge det er midler å hente.”
Re har ikke opera og teaterscener,
ikke et skikkelig galleri, men Re har
kanskje Norges hyggeligste musikkfest på Revårock i Fon og en gryende
vinterfestival med Slagene på Re.
Kanskje lener Re seg litt på sine
større naboer i sør og øst, så helt
trøstesløst blir det vel ikke?

RE SKAL BLI TIL RE
Kulturprosjektene i Re kommune har
i mange tilfeller det til felles at de
skal være del i Re kommunes identitetsbygging. Utfordringen ligger i å
danne et bymessig sentrum på
Revetal, samtidig som bygdene i utkanten utvikler sin egenart.
Utbyggingen i Revetalområdet er nå
så intens at kultursektoren får en
kjempeutfordring i å målbære viktigheten av en opprusting av kulturtilbudet i sentrum. Ikke bare er det helt
nødvendig med et kulturhus, men
også en satsing på å myke opp de
strengt forretningsvennlige formene
i landskapet, med både utearealer og

Ik k e lett å oppdage, men bibliotek et ligger k loss i v eien
som deler Rev etal i to.
aktiviteter som kan gi den jevne
reing litt åndelig føde.
Middelaldersatsingen er et spennende og viktig prosjekt. Ikke bare
knytter prosjektet nye Re til en historie, det skaper også en mulighet for
en samlende aktivitet utenfor idretten
for alle beboere i Re gjennom
”Slagene på Re.”
Nye store boligutbygginger står
for trappene sørøst for Revetal. Vi får
håpe at det ikke blir parkeringsplassen utenfor Revetal senter eller
Statoil, som blir kulturknutepunktet
for de barn og unge som skal vokse
opp i de store byggefeltene rundt
Revetal. Det er ikke sikkert det er
riktig å kjøre ungene vekk fra
sentrum, til kulturskoletimer, fotballtreninger eller kino i Tønsberg,
men kanskje det heller er viktigere å
i større grad inkludere alle, også barn
og unge, i sentrumsprosjektet på
Revetal og ikke minst den uorganiserte delen av ungdommen.
TAGE ASKE HOLSKIL.
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MAI MED "EVENTYRDANS" I NØTTERØY KULTURHUS
Mens løvet spretter nattergalen sender sine lange
triller ut i mai-skumringen, inviterer Øyvind
Jørgensen med dansere og musikere på "Piken med
svovelstikkene" og "Rødhette" i danseversjon på
kulturhuset.
Ifølge forhåndsomtalen blir vi "tatt med på en
reise for å finne tilbake til de tapte historiene". Vi
møter kjente eventyrskikkelser i fire vakre verd-

Fortellingen er en av verdens
eldste kunstarter. Historiefortellere har oppnådd status
som egen profesjon. Fra
1995 ble muntlig historiefortelling etablert som eget
kunstfag på høgskolenivå.
Forteller Berit Godager fra
Nøtterøy og hennes fortellende venner forbereder nå
et storslått "Forteller-slam"
for Vestfolds fortellere på
Papirhiset i Tønsberg
onsdag 28. april.

ener inspirert av jord, ild, luft og vann – dessuten
får publikum stifte bekjentskap med helt nye figurer som har sine egne historier å fortelle.
I tråd med all god eventyrformidling, preges også
denne forestillingen av skiftningene mellom det
ellevilt morsomme og medynkskapende såre.
Som koreograf har Øyvind Jørgensen høstet strålende kritikker. Nå får han nok mer ros !

Fortellere fra Vestfold
til "slam" i Papirhuset
S

18

iden Marit Gjerstad etablerte
muntlig historiefortelling som
eget fag ved Høyskolen i Oslo i
1995, er fortellerne blitt stadig mer
synlige i det norske kulturlandskapet. Den gamle tradisjonen med en
historieforteller i sentrum for en
krets intenst lyttende tilhørere er
igjen kommet til heder og verdighet.
Fortellingen er dessuten blitt et viktig terapeutisk hjelpemiddel, først og
fremst for personalet på barneavdelingene ved norske sykehus.
I Vestfold har det vokst fram et
solid forteller-miljø i løpet av få år. I
Sandefjord driver for eksempel Marit
Evensen sin populære fortellerkafé i
Cordelias Hus. I Tønsberg arrangerte
fortellere "Drømmeaften" for fullt

hus på Tollboden 25. mars. Tema var
fortellinger om drømmer og hva de
kan føre til.
I tillegg til å invitere til sosial
samling om den gode historien, blir
fortelling altså brukt med stort hell
som terapeutisk gledesspredning for
alvorlig syke barn innlagt på
Sentralsykehuset i Tønsberg.

FORTELLERKAFE
En av de best profilerte fortellerne i
fylket er Berit Godager på Skallestad
i Nøtterøy kommune. Hun tok eksamen som historieforteller ved
Høyskolen i Oslo i 1997 – og tilhører dermed første kull av fortellende
"proffer". Hun driver i dag Følgesvennen Fortelling og var i 2005 med

på etablering og drift av den første
Fortellerkafeen i Tønsberg.
– I drøyt to år drev vi fortellerkafé
på Maskinistenes Hus. Med på tiltaket var Charlotte Øster og Odd Jarle
Steener Olsen. Etter et kort mellomspill på Riggeloftet flyttet vi virksomheten til Babels i sentrum. Til
våre arrangementer inviterer vi fortellere fra hele Sør-Norge, men først
og fremst fra Sandefjord, Horten og
Notodden. Antall tilhørere kan variere mellom 20 og 50.

FORTELLER-SLAM
Vårens store begivenhet for aktive
fortellere og interesserte tilhørere i
Vestfold blir arrangementet på
Papirhuset i Tønsberg 28. april.
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LITTERATUR I VESTFOLD HAR DREVET I ET ÅR
Litteratur i Vestfold – Myriam H. Bjerklis imponerende litteraturside på nett – kunne feire ett-årsdag i
påsken. Initiativtakeren selv sa seg overrasket over å
sine 14.000 besøkende, uten en krone i markedsføringsutgifter.
Nettstedet litteraturiv estfold.no er til for alle som vil
holde seg oppdatert om Vestfold-litteraturen. Myriam
gir leserne alt fra bokomtaler, anmeldelser, forfatter-

intervjuer og boknyheter til orientering om hvor det
blir arrangert bokbad, seminarer og opplesninger.
Alle som ønsker det kan legge inn bidrag på nettsiden
– bokanmeldelser, nyheter eller bilder fra litterære arrangementer de har besøkt.
Myriam Bjerkli har god grunn til å være fornøyd.
Nettsidens popularitet er et resultat av utdelte flyers
og visittkort – og munn til munn-metoden.

– Da arrangerer vi forteller-slam,
etter modell av poesi-slam, sier Berit
Godager. – Det blir konkurranse i
historiefortelling. Maksimalt ni deltakere fordelt på tre grupper. De får
inntil syv minutter hver seg, ikke ett
sekund mer! Ingen kan bruke manus.
De to beste i hver gruppe går videre
til semifinalene. De tre beste fra semifinalen går videre til forteller-slam
i Oslo i juni – og vinnerne i Oslo går
videre til Nordisk slam...
Lokale forteller-slam blir arrangert
ikke bare i Tønsberg, men også i
Tromsø, Bergen, Hamar, Stavanger,
Oslo og et par andre steder – i regi av
Norsk Fortellerforum.

HISTORIENE
Ideen bak Berit Godagers Følgesvennen Fortelling er hentet fra
Asbjørnsen og Moes eventyr.
– Der får man se at Følgesvennen er
en hjelper som hele tiden vet hva
hovedpersonen trenger, sier hun.
– Gjennom min virksomhet som
muntlig forteller er det nettopp en
hjelper jeg ønsker å være.
De fleste fortellinger kan ha noe
helbredende i seg hvis de blir brukt
riktig. Vi trenger fortellingene for å
komme i kontakt med de dypere lagene i oss selv.
Gjennom den muntlige fortellingen kan vi lære om andre kulturer,
avlære noe av vår egen sjenerthet,
bli mindre selvsentrerte og selvopptatte. Fortellingen kan dessuten utvide vårt ordforråd, bedre vår språkfølelse og utvide leselysten. Vi kan
bli bedre lyttere, flinkere til å danne
våre egne bilder – og, med tiden
kanskje også skape noe selv.

LEGENDE FORTELLING
Etter å ha fortalt myter, legender og
eventyr i mange år i skole og barnehage, ønsket Berit Godager å utvide
arbeidsområdet.
– Jeg tok derfor fordypningskurs i
"Storytlling as a Healing Art" i
England i år 2000.
Legende fortelling handler om å

lindre smerte og etter hvert mobilisere kreftene til å gjenopprette balanse. Helbredelse blir stimulert av
kreativitet. Først og fremst vil jeg
berøre den som lytter. Dernest søker
jeg å se hva hvert enkelt menneske
har behov for i sin nåværnde situasjon. Derfor blir noen av fortellingene fortalt om og om igjen, mens
andre velges ut eller skapes spesielt
for en person eller gruppe.
Når barn på sykehus, ungdom med
sosiale problemer eller voksne på aldershjem lytter til fortellerens levende bilder, settes deres egen fantasi og asossiasjoner i gang, kreativiteten vekkes. Når de selv får være

Berit Godager er muntlig historieforteller. 28. april arrangerer hun
og forteller-v enner Fortellerslam i Tønsberg.

med å skape nye fortellinger, gjennom spontan fortelling, kan vi
glemme våre smerter og sorger eller
se dem i et nytt lys. Alle har en
skattekiste av egne bilder og opplevelser, det gjelder bare å finne den og
ta innholdet i bruk.
Legende fortelling er som å smøre
salve på et sår. Kanskje blir det et arr
der når såret har grodd, men salven
lindrer mens det gror, sier hun. •
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Solisten som
elsker Chopin
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Magne Arnesen startet musikerkarrieren som treåring.
Etter å ha hørt Evert Taubes
”Rosa på ball” på stereoanlegget, krabbet han opp på
pianokrakken og spilte den
med egne akkorder til. Tre
år senere var seksårige
Magne elev hos klaverpedagog Solveig Johnsborg
Kronen på Eik. Der fikk han
den klassiske skoleringen
han mener pianister bør ha,
og der fant han sin favorittkomponist.

Side 20

Jazzpianisten Magne Arnesen begynte tidlig:
Satte akkorder til Taube som treåring
og ble organistvikar da han var 14

Av
SVEN OTTO RÖMCKE

F

redéric Chopins verk hadde harmoniske særegenheter som traff
den unge pianisten og som har
preget spillet hans senere. For
Magne Arnesen er harmoniene hos
Chopin en tidlig forløper for mange
av de spennende harmoniene vi finner i standardjazzen.

HARMONIER
Det dreier seg mye om harmonier for
Magne Arnesen. Når musikerkolleger
snakker om ham, nevner de ofte hans
harmoniske fantasirikdom, som tidlig fikk en litt spesiell arena. 14 år
gammel fikk Magne Arnesen nemlig
sin første spillejobb som organist,
og i ca. ti år fortsatte han som ambulerende organistvikar i store deler
av Vestfold.
Den klassiske skoleringen og
jazzinteressen gjorde at han gikk ut-

enom koralboken og fant sine egne
harmonier. Det må ha gått bra, for
hverken prester eller organister klaget, mens brudepar og kirkegjengere
var riktig fornøyd. Det førte til at
han etter videregående skole tok et år
som organistvikar på heltid.

FANGET AV JAZZEN
Jazzen hadde for lengst fanget ham,
og etter flere gjestespill som akkompagnatør og kapellmester hos
KFUK/KFUM Vestfold og Tønsberg

Det å etablere seg som musik er og
ork esterleder på nasjonalt niv å
er en utfordring i et lite
land som Norge.
Ten Sing, møtte han som 17-åring
Urijazz og Tønsbergs jazzmiljø. Det
skjedde på jazzkurs for unge talenter,
og der oppdaget musikeren og orkesterlederen Steinar Brenna et musikertalent han kaller en gave fra gudene.
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Da hadde den unge musikeren allerede lenge nedtegnet akkordskjemaer
med egne arrangementer for en
mengde av jazzens klassiske standardlåter. Her ligger mye av forklaringen på at Magne Arnesen er et
slags overflødighetshorn, som synes
å kunne hele standardrepertoaret og
som spiller det stilriktig uten at det
lyder som dårlige kopier av andre.
STOR ALLSIDIGHET
Underveis har Magne Arnesen vært
med på det meste. Han har vært fast
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eller vikar i en rekke store og små
jazzband og selvsagt i flere av
distriktets storband. I Brostigens
storband var han fast pianist i flere
år. Han har spilt i dansband og popgrupper, og han har vært taffelpianist og bryllupspianist.
Han har vært studiomusiker, og
han har vært arrangør, musiker og
produsent ved musikaloppsetninger
hos Scenekunstensemblet i Horten
og hos Tønsberg Amatørteater. Nå
har han ansvar for musikken til amatørteaterets oppsetning av Grease.

Magne Arnesen ser på harmoniene
hos Chopin som en tidlig forløper
for mange av de spennende harmoniene v i finner i standardjazzen.
Drømmen er å utgi Chopin med
jazzv ri uten å øv e v old på
originalmusik k en.

Foto: Sven Otto Römcke.

Han har spilt med en lang rekke lokale og nasjonale band. Lokalt har
han spilt fast i bandene til blant
andre Steinar Brenna, Brinck-
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Nå spiller Magne Arnesen fast i sin
egen orgeltrio med Ulf Arne
Lauridsen og Svein Erik Jansen, sin
egen pianotrio med Agnar Aspaas og
Eyvind Wahlen, i Kjell Gunnar Hoff
Kvintett og i Halvard Kauslands
band.
Magne Arnesen lytter gjerne til
musikere som Oscar Peterson, Egil
Kapstad, Monty Alexander og Bill
Evans. For tiden er den ungarsksvenske pianisten Mariann Petrescu
det store idealet.

ALL MUSIKK ER GOD
Det har ikke bare dreid seg om jazz
og klassisk musikk. Magne Arnesen
er nærmest altetende. Han sier at all
musikk er god. Det er bare spørsmål
om å gi musikken gode harmonier.
Derfor spiller han gjerne med popgrupper og gjerne til dans. Dessuten
har han i skuffen ca. 30 populærmelodier som ennå ikke er utgitt.
Jazzlåter har han også komponert,
og en dag kommer de på cd.
Drømmen er å utgi Chopin med en
jazzvri uten å øve vold på originalmusikken, på samme måte som han,
uten å støte noen, lekte seg litt med
harmoniene da han satt på orgelkrakkene i Vestfolds kirker.

Johnsen/Kateraas, Jørn Winnæss,
Jeanette Kristiansen, Lene Fjugstad
og Odd Aspaas, samt i Pluto selskapsorkester.
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WENDELBOE OG KAUSLAND
Nasjonalt har han spilt med musikere
og orkesterledere som Jens
Wendelboe, Ditlef Eckhoff, Eyvind
Wahlen, Rune Nicolaysen, Totti
Bergh, Laila Dalseth, Paul Weeden og
ikke minst Halvard Kausland.

Magne Arnesen sier at all musik k er
god. Det er bare spørsmål om å gi
musik k en gode harmonier.

Foto: Sven Otto Römcke.

Helle Brunvoll & Halvard Kauslands
cd ”In Our House” med Magne
Arnesen på piano fikk nærmest overstrømmende mottagelse, og Magne
Arnesen fikk sin del av rosen.

EN SYMFONISK DRØM
En annen drøm er å jobbe symfonisk.
Magne Arnesen liker å arbeide med
harmonier. I symfonisk musikk er
det ikke annet. Dessuten er jo nesten
alt jazz. Jazzbegrepet er så vidt at vi
må definere det selv. Derfor synes
han at alt ligger til rette for møter
mellom jazzmusikere og symfonikere. Da vil han gjerne sitte på pianokrakken.
De siste fire årene har Magne
Arnesen vært leder for Tønsberg
Jazzklubb, som han var med på å
starte i 2006. Han har ledet klubben
fra null til rundt 400 medlemmer og
til en solid plass i hjertet på tønsbergensere med sans for jazzens
standardrepertoar. Det har vært mer
tidkrevende enn han hadde trodd.
Nå skal musikken få mer av den tiden
Magne Arnesen har ved siden av den
sivile jobben musikere som regel må
ha i ryggen. Ambisjonen er å etablere seg som musiker og orkesterleder
på nasjonalt nivå. Det er en utfordring i et lite land som Norge.
Musikerkolleger vil gjerne ha med
seg Magne Arnesen, og frem mot
sommeren gjester han i en rekke
band både lokalt og i Oslo.•

01-48-Kult nr.2-2010:01-48-ALLE sider

06-04-10

14:04

Side 23

Andre om Magne Arnesen:
”Mag ne er ut ro l i g mus i k al s k , o g
han har en s l ep en o g fl o t t t ek ni k k
s o m det er hø y k l as s e o v er. Han
har et g o dt ø re o g l y t t er t i l det
s o m s k j er rundt ham. Et ut ro l i g
t al ent , med et mo dent p i ano s p i l l
s o m man b are s er ho s p i ani s t er
s o m er b et y del i g el dre. Jeg er
v el di g i mp o nert o v er hv a han har
fåt t med s eg , o g det v ar et nat url i g v al g å t a ham med p å p l at a. ”

Halvard Kausland, musiker, orkesterleder
og den som tok med Magne Arnesen
på cd-en ”In our House”.

”I Mag ne har v i et ek s emp el p å at
det k l affer med mus i k al s k t al ent ,
fy s i s k e fo rut s et ni ng er o g g enerel l
i nt el l i g ens . Fo r o s s er det fant as t i s k at han har v al g t å s p i l l e
k l as s i s k j az z med k j emp et i mi ng
o g harmo ni s k raffi nement . At han
o g s å er en t v ers i g j enno m hy g g el i g fy r, ry ddi g o g k o ns t ruk t i v , j a
da må det v ære en g av e fra g udene.
”
Musiker og orkesterleder
Steinar Brenna
”Det s o m s l år meg er den harmo ni s k e o v ers i k t en når han i mp ro v i s erer. Den er i k k e p ri mært
t eo ret i s k i den fo rs t and at han v et
al t han g j ø r. Den er s narere g ehø rb as ert . Han b are fi nner t o nene, o g det er s v ært i ø refal l ende
i mp ro v i s as j o ner. ”

Musikerkollega
Jon Endre Røed Olsen

”Så er det b are å ny t e b l o ms t rende
v års t emni ng når s ep t et t en g år i
v al s et ak t o g s p ens t i g b e-b o p
g j enno m s mart e ak k o rder med det
ung e p i ani s t t al ent et Mag ne
Arnes en. ”

Erling Wicklund i NRK/Kultrunytts
omtale av Helle Brunvoll & Halvard
Kauslands CD ”In Our House”.
i januar 2009.
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Jazzens spir og tårn
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Vestfold har festspill og
rockefestivaler, musikalske talenter, dirigenter,
kor, storband, korps,
kammer- og filharmoniske orkestere – i rikt
monn. De fulltonende
knutepunktene i dette
kuperte landskapet er
Larvik, Sandefjord,
Tønsberg og Horten.
Høysesong for blåsere og
strykere var de hektiske
ukene mellom skoleslutt
og skolestart. Men i løpet
av en drøy mannsalder er
konsertsesongen utvidet
til et helårspartitur. Først
og fremst er det jazzens
entusiaster som har hentet fjellet hjem til Moses.
30-åringen Urijazz,
Nanset ungdomskorps,
musikermiljøene i
Sandefjord og Horten
samt 4-åringen Tønsberg
Jazzklubb har gjort musikalske opplevelser til
dagligvare for fylkets
innbyggere. 2010 er
ennå ung, men det er imponerende hva jazzens
kvinner og menn allerede
har sluppet løs i fylkets
hovedstad i løpet av noen
stivfrosne måneder med
brøytekanter og issvuller.
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Hver lørdag er det sosial samling
rundt jazzmusikere på Brygga restaurant takket være Tønsberg Jazzklubb. I tillegg har Urijazz sørget
for jazz i storformat på andre ukedager. Det er bare å ta av seg hatten for
alt de to klubbene har satt i scene i
februar og mars:

ALLSIDIG PA BRYGGA
Even’s Addiction gjestet lørdag 27.
februar Tønsberg Jazzklubb på
Brygga. Ungarske Edit Geri Skattør
fylte rollen som ny vokalist, og
bandet leverte en rekke perler fra
jazzens gullalder.
Even’s Addiction ble startet høst-

Ev en`s Addiction med ungarsk e Edit
Geri Sk attør sk apte høy stemning
på Bry gga lørdag 27. februar.
en 2002. Bandet spiller en mix av
swing, bop og moderne. Musikerne
er blant annet inspirert av jazzlegender som Miles Davis, Charles
Mingus, Dizzie Gillespie og Horace
Silver.
I tillegg til vokalisten Edit Geri
Skattør, besto bandet av Peter
Kjellin på trompet, Michael Bloch
ved pianoet, Andreas Dreier på bass
og Stein-Erik Evenstad på trommer.
Evenstad er leder for bandet. Han har

Tønsberg Storband på Mask inistenes Hus. Foto Finn M. Reinhardtsen.

i det kuperte Vestfold
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30 års fartstid bak trommene, spilt i
sjangrene pop, storband, rock, folkrock, jazzrock, jazz i trio, kvartett
og kvintettformat.

STORBAND I URIJAZZ
Tønsberg Storband med Terje
Johannesen, Jeanette Kristiansen
og Knut Eide stilte for Urijazz i
Maskinistenes Hus onsdag 3. mars.
Det ble en livlig kveld i flomlyset
under domkirketårnet.
Tønsberg Storband er naturlig
nok en av Urijazz' faste samarbeidspartnere. Repertoaret består hovedsakelig av tradisjonelle storbandjazz, ofte standardlåter innen swing
og latin, med komposisjoner og arrangementer av størrelser som Duke
Ellington, Count Basie og Thad
Jones for å nevne noen, men bandet
spiller også mer moderne ting. For
svært mange ble gjensynet med
bandet en stor glede. Konserten i
Maskinistenes hus ble ledet av Terje
Johannesen, som også var trompetsolist, forsterket med Jeanette
Kristiansen på vokal og Knut Eide
på gitar og vokal.

SPELLEMANN-VINNERE
I NØTTERØY KULTURHUS
Prisvinner Tord Gustavsen
Ensemble samlet jazzelskere fra
fjern og nær i Nøtterøy Kulturhus
onsdag 10. mars. Konserten var et
samarbeidsprosjekt mellom Urijazz,
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Nøtterøy Kulturhus og
Rikskonsertene. På programmet sto
ensembelets egenproduserte "Restar
av lukke, bitar av tru" – og konserten ble en minneverdig feiring av
Spellemannpriser. Tord Gustavsen
Ensemble og bandets vokalist
Kristin Asbjørnsen fikk hver sin
Spellemannpris første lørdag i
mars. Tord Gustavsen Ensemble ble
tildelt jazzprisen, mens Kristin
Asbjørnsen fikk prisen i Åpen
klasse. Det er ikke ofte en arrangør
kan presentere to vinnere på samme
scene uken etter en stor prisutdeling!
«Restar av lukke, bitar av tru» var
opprinnelig Tord Gustavsens bestillingsverk til Vossajazz 2008 og
utgjorde startskuddet for Tord
Gustavsen Ensemble, som bare har
framført verket noen få ganger.
Tord Gustavsen har samlet trådene
fra noen av de sterke musikalske
dialogene han har vært involvert i
de siste årene – saksofonisten Tore
Brunborg, trommeslageren Jarle
Vespestad i Tord Gustavsen Trio, den
mangeårige relasjonen til sangeren
Kristin Asbjørnsen, bassisten Mats
Eilertsen i Nymark Collective og
skuespilleren Cecilie Jørstad.
Hovedtanken bak verket har vært å
ta tak i en form for musikalske miniatyrer som ofte har vært improvisert fram mellom låtene i trioens
konserter, sekvenser som på samme

Tord Gustav sen Ensemble –
Spellemann-v innere!

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

tid har vuggesangens enkelhet og
harmonisk flertydighet, og å bruke
dem som basis for en hel konsert.
Høsten 2009 kom albumet
«Restored, Returned», som er basert
på bestillingsverket. Det ble en
Spellemannpris på ensembelet for
dette albumet.

ASPAAS KVINTETT
I TØNSBERG JAZZKLUBB
Stor stas var det på Brygga da
Tønsberg Jazzklubb hadde Odd
Aspaas kvintett på besøk lørdag 6.
mars. Kvintetten er sammensatt av
garvede musikere som Odd Aspaas
på trombone og jazzklubbens formann Magne Arnesen på piano, tenorsaksofonisten Svein Børge
Haug-berg, bassisten Agnar Aspaas
og trommis Rune Pedersen.
Konserten første lørdag i mars var
samtidig det siste arrangementet
med Magne Arnesen som leder for
klubben. Han har sittet i førersetet
siden starten i mai 2006, og har sett
medlemstallet vokse fra null til
nærmere fem hundre. AspaasKonserten var nummer 186 siden
starten. Det betyr at ca. 19.000 publikummere har hørt jazz i regi av
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klubben. Magne Arnesen vil nå
bruke mer tid på musikk, mindre på
administrasjon.
Musikerne i Odd Aspaas kvintett
er alle som én fra Vestfold, de har
alle bred erfaring fra store og små
band og de har alle har spilt i alt
tenkelig fra ungdomskorps til symfoniorkestere.

Odd Aspaas (t.v .) stilte med en
k v intett med musik ere fra fy lk et på
Bry gga. I k v intetten stilte også
jazzpianisten Magne Arnesen, leder
for Tønsberg Jazzk lubb.

UNGDOMSTORBAND
OG ÅPEN SCENE
Vestfold ungdomsstorband entret
scenen i Maskinistenes Hus tirsdag
9. mars som gjester i Urijazz. Uka
før hadde Tønsberg storband stått
fram samme sted. Publikum fikk demonstrert at det gror friskt i fugene.
Vestfold Ungdoms-storband er bemannet av unge talenter fra hele
fylket, og ledes med kyndig hånd av
trombonist, komponist og pedagog
Dag Einar Eilertsen.
Etter storbandet fortsatte Urijazz
Åpen scene, programpost der unge
band slipper til. Tønsbergbandet
Tik k epuk ong (bilde oppe til h.) sto
for tur denne kvelden. Bandet demonstrerte hvorfor det gjorde suksess i UKM, og kom med i finaleheatet om en plass på scenen under
Slottsfjellfestivalen.
Etter storbandenes framtreden ble
scenen overlatt andre musikere som
ønsket å vise hva de er gode for.
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TOPP BE-BOP PA BRYGGA
Frode Kjekstad Trio besøkte lørdagsgjengerne i Tønsberg
Jazzklubb på Brygga restaurant den
13. mars. Trioen er ledet av Frode
Kjekstad fra Lier. Han er en av
Norges ledende jazzgitarister innen
sjangerne be-bop og swing.

Bandets spiller egne komposisjoner
og standardlåter.
Trioen består av Frode Kjekstad
på gitar, Andreas Dreier på bass og
Hermund Nygård på trommer.
Frode Kjekstad ble i en alder av 14
år fascinert av musikken til saksofonisten Charlie Parker og gitaristen Joe Pass. Året etter startet han
jazzgitarstudier under ledelse av
Staffan William-Olsson. Senere
studerte han jazzimprovisasjon med
Torgrim Sollid ved Universitetet i
Oslo. Etter studier i Norge og i New
York, er Frode Kjekstad tilbake i
Norge som en av få unge utøvere på
internasjonalt nivå innenfor denne
stilen. Han har utgitt flere innspillinger, blant annet ”New York Time”
med jazzstjerner som Lonnie Smith,
Eric Alexander og B. Landham.
Danske Andreas Dreier er egentlig
pianist, men skiftet til bass i 1999.
Han har bred utdannelse som pianist

Tik k epuk ong som gjorde stor
suk sess i UKM, og k om til finalen
om å få spille på Slottsfjellfestiv alen, ble v ist fram av Urijazz.

og bassist og har i de senere år spilt
på klubber, konserter og jazzkafeer
i store deler av Europa og i Canada
og USA. Han er bosatt i Norge og
arbeider som musikklærer og
bassist. Hermund Nygård arbeider
frilans som musiker i band i Oslo.

MOTORPSYCHO OG
SUPERSILENT I BY´N
Mytisk kveld ble det i Støperiet 13.
mars. I samarbeid med Nøtterøy
Kulturhus og Rikskonsertene hadde
Urijazz invitert to store – det legendariske Motorpsy cho og det
stormende Supersilent.
Motorpsy cho har holdt det gående
i mer enn 20 år. Fremdeles er bandet
like aktuelt, innflytelsesrikt og ny-

Motorpsy cho inntok Støperiet i mars.
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skapende. Med over 10 solide album
bak seg har de dyktige bandmedlemmene manifestert seg innen en
rekke sjangre – fra fløyelsmyk og
orkestral pop til hardtslående, seig
og brutal rock.
Supersilent er med sitt album «9»
bak seg fortsatt like søkende og
kompromissløse som da de slapp
sitt debutalbum «1-3» på Rune
Grammofon i 1996. Supersilents
Helge Sten (også kjent som
Deathprod) har samarbeidet med
Motorpsy cho ved flere anledninger
tidligere, og kan anses for å ha bidratt til å skape det Motorpsycho vi
kjenner i dag.
Den visuelle trollmannen Pekka
Stokke bandt det hele sammen til et
stort, hvileløst monster av lyd, lys
og bilder. De to voldsomme bandene skaffet publikum en festaften av
de sjeldne i det ujålete og velfungerende Støperiet.

KIRSTI HUKE KVARTETT
PA BRYGGA
Lørdag 20. mars strømmet igjen
publikum til Brygga, denne gang
for å høre Kirsti Huke Kvartett som
var gjest i Tønsberg Jazzklubb.
Vokalist Kirsti Huke er et etablert
navn i det norske jazzmiljøet. Stemmen hennes er blitt omtalt som både
honningk ruk k e og k raftstasjon.
Hun tolker standardjazz såvel som
rock/pop tidløst og friskt.
Med seg på laget hadde Kirsti
Huke Vigleik Storås på piano,
Steinar Raknes på bass og Erik
Nylander på trommer. Bandet ankom Tønsberg på direkten etter
konserter for Asker Jazzklubb og
Hadeland Jazzklubb.
Kirsti Huke er utdannet på jazzlinjen ved NTNU i Trondheim. Hun
har slått seg ned i trøndernes hovedstad der hun underviser og arbeider
som frilans. Huke har jobbet med
improvisasjon innenfor en rekke
ulike sjangere av jazz og rock
Steinar Raknes er en solid
bassist, anerkjent for sine ferdigheter med Urban Connection, Chick
Corea, Ola Kvernberg, The Core og
Shagma. Vigleik Storås er kjent
som pia-nist for musikere som Chet
Baker, Warne Marsh, Karin Krogh,
Jon Christensen og Terje Rypdal.
Storås er opprinnelig fra Bergen og
har med sin egen trio to ganger
vunnet Spellemannprisen. Erik
Nylander er eneste svenske i kvartetten. Etter studier ved jazzlinjen
ved NTNU ble han aktiv med Ola
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Kvernberg, Kobert og Kirsti Huke
Kvartett.

STORT I URIJAZZ
Det ble groovy akustisk og høyt
turtall da Urijazz fikk Håvard Stubø
Quartet på besøk i Maskinistenes
hus onsdag 24. mars. Fornøyde tilhørere fikk oppleve et serdeles samspilt og opplagt firkløver.
Håvard Stubø har noen å slekte
på. Han er sønn av den legendariske
jazzgitaristen Thorgeir Stubø, bror
av den fremragende vokalisten
Kjersti Stubø, hjemmehørende på
Nøtterøy. Håvard er en av de
hippeste gitaristene i norsk jazz.
Denne kvartetten utgjør hans
drømmeband, bestående av noen av
Skandinavias fremste jazzmusikere.
Veteranen Knut Riisnæs med sin tenorsaksofon stiller i front, med «en
tone som kan få en isklump til å
føle seg vel selv i helvete», for å

Kirsti Huk e stilte med musik erne
Vigleik Storås, Steinar Rak nes og
Erik Ny lander på v elfy lt lørdagstreff
i Tønsberg Jazzk lubb 13. mars.
sitere Johan Haukanes i Jazznytt.
Legg så til den svenske superbassisten Torbjörn Zetterberg, kjent
bl.a. fra mangeårig samarbeid med
Jonas Kullhammar, og Håkon
Mjåset Johansens tidvis følsomme,
tidvis frenetiske trommetraktement,
så er du i mål. Musikken skildres
som groovy akustisk jazz, inspirert
av John Scofield, Wayne Shorter,
Eddie Harris og Jim Hall, men også
med klare trekk fra nyere norsk og
europeisk jazz. Repertoaret er nytt
og komponert av Håvard Stubø for
denne besetningen. Bandet fikk
flotte kritikker for plata «Way Up
(Way Down)» i fjor.•

Håv ard Stubø
Quartet i
Mask inistenes
hus i
Tønsberg.
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Med vokalistene Helene Sannem
Heian og Hege Saugstad (bildet) sørget Heian Saugstad Band for frisk
vokaljazz i Tønsberg Jazzklubb på
Brygga lørdag 20. februar. Drøyt 100
tilhørere lot seg begeistre av den
musikalske serveringen. Med seg
hadde band-lederne pianist Ove
Aleksander Billington, bassist Stig
Hvalryg og tromis Roger Johansen.
De rutinerte vokalistene Heian og
Saugstad hadde sin første felleskonsert i Kragerø sist sommer. Der
vant de også stor åtgaum. Siden har de
fortsatt suksessen. De har et bredt repertoar med standardjazz. De gikk på
scenen i Tønsberg med smittende
humor og vidd.
– Dette var bra, konkluderte leder
Magne Arnesen i Tønsberg Jazzklubb. Han hadde store forventninger
til konserten og fikk bekreftet at de
traff publikum med den ene bredsiden
etter den andre.
Allerede ved utgangen av februar
kunne Tønsberg Jazzklubb konstatere
at 2010-sesongen med Brygga som
arena, ville bli gullkantet. Konserten
med Heian og Saugstad samlet godt
over hundre tilhørere, tross minusgrader og isende sno. Forklaringen er
selvsagt de gjestende musikerne:
Helene Sannem Heian er musikkpedagog fra Universitetet i Oslo og
Barratt Due musikkinstitutt. Hun begynte tidlig med jazz, har sunget ved
en rekke jazzklubber og festivaler i
Norge og har deltatt flere ganger på
Sildajazz. I 2009 deltok hun på
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Polarjazz på Svalbard og ved
Rosendahl musikkfestival. Helene
Sannem Heian synger med ulike besetninger som sin egen kvintett og
Undecided jazzband som begge har
besøkt Tønsberg Jazzklubb ved flere
anledninger.
Hege Saugstad har sunget jazz i en
årrekke, godt hjulpet av blant andre
Randi Hultin. Hun har fireårige musikkstudier bak seg og har spilt med
musikere som Bodil Niska og Olga
Konkova. Tidlgiere har hun også
sunget med kapasiteter som Arne
Domnérus, Egil Kapstad, Gøran
Fristorp og Kjell Öhman. Hun har
sunget på en rekke av landets jazzklubber, har deltatt på Kongsberg
Jazzfestival og deltatt ved Sildajazz
flere ganger
Ove Alexander Billington er jazz-

pianist fra jazzlinja i Trondheim. Han
har spilt med en rekke kjente norske
musikere som Majken Christiansen,
Petter Wettre, Staffan WilliamOlsson, Bodil Niska , Inge Stangvik
og Nora Brockstedt.
Stig Hvalryg er en ettertraktet
bassist, som har spilt med blant andre
Georgie Fame og Louis Stewart.
Hvalryg spiller ofte med artister som
Eivin Sannes, Majken Christiansen,
Nora Brockstedt, Bodil Niska, Frode
Thingnæs og Christina Bjordal.
Roger Johansen på trommer har
jobbet med de fleste innen norske
jazz. Han har spilt med musikere som
Nora Brockstedt, Marit Sandvik og
den danske musikeren Mads Vinding.
Hans egen Roger Johansen Group har
gitt ut to plater med egne komposisjoner. •

Da påsken ble jazzet inn i
hjemmeværerne
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Skjærtorsdag arrangerte Urijazz sin
påskejam – et urbant alternativ til
klisterføre, snødrev og tørre appelsiner i en hyttegrend. Hjemmeværende vestfoldinger og opplagte
musikere fikk Maskinistenes Hus til
å knake i sammenføyningene. Et
eksempel på at fjols kan ha det bra til
fjells, men jazzelskere på hjemmebane har det best.
Det er blitt en hyggelig påsketradisjon med Urijazz som iscenesetter et alternativ til klisne klisterski
for byens hjemmekjære innbyggere.
Påskejammen har ikke like lange
tradisjoner som Julejammen, men i
løpet av få år er denne musikalske
starten på påsken møtt med stor entusiasme av stadig flere.
Arrangementet er blitt like vellykket sosialt som musikalsk.
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Mange spilleglade musikanter på
scenen i Maskinistenes Hus. Opplegget denne påsken liknet på tidligere påskekonserter. Terje Johannesen
og Olaf Knerten Kamfjord ledet an,
tett fulgt av de unge lovende musikerne Per Kamfjord, Mathias Stubø og
Bendik Hovik Kjeldsberg. Flere talenter dukket også opp. Det spirer i
Tønsbergs musikkliv, og det er
mange unge navn på vei opp.
Skjærtorsdag benyttet vi hjemmeværende anledningen til å møte noen
av dem.

Musik er Terje Johannesen med
ly stig følge samlet full sal på
Mask inistenes Hus 1. april.
Foto: Frank Suhr.
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Pensjoner ikke boka!
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60 år etter
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J. D. Salinger:
The Catcher in the Rye
Cappelen-Damm
Oversatt av Torleif SjøgrenEriksen

ar du ikke lest denne boka, har
du et stort hull i allmennutdanninga. Har du lest den, er det
kanskje så lenge siden at du trenger
en påminnelse om å lese den omigjen. Det er den verdt.
"The Catcher in the Rye" kom ut
før 1950 og ble gitt ut på norsk i
1952. Boken er solgt i 65 millioner
eksemplarer. Forfatteren, J. D.
Salinger, døde i januar 2010, 91 år
gammel.

30

Hovedpersonen i Salingers roman,
syttenåringen Holden Caulfield, forteller om hva som skjedde i livet
hans etter at han ble utvist fra Pencey
Prep., skolen han gikk på i den hardt

J. D. Salinger slik en av hans
mange portrettører så ham.
prøvede industristaten Pensylvania.
Han konsentrerer seg om tre dager
på Manhattan, der han tilbringer tiden med å drive rundt, kontakte venner, røyke, drikke, snakke med drosjesjafører og prøve seg som horekunde.

”Boka er gjennomsyret av ungdommelig
slang med overdrivelser og banning og
meningsløst aborterte
setninger...”

Han planlegger å hoppe av fra det
siviliserte livet, en plan han dropper
etter å ha møtt sin tiårige søster,
Phoebe.
Den unge Holden er redd for å bli
voksen, vil ikke bli som de etablerte. Han ser meningsløsheten i samfunnet og har en negativ grunnholdning til livet. Han frykter, forakter
og lengter etter den verden han vil
forlate. Det eneste ønsket han har er
å bli den ene som kan redde de som er
i ferd med å falle utfor stupet. (The
Catcher in the Rye). "Jeg vet det er
sprøtt, men det er det eneste jeg har
lyst til," sier han til søsteren.
Holden Caulfield er en tøff, men
sårbar ung mann på vei mot sammenbruddet. Han er en annerledes ungdom
som ikke glir inn i det etablerte samfunn, han beveger seg mot en krise
og tror at verden gjør det samme.
Boka er gjennomsyret av ungdommelig slang med overdrivelser
og banning og meningsløst aborterte setninger som: "og greier", "alt
det der" og gjentatt bruk av ordet
"liksom".
Han karakteriserer skolen, elevene
og enkelte lærere, og avslører gjennom det seg selv som en person med
sterke sym- og antipatier. Han elsker, hater, kan ikke fordra og avskyr.
Han går på "en fryktelig skole", rektor er en "fordømt slask" og han "hater film".
Det er lett å få sympati med denne
outsideren. Vi vil så gjerne at det skal
gå bra med ham. Vi vet han får behandling, men hva skjer etterpå?
"Klarer han seg"?
Og jeg vil også gjerne ha svar på:
Hvor blir det av endene i Central Park
når isen har lagt seg om vinteren?
Dør de?
Boka bør ikke pensjoneres.
M ARIA S ZACINSKI.
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Frost

et aller farligste et menneske kan oppleve er at kulden tar taket i deg, at røttene til hjertet stivner og alt
blodet slutter å strømme. Du ligger stiv som en
stokk og kjenner at kulden har tredd seg over deg som en
lue. En diger lue som omslutter hele deg. Som spiser deg
opp. En stor kald munn som sluker deg, som om du var en
deilig godbit, noe å glede seg til. Noe som får det iskalde
spyttet til å renne mellom tennene og ut av kjeften hvor
det ender som lange istapper. Du kjenner deg merkelig
varm. Det er det aller farligste du kan oppleve.
Jeg står til knes i snø. Det er et hvitt hav rundt meg og
jeg famler etter noe å gripe fast i. Jeg vakler og faller.
Kulden griper fast i nakken min og drar meg lenger ned.
Ned i snøen. Jeg ligger langflat og kjenner hvordan det
hvite har blitt kompakt under meg. Har formet seg etter
mine former og dannet en behagelig grop for kroppen
min. Øynene mine flakker. Kan noen se meg? Nei! Jeg
lener meg lengre tilbake og kjenner kulden som rasper,
klør og klyper i huden. Kjenner at jeg er anspent, men
klarer ikke å slappe av når det vrimler slik i kroppen. Det
er mørkt og kaldt. Jeg ligger ensom i mørket og kjenner
at svimmelheten igjen siger inn over meg. Kryper inn i
hodet mitt og får alt til å spinne. Vaiende, svaiende,

svimmel, himmel. Jeg ser opp. Det er stjerneklart, slik
det bare er på kvelder med isnende kulde. Når gradestokkene ikke er lange nok til å følge den blå streken helt ned.
Pusten min former seg over meg som grå skyer, et uvær
som henger over meg. Et ondt varsel. Fra langt vekk hører
jeg musikk som strømmer ut av et anlegg med sterke
høytalere og ungdommer som synger og roper. Jenter som
skriker og gutter som brøler. Mens jeg ligger stille, helt
stille.
Jeg vil bevege foten, men merker at den ikke lystrer. En
skarp nummenhet brer seg og jeg føler meg varm. Noen
har pakket en tung dyne rundt meg, rundt hodet og armene
mine. Jeg ligger tungt under dynen. Pusten står ut av
munnen min som varm damp. Det er som å sitte i en badstue. Herlig, varmt og fuktig. Kroppen slapper av og jeg
døser.
Jeg må ha sovnet, for jeg blir funnet neste dag.
Kroppen min er dekket av et tynt lag frost. Den ligger i
snøen, og i håret og øyenvippene er det skinnende, hvite
iskrystaller. Stille og ensom ligger jeg der med blå rolige
lepper og kaldt, frostlagt blod med høy promille.
ODA ARCHER.
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Dimitri Koloboff, k aptein i tsarens
armé, fly k tning og fotografmester
i Sandefjord.

Sidsel Mørck har sk rev et
biografien om sin russisk e
"pappa" - som k om til
Norge i mars 1920.

På flukt fra Lenins Sovjet
til framtid i Sandefjord

F
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orfatter Sidsel Mørck kom i
mars ut med en intenst spenningsladet biografi om portrettfotografen
Dimitri
Dimitrivitsj
Koloboff som flyktet fra bolsjevikene på Kolahalvøya og slo seg ned i
Sandefjord. Biografien har tittelen
"Pappa – en russisk flyktning".
Rammeverket for Mørks nye verk
er den lite kjente historien om flyktninger som kom til Norge under dramatiske omstendigheter i mars 1920.
Dimitri Dimitrivitsj Koloboff var en
av disse flyktningene.
Som kaptein i tsarens hær ble
Koloboff såret i kamp og tatt til
fange da bolsjevikene invaderte
Arkhangelsk. Men han greide å
rømme. Sammen med høyere offi serer, regjeringsmedlemmer og velstå-

ende borgere flyktet han sjøveien. På
to store skip, det ene en kraftig isbryter. Under intens skyting fra
bolsjevikene kastet de loss med over
1000 mennesker om bord. Underveis
ble de forfulgt i dagevis, og det utviklet seg til regulære sjøslag midt i
isødet nord for Polarsirkelen.
Men de forfulgte kom velberget
fram til Norge, og flyktningene ble
plassert i områdene rundt Trondheim,
Lillehammer og Eidsvold. Myndigheter og menigmann reagerte med alt
fra velvilje til avsky, og debatten om
flyktningene den gang har klare paralleller til dagens flyktninge- og
asylpolitikk. Med biografien "Pappa
– en russisk flyktning" har Sidsel
Mørck igjen levert et vektig bidrag
som viser hvor viktige flyktninger

var – og er – for norsk samfunnsliv.
Dimitri Dimitrivitsj Koloboff
hadde kone og datter og stor familie i
Arkhangelsk, men han fikk aldri se
dem igjen. Hans skjebne i Norge ble
også full av dramatikk. Men han tok
etter hvert fagbrev som fotograf og
etablerte seg som en av våre fremste
portrettfotografer med egen forretning i Sandefjord. Her vokste også
Sidsel Mørck opp, og den russiske
kapteinen ble hennes pappa.
Sidsel Mørck debuterte i 1967 og
har utgitt 35 bøker – dikt, romaner,
noveller, barnebøker og sakprosa.
Hun har vært statsstipendiat og fått
en rekke miljøvernpriser for sitt engasjement. I 2009 kom novellesamlingen "Det v ak re" – samme år fikk
hun Vestfolds Litteraturpris. •
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Den som ennå ikke har lest
"Don Quijote" av Cervantes
kan starte med Graham
Greens fortreffelige pastisj
over den spanske mesteren og
hans loslitte ridder, foreslår
artikkelforfatteren – Tage
Aske Hoskil.

Start på lesergleden
Slik har en av mange
illustratører sett for seg
Don Quijote og hans
jordnære v æpner...

Spania ligger med en brukket økonomisk rygg, kanskje verre stilt enn
Island. Nedgangstider har sin pris og
krever sine ofre, men er det et land
som vet å ta vare på sine kriser så er
det Spania. Nå har det seg slik at
spanjolene er splittet, ikke bare
mellom de forskjellige regionene,
mellom de som var Franco-vennlige
og de som ikke var det, men også
mellom by og land. Hjertet – det typisk spanske – er vanskelig å konkretisere, kanskje ligger det dypt inne i
det spanske bondelandet.
Mange bestselgere henter bakteppet fra spansk historie og kultur de
siste årene: Carlos Ruiz Zafóns
”Vindens skygge”, C.J.Sansoms:
”Vinter i Madrid” og Ildefonso
Falcones ”Havets katedral” er noen.
Les gjerne Miguel de Unamuno,
Spanias kanskje mest fremtredende
filosof, som har (kanskje typisk
spansk) spennende teorier i forhold
til tro og tvil. Født som basker i
Bilbao, men virket hovedsakelig ved
universitetet i Salamanca. Poet og
forfatter, kranglet mye med myndighetene, levde i eksil blant annet på
Fuertaventura og i Frankrike.

Graham Green har skrevet en fortreffelig pastisj over Cervantes mer
berømte bok om Don Quijote. En
stillferdig favoritt. Monsignøren og
hans eksborgermestervenn, setter ut
på en reise med den lille upålitlige
bilen Rocinante. Ikke ulikt sin legendariske navnebror. De er de tapende
ideologiers
slitne
forkjempere,
monsignøren nesten motvillig ettergivende for sin trofasthet til kirken,
eksborgermestervennen og kommunisten, som er nostalgisk trassig i sin
standhaftighet. De reiser og snakker
og kjemper sine slag for noe som
ikke er verd å kjempe for? Tvilen er
sentral, slik den alltid er i Graham
Greens univers, likevel kan vi betrakte den fullendt i denne perlen av

en bok. Masse vin, masser av fantastisk morsomme situasjoner.
Og mot slutten tanker som dette:
«Borgermesteren sa ikke et ord før de
var fremme i Orense; en tanke som
var ham fullstendig fremmed hadde
tatt bolig i hans hode. Hvorfor er det
slik at hatet til et menneske? selv til
en mann som Franco? dør med ham,
mens kjærligheten, den kjærligheten
han hadde begynt å føle for fader
Quijote, nå lot til å vokse, til tross
for den endelige avskjeden og den
endelige stillheten? hvor lenge, undret han med noe som lignet frykt, var
det mulig for denne kjærligheten å
fortsette? Og hvilket mål hadde den?»
Om du ikke har lest Cervantes Don
Quijote, så begynn med denne!•

Din ramme
Galleri Galleberg

Åpningstider:
Mandag-fredag 10-16
Torsdag 10-18
Lørdag 10-14

Besøksadresse:
Hortensveien 231,
3157 Barkåker
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Mot til å leke, mot til å tenke
og mot til å skape – det er
noen av bånnsvillene for
Tankeranglingfestivalen i
Kjerra Fossepark i juni.
Festivalgeneral Arne Johan
Furuseth lover deltakerne
en inspirerende ekspedisjon
gjennom landskaper preget
av fri tankeflukt, nye perspektiver og erkjennelser
– alt i filosofisk ellevill Arne
Næss-tradisjon.

Tankerangling er en løssluppen
møteplass inspirert av livskunstner
Arne Næss og hans tanker om leken
læring og livskvalitet, ifølge Arne
Johan Furuseth som i fjor sommer
iscenesatte og ledet tankeranglingen
under Obamafestivalen på Bolærene.
– Det som skal skje i løpet av
noen lekne sommerdager i ly av
Kjerrafossen handler ikke om å
stable etablerte sannheter eller hamre
løsninger i hodene på hverandre, sier
han. – Vi arrangerer en tilnærmet anarkistisk festival der deltakerne er
vel så viktige som innledere og foredragsholdere. For alle som dukker
opp i Kjerra Fossepark i tiden 17. til
20. juni, vil utbyttet være avhengig
av i hvor stor grad man tør være seg
selv.
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INSPIRATOREN
Ideen til tankerangling i festivalform
kom deisende ned fra stor høyde da
Arne Johan Furuseth møtte Arne
Næss under en villmannsamling på
filosofens hytte Tvergastein i 1997.
Da var det ikke minst Næss og hans
possibilisme som satte hjernevindingene i gir, den forløsende alt-ermulig-holdningen. Selv hadde den
fjellklatrende Næss forlengst lansert
sin "tinderangling". Professoren
hadde stor sans for "tankerangling",
ordet og intensjonene. Hans interesse ble en viktig inspirasjonskilde.
– Nå har jeg rangla med tanker i
noen år rundt om i Norge og Norden,
sett verden i nye perspektiv og opp-

arbeidet et visst mot til å gi uttrykk
for det som skjer meg. Min erfaring
er et fortellingen og leken er viktige
hjelpemidler, en uslåelig kombinasjon for endring og personlig utvikling. Det åpner for de store og små
opplevelsene som kan bidra til å forandre oss.
En måte å se det på er at tankerangling representerer en ekspedisjon der deltakerne i mindre grad er
fokusert på det individuelle, i sterkere grad på det inspirerende ved å tilhøre et fellesskap. Alle bidrar med
sin stemme i et stort kor, og det står
enhver fritt – når som helst – å stå
fram med sin stemme solo.
KJERRA-FESTIVALEN
Fra filosofiprofessor Arne Næss og
hans høytflyvende tinderangling
førte Arne Johan Furuseth den fortellende lekenheten ned i fjæresteinene

Arne Johan Furuseth – i
startgropa med festiv al for
tank en, fortellinge
og lek en...

på Bolærene sommeren 2009, som
Obamafestivalen. Nå forbereder han
festival mellom knauser, granskog
og fossefall i det kupperte innlandet
– Tankerangling i Kjerra Fossepark i
Lardal.
– Tilbakemeldingene fra festivalen
på Bolærene i fjor var hyggelige og
ga mersmak. Interessen for Tankeranglingfestivalen i Lardal denne
sommeren lover godt. Invitasjon er
sendt ut til 150 mulige deltakere, og
flere vil det bli. Skulle resultatet bli
2000 påmeldte, klarer vi det uten å
pådra oss pustebesvær!
Det overordnede tema for sommerens tankerangling i indre Vestfold
blir å sette fokus på hvilke mulighet-

skog og fossebrus
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er hver og en av oss har til å påvirke
verden, ifølge Furuseth.
– Blant deltakerne vil man finne
fysikeren og forfatteren David Peat.
En av hans kjepphester er at vi
gjennom sommerfugleffekten har et
universelt "verktøy" til å påvirke
verden – kort sagt, selv vingeslagene til en sommerfugl i Amazonas
har betydning.

ALT ER MULIG
Det å våge å være seg selv, bruke seg
selv, er én ting, framholder Furuseth.
– Det er å sette igang en liten bevegelse. De små energiene kan faktisk
velte store systemer. Sommerfugleffekten er på sett og vis en ny vitenskapelig teori, men samtidig en
gammel erkjennelse formulert i aksiomet "liten tue kan velte stort lass".
Uansett hvor vi er, hva vi gjør, er
vi med på å påvirke verden. Hver og
en av oss er en knøttliten detalj i det
store altet, men – helheten består av
ørsmå detaljer. Det er blant annet derfor vi kan påvirke; endre detaljer og
utløse kjedereaksjoner. Kort sagt, det
spiller en rolle hva hver enkelt gjør.
Alt er mulig fordi alt henger sammen.
Det er altså viktig å lage en møteplass som Tankeranglingfestivalen.
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Den kan bidra til at vi ser og forstår
omfanget av sommerfugleffekten.

PAVIRKNINGEN
En annen av bidragsyterne Arne
Johan Furuseth har fått til å bidra
under festivalen i Kjerra Fossepark er
Fredrik Wandrup. Han vil snakke om
hvordan kjente mennesker er påvirket av litteratur.
– En poetisk strofe, en prosaisk
tekst og en kort samtale, en melodi,
en symfoni og en enkelt tone – stort

Scene fra fjorårets tank erangling:
– Deltak ere utsty rt med maling
og pensler sk apte sitt
eget uttry k k .
eller smått, kunst eller trivialiteter,
alt får en viss betydning. Det betyr
vi alle har muligheter til å forrykke
den eksisterende balansen i god retning.
Det er naturligvis spennende å se
alt i alle sammenhenger, bruke fantasien, tenke selvstendig. En festival
av det slaget vi setter i scene i juni
kan bli en møteplass, en mental ekspedisjon som inspirerer oss til å la
tankene rangle.
Nå kan man selvsagt spørre seg
hvorfor man på død og liv må arrangere en ny festival i jungelen av
festivaler? Det blir årlig arrangert
noe sånt som 600 festivaler rundt om
i Norge. Vi har i tillegg ambisjoner
om å iverksette en smal festival om
det å tenke vidt. Hvor realistisk er
det?
Jeg er ubeskjeden nok til å hevde
at realismen er solid nok. Først og
fremst fordi Tankeranglingfestivalen
gir rom for den typen fortellinger
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som kan gi deltakerne nye perspektiver. Her blir deltakerne og deres
medvirkning det viktigste. Vi inviterer ikke til passiv mottakelse, men
til aktiv deltakelse.
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ET EKSEMPEL
Arne Johan Furuseth er utdannet fotograf og har lang fartstid som journalist. Han var med fra starten av i TV2,
men "hoppet av" for et år siden.
Han serverer et tankeranglende eksempel fra sin egen media-karriere:
– Jeg dro til Afrika med det som
oppdrag å lage en kortfilm on en fattiggutt som sparker fotball. Oppdragsgiver var FIFA (International
Federation of Association Football).
Jeg reagerte på oppdraget. Hvorfor
skulle jeg lage film om en fotballspillende gutt? Hvorfor ikke om en
jente som spiller fotball, en jente besatt av en drøm som ikke lar seg realisere? Jeg møtte mange kvinner i
Afrika, og de hadde alle det til felles
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at de ble skjøvet til side. Hvorfor
fikk afrikanske kvinner sjelden eller
aldri anledning til å utfolde seg? Ville
ikke Afrika – og Vesten – blitt kvalitativt annerledes dersom kvinnene
hadde sluppet seg løs med all sin
kreativitet og sin alternative måte å
prioritere på?
Jeg vendte hjem med en film om en
ung kvinne som spilte fotball. Dette
kom nok som et sjokk på FIFA som
oppdragsgiver.
Forhåpentligvis kan Tankeranglingfestivalen i Kjerrafossen utløse
alternativ tenkning, inspirere til nye
perspektiver på mye av det vi er en
del av. En anledning til å realisere
noe av det vi har i oss.

PUSTEHULL I ØRKENEN
Burningmanfestivalen i Nevadaørkenen i USA er et annet av forbildene
til Arne Johan Furuseth.
– Det er en kunstfestival som
handler om å slippe fantasien løs på

Sommerens festiv al i Kjerra
Fossepark er et resultat av møtet
som fant sted for 13 år siden på
Tv ergastein mellom tinderangler
Arne Næss (t.v .) og tank erangler
Arne Johan Furuseth.
ett og alt, sier han. – En mann ved
navn Larry Harvey startet denne
festivalen ute i ørkenen. Første året
var det bare 35 deltakere, men
Harvey ga ikke opp. I løpet av 25 år
er Burningman blitt en stor begivenhet, et pustehull for de unge i kommerse USA. Deltakerantallet er økt til
50.000 som altså tilbringer en fantasifull uke ute i Nevadaørkenen hvert
år.
Jeg drømmer om å lage en slik
festival der deltakerne er med på å
"skape seg selv" gjennom å la fantasien rangle fritt.
Utgangspunktene for det jeg nå
setter i gang i Kjerra er altså Arne
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Næss og hans Alt-er-mulig, Sommerfugleffekten og Burningman. Det er
ikke noe mål å friste 50.000 ut til
Fosseparken i Lardal – alt mellom
150 og 500 deltakere betyr suksess
for Tankeranglingfestivalen!

EKSPEDISJONEN
Da ideen om å arrangere festival for
tankeringling i sin tid ble lagt fram
for Arne Næss, var filosofen straks
med på notene, men ikke uten forslag
til rammeverk.
– Skal du trekke igang et slikt arrangement, må det legges opp som
ekspedisjon! sa Næss. – Bare da vil
du oppnå å få folk til å forplikte seg
som deltakere.
Arne Næss var opptatt av det, av
fellesskapet som oppstår mellom
medlemmene av en ekspedisjon. Han
visste hva han snakket om. Ekspedisjonene var etter hvert blitt mange
i hans eget liv.
I tråd med hans anbefaling invite-
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rer vi nå til en annerledes ekspedisjon i Kjerre Fossepark fra 17. til 20.
juni.
I motsetning til andre og mindre
utfordrende syssler i sommerlys, blir
de tre dagene med tankerangling under Kjerrafossen et rimelig pustehull.
– Som allerede nevnt vil festivalen
i stor grad bli formet avdeltakerne
selv, la meg likevel få vise til lørdagskvelden. Da vil det finne sted en
helt spesiell konsert i Kjerraamfiet,
Balansere med ulv er. Konserten blir
til minne om Arne Næss og den blir
framført av norske musikere.

".Mange har ofte stilt
spørsmålet: Hvor er det
blitt av kraften og futten i
68-generasjonen?"

En situasjon fra tidligere
tank erangling – en k v innelig
deltak er v iser hv ordan det er
mulig å bev ege seg fra
tre til tre...
Skal jeg gjøre et forsøk på å oppsummere det som vil prege denne
Tankeranglingfestivalen, kan jeg
ikke gjøre det på annen måte enn å
påpeke at den vil bli en vidunderlig
møteplass for 68´ere.
Mange har ofte stilt spørsmålet:
Hvor er det blitt av kraften og futten i
68-generasjonen?
Jeg tror festivalen vår vil komme
til å vise at det er plenty kraft og futt
igjen – til å storme ut i skogen og
opp i trærne! Her i Norge har vi behov for en slik festival båret av deltakerne selv – en anledning til å leke
med kroppen, leke med tankene,
oppdage at alt er mulig! sier Arne
Johan Furuseth. •
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Viktige meldinger
Klipp fra norske aviser:

REISENYTT
"Ingrid Knutsen fra Ridabu har sett eit
opiumsvrak i Thailand."
Hamar Dag bl ad.

21 Spørsmål
– om litteratur

1 Hvem skrev "1984" og "Animal farm"?
2 Hva heter Aldous Huxleys framtidsroman?
3 Hvem skrev "Jane Eyre"?
4 Hvilket europeisk land hadde Ernest
Hemingway særlig forkjærlighet for?
5 Hva heter Kiplings lange dikt med kort tittel?
6 Robert Burns hører til i hvilken litterær
periode?
7 Jonathan Swifts mest berømte roman?
8 Hvem skrev "Bildet av Dorian Gray"?
9 Hvem skrev "Det femte barnet"?
10 Engelsk dikter som deltok i den greske
frihetskampen på 1800-tallet?
11 Hvem skrev "Lady Chatterleys elsker"?
12 Hva heter William Goldings roman om
en gjeng gutter på en forlatt øy?
13 Hvem skrev "Mord på Orientekspressen"?
14 Hvem skrev "Alice i Eventyrland"?
15 Hvem skrev romanen "Purpurfargen"?
16 Hva er Nadine Gordimers hjemland?
17 Hvem skrev romanen "Sataniske vers"?
18 Hvem skrev romanen "Stolthet og fordom"?
19 Hva heter Homers verk om Troja-krigen?
20 Hvem skrev "Hundre års ensomhet"?
21 Hvem skrev romanen "Anna Karenina"?

1 George Orwell.
2 "Vidunderlige nye verden".
3 Charlotte Bronte.
4 Spania.
5 "If".
6 I romantikken.
7 "Gullivers reiser".
8 Oscar Wilde.
9 Doris Lessing.
10 Lord Byron.
11 H. D. Lawrence.
12 "Fluenes herre".
13 Agatha Christie.
14 Lewis Caroll.
15 Alice Walker.
16 Sør-Afrika.
17 Salman Rushdie.
18 Jane Austen.
19 "Iliaden".
20 Gabriel Garcia Marquez.
21 Leo Tolstoj.

Svar:
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KULTURREISE
Vidar Uleberg fra Evje, Anders Tveit
fra Blommenholm og Cahtrine Hagen
fra Kolsås har spilt gitar og sunget
Glade Jul midt oppe i borgerkrigen i
Burma."
As ker o g Bærums Buds ti kke.

OPPDAGELSESREISE
"Fjerting frå sau er eit miljøproblem
på New Zealand."
Ny no rs k Pres s eko nto r.

PÅ TOGREISE
"På perrongene langs den transsibirske jernbane blir det solgt kokte
poteter i kremmerhus av avispapir –
et griseri man sjelden har sett maken
til."
Hars tad Ti dende.

BADEREISE
"I leseboka i tjueåra stod det under
"Den gule Race" at "japanerne bader
hver uge". Men det var ingen i Løten
som trudde på det."
Tro ms ø .

FINANSREISE
"Da søstrene Ingeborg Høyland, 25
år, og Ingvor Høyland, 19 år, frå
Nærbø, var i Kina på gjennomreise til
Japan, kom den eine kinesaren etter
den andre bort til dei og ville veksle
pengar."
Jærbl adet.

MOTEREISE
"Kvinnene i Hong Kong er så utsøkt
elegante og kler seg så gjennomført
feminint at Haugesund Sjukepleierhøgskoles avgangskull følte seg som
grå mus".
Haug es unds Av i s .
KONTAKTREISE
"Den kinesiske nysgjerrighet kan bli
plagsom, spesielt fra bønder som aldri har sett hvite mennesker før. Vi
opplevde atb kineserne kom bort til
oss og tok oss på håret, enten det befant seg på hodet, brystet eller bena."
Øv re Smaal enene.

TJUVSTART
"Informative reklameplakatar frå
NSB har oppmoda folk i Haugesund
til heller å ta toget. Men avisa vil
peike på at jernbanen enno ikkje er
ført fram til Haugesund."
Haug es unds Av i s .
SNAKKE- OG STRIKKETØY
"Siste møte i Rogaland fylkesting utvikla seg til ei skandaløs forestilling
som avslørte mangelfull og rotete
saksførebuing. Representanten Inger
Eikesdal (V) tok fram strikketøyet i
protest. – Å strikka er visst det
einaste fornuftige eg kan ta meg til i
denne forsamlinga i dag, sa ho."
Haug es unds Av i s .

TYGGISTYVERI
"60 elever på Svensedammen skole
på Konnerud er innblandet i et større
tyggegummityveri."
Drammens Ti dende o g
Bus keruds Bl ad.

SISTE NEK
"– Vi ble før jul bedt om å avstå fra
julegratiale for å hjelpe på kommunens økonomi, påpeker en lærer i
Molde. – I fjor fikk vi et avspist julenek i midten av januar som
påskjønnelse. Hvis det bedrer kommunens økonomi at vi avstår fra avspiste julenek i januar måned, skal
jeg for min del virkelig biodra med
mitt, sier læreren."
Ro ms dal s Buds ti kke.
SPRINGSKALLE-GYM
Elin Kristiansen og Birgit Myklevik
frå Stor-Elvdal deler rom på Tynset
sjukehus. Torsdag standa dei hovuda
saman i gymtimen og måtte deretter
førast til Tynset i ambulanse.
Nøyaktig det same skjedde med dei to
i fjor vinter."
Hamar Arbei derbl ad.

Seksten år - og små pulter
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D

H

Arr

vis du har et merke i
panna eller et arr i fjeset,
vekker du interesse.
– Hva har du gjort deg der?
– Når fikk du det?
Og du får sjansen til å fremstille deg selv som en interessant
person med en dramatisk fortid.
Du kan bruke fantasien, stå fram
som et offer for blind vold, eller
du kan fortelle sannheten:
– Jeg snubla og falt mot radiatoren, måtte sy seks sting.
Beundringen og respekten avtar ved graden av ærlighet.
Men hva med de sårene du har i
sjelen, de som har arret seg

e er seksten. De sitter på pulter som er altfor
små. De krøker seg rundt dem med lange
lemmer, med muskuløse armer og bein.
De er låst fast av systemet, av lærernes ord. De ser
på henne der fremme, ser rett gjennom hodet hennes,
gjennom tavla og ut i verden på den andre siden.
De tenker ikke på verb og fremmede gloser. De
tenker på jenter og lår, og snart er det kvelden. De
ser på henne på vindusrekka, hun med det blanke
håret, hun med g-strengen. De klarer ikke holde
beina i ro.
Hvordan skal de holde ut på den lille pulten tiden
ut? De har sittet der i to år. De blir større og større,
jentene mer og mer formfulle.
Er det rart at de blir urolige, at stemmene blir
rustne, bevegelsene keitete, foreldrene gammeldagse
og lærerne helt bak mål med sine evinnelige krav
om å sitte stille, være forberedt og rekke opp handa?
Har du sett en sekstenårig gutt full av testosteron
fastlåst på en altfor liten pult? Han drømmer om fotball, om ski og om skateboardet sitt, han vil ut og
trene, skape rekorder, sprenge grenser.
Jo da, de vil bli tannleger og databehandlere og
snekkere også, men ikke ennå. Først skal de erobre
jentene, erobre verden.
I mellomtiden klemmer vi dem ned på altfor små
pulter og krever disiplin.
MARIA S ZACINSKI.

gjennom lengre tid? De ingen
ser. De du så gjerne vil fortelle
om til den rette personen. Gidder
noen å høre om din motvind i
livet, om dine seilaser i ureint
farvann?
Nei, det tar altfor lang tid.
Folk vil fortelle om seg selv,
de vil ikke lytte. Og alle har opplevd noe som er mye verre enn
det du har
å si.
De som lytter, tar betaling og
sier fra når det er gått tre kvarter.
MARIA S ZACINSKI.
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Politisk
bråstopp
for nye
Støperiet
og Ibsen
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Snaue 14 dager etter å ha utpekt vinneren av arkitektkonkurransen for Støperiet kulturhus, kjørte Tønsbergs ny-konservative kulturpolitikere hele
prosjektet på fyllinga.
Samtidig inndro Ap-, KrF- og
Frp-kameratene den økonomiske støtten til Teater Ibsen.
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I Kulturutvalgets siste møte før påske
skjedde avlivingen av byggeprosjektet på Kaldnes. Politikerne fra
Ap, KrF og Frp serverte og stemte for
et fellesforslag som betyr bråstopp
for Støperiet og sugerøret ut av kommunekassa for Teater Ibsen. Høyre
med ordfører Petter Berg i spissen var
dermed slengt i veggen av byens nye
kulturpolitiske stor-koalisjon.
Arbeiderpartiets kulturette sliter og
representant i styringsgruppa for
Støperiet, Rolf Storm-Solberg, hevdet at prosjektet har galloppert kostnadsmessig og at tiden nå var moden
for å sette foten ned.
– Utvalget har tatt ansvar, sa leder
Per R. Brun (Frp). – Vi er nødt til å si
fra at strikken er strukket for langt i
Støperiet-saken. Vi har mange andre
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prosjekter som skal gjennomføres og
må nå beherske oss litt.

PENGESLUK
Høyre har gjennom hele Støperietprosessen stått sammen med Frp om
et prestisjebygg på Kaldnes. Men tidlig i mars var Per Brun overbevist av
kritiske røster og uttrykte bekymring
for økonomien i Støperi-saken.
Rådmannens innstilling om Støperiet til utvalget, bekreftet Bruns
mistanker om et pengesluk. Dyreste
alternativ var beregnet til 195 millioner, pluss 9 millioner i årlig driftstilskudd. Penger til drift var lovet av
ordfører Berg, men ikke funnet på
kommunes konti.
Utbryterne vil klatte litt på Støperiet og så leie det ut, forøvrig vil de
satse på samarbeid med Nøtterøy om
prosjektet «Kulturhus Tønsberg».

Utv algsleder Per R. Brun (Frp) satte
foten ned for Støperi-planene.

Plassen foran Støperiet v il nok
bli noe mindre trav elt my ldrende enn mange av by ens
k unstnere håpet...
ARROGANT?
I vinter serverte KrF, Frp og Høyre et
forslag om å revurdere avtalen med
Teater Ibsen. Utredningen fra rådmannen harmonerte med ordfører
Petter Bergs ønske om å diskutere et
spleiselag for Ibsen-støtte med andre
Vestfold-kommuner.
Men representantene fra Frp, KrF
og Ap mente åpenbart at teatret hadde
behandlet støttespiller Tønsberg utilgivelig arrogant. De ville bryte alle
broer til Teater Ibsen, og droppet forslaget fra ordfører og rådmann i
søpla.
De tre partiene vil henvise teatret
til å tigge driftsmidler av fylkeskommunen. Teateret fikk 1.7 millioner i
støtte fra Tønsberg inneværende år og
får 4.1 millioner over statsbudsjettet
for å vise seg fram under Slottsfjellet.
OPP I BYSTYRET
Ibsen-millionene vil kulturutvalget
selv disponere til kunst og kultur.
– Med de pengene kan vi utrette mirakler for det lokale kulturlivet, sa Per
Rosenblad Brun som dermed har forlatt sitt kakelotteriopplegg for byens
kulturliv.
Både Ibsen- og Støperiet-saken
skal innom bystyret mens Kult er i
trykken (7. april), men representanter for de tre utbryterpartienes tror på
flertall for sitt fellesforslag.•

Gjør en innsats for Kult
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• Synes du Kult er et nødvendig pust i den
vestfoldske bladfloraen?
• Vil du oppfatte det som leit hvis Kult ikke
lenger kommer ut?
• Synes du Kult kan bli enda bedre?

Svarer du bekreftende på disse spørsmålene, ber vi
om din hjelp. Kult trenger nye abonnenter, og den
aller beste måten du kan hjelpe oss på, er å anbefale
oss til familie, venner og bekjente.
Ett eksempel: Hvis alle våre abonnenter verver én
ny abonnent, har vi råd til å benytte farger i hvert
nummer.

Det er ikke store innsatsen vi ber om. Snakk med
kollegaene på arbeidsplassen, med den fåmælte
bordkavaleren i neste selskap, eller med onkel
August, som nettopp er gått av med pensjon og ikke
vet hvordan han skal få dagene til å gå.
Innsatsen premierer vi med billetter til noe
av det ypperste i vestfolds kunstliv: diverse
forestillinger under Vestfoldfestspillene.

Alle som verver én abonnent innen utgivelsen av
Kult nr. 3/10 i uke 21, er med i trekningen av
billetter til Soloppgangskonserten på Verdens
Ende søndag 13, juni. Det blir trukket ut to vinnere
som begge mottar to (2) billetter hver.

Forutsetningen for å være med i trekningen er at
den nye abonnenten du har vervet, har betalt innen
fire dager før forestillingen.

Husk å skriv tydelig navn og adresse både på deg
selv og den du verver. Og for ordens skyld: Sørg for
at du får et kvalifisert samtykke fra den du verver.

Vinnere av vervepremier etter Kult nr. 1 var: Henriette Christensen, Våle - får to billetter til Lila Downs
konsert fredag 4. juni. Torunn Odberg, Larvik - får to billetter til Siwans konsert søndag 13. juni.
Skriv til oss:
Kult
Postboks 150, 3251 Larvik

Ring oss:
Morten
91 35 17 71

Send oss en e-post:
mortemat@online.no
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Melk og vann
skilte by og land

Graut og v elling v ar fattigmannsk ost i by en og på landet. Men by folk hadde sjelden melk å røre ut melet i.

Gjennom hele 1800-tallet var
matstellet et dystert kapittel for arbeidsfolk rundt om i det delvis selvstyrte Norge. Kanskje var det erfaringer fra årene med sult og nød under
Napoleonskrigene som hadde bitt seg
fast og blitt til alminnelig norsk matkultur? Eilert Sundt konkluderte i

Svar på
April-nøtter

Riktig svar på de ni billed-oppgavene er:
1) C- Cairo, Egypt
2) A - Saigon, Vietnam
3) B- Madrid, Spania
4) B - Bordaux, Frankrike
5) A - St. Petersburg, Russland
6) B - Perth, Australia
7) C - München, Tyskland
8) A - Krakow, Polen
9) A - Lima, Peru
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hvert fall en av sine mange undersøkelser om levekår i Norge med å erklære seg lamslått av hvor mye ”vond
mat og hvor ensformig kost” vanlige
folk levde på i tiden mellom bruddet
med Danmark og løsrivelsen fra unionen med Sverige.
1800-tallet var de store store omveltningenes hundreår. Dampmaskinen utløste et maritimt paradigmeskifte, damplokomotiv og skinneganger revolusjonerte kommunikasjonen mellom ekspanderende tett-

steder og industrialiseringen skjøt
fart. Eiendomsløse landarbeidere og
husmenn var ikke lenger alene om å
utgjøre proletariatet i Norge, industrialiseringen skapte en raskt økende
arbeiderklasse i byene langs kysten
og i innlandet. Boligforhold og arbeidsforhold for menn og kvinner
som søkte inn til byen på jakt etter
utkomme var om mulig enda mer
kummerlig enn tilstandene rundt om
på bygdene. Industrialiseringen
skapte velstand for noen få, status
quo for den voksende ”underklassen”.

Din ramme
Galleri Galleberg
Besøksadresse: Hortensveien 231, 3157 Barkåker
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Tørrfisk og sild v ar k ansk je ik k e k ostbart spise, men v anlig k ost på bordet til arbeidsfolk
i by ene v ar det lik ev el ik k e, sk al v i tro Eilert Sundt og Knut Grev e.
Med henvisning til Eilert Sundts
forskning beskrev historikeren Knut
Greve den kummerlige ”menyen” for
norske arbeidsfolk på 1800-tallet.
Det dreide seg stort sett om næringsfattig spise som ikke forutsatte at
folk hadde tenner å tygge med. Til frokost, middag og kvelds var det vassgraut og velling som kom på bordet
til arbeiderfamiliene. Matstellet ”var
gjennom mange år et mørkt kapittel i
vårt folks kulturliv,” skriver Greve i
”Arbeiderne og den nye industri”
(Cappelen 1940). Han underbygde
Sundts påstand om vond og ensformig kost for den norske arbeiderklassen.
Senere, da Amerika-brevene fra
emigrerte nordmenn begynte å dukke
opp hos slektninger som var blitt
igjen i gamlelandet, ble det fortalt de
mest fantastiske historier om bugnende matbord der borte i den Nye verden. ”Det å få ”fast” mat, som en måtte
tygge, det var toppen av velstand”.

Ifølge Knut Greve er vår kunnskap
om hva folk spiste i byer som Larvik,
Tønsberg, Drammen og Kristiania
nokså begrenset. Kosten til arbeidsfolk vet vi enda mindre om. Men, tilføyer Greve, ”sikkert har det ikke
vært særlig forskjellig fra maten på
landet. Grøt og velling har vært
hovedretten ved de fleste måltider.”
Den mest spiste fisken var sild.
Ferskt kjøtt opplevde en norsk arbeider knapt å se på bordet mer enn én
gang eller to i løpet av livet. Hvis det
ble servert litt salt flesk, var det fest i
huset. Smør var et fremmedord i arbeidernes hjem i byen og på landet –
det var billig smult som gjorde tjenesten. Billig brennevin som flommet
fritt over hele landet, var både en forbannelse og en trøst for de eiendomsløse. Ifølge Eilert Sundt var det svært
utbredt at arbeidsfolk bløtte brødet i
en skvett brennevin klokka 5 om
morgenen, før de gikk på jobb. For
mange var brennevin også det første

de tyllet i seg når de kom hjem fra arbeid seint på ettermiddagen.
På ett området var arbeidsfolk i
byen verre stilt enn arbeidsfolk på
landet, hevder Knut Greve: ”Melk var
ukjent blant arbeiderne.” Grøten og
vellingen industriens kvinner og
menn spiste, var tynn og grå, laget
av vann og mel – som oftest vond, i
beste fall smakløs. Det var melk og
vann som markerte skillet mellom by
og land. De fleste kunne nok nynne
på samme visa som Synger-Hans
diktet på Hønefoss den gang han
tjente som ”ærlig, tru gutt, mens fillene slarva om låret”:

Å v assv illingfate, det har je fullan fått,
å grautgry tan har je fullan sk rapa,
å smøre å flesk e det har je fullan sjåt,
men Hunen ta den som det fek k smak a.
B ERNT EGGEN.
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Aprilnøtter for
de bereiste
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S

3

ånn i all uhøytidelighet:
Hvor i verden er bildene på
denne og neste side funnet?
For de mest bereiste er spørsmålene naturligvis latterlig enkle.
For oss andre kan det være
litt mer vrient å plassere
motivene i rett by.

3) På bilde 3 ser vi en
del av sentrum i en
forholdsvis høytliggende hovedstad:
A) Bogota
B) Canberra
C) Madrid
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1
1 ) I hvilken
eksotiske
storby kan vi
finne denne
varme havnen?
A) Casablanca
B) Tripoli
C) Cairo

2

2 ) Bildet viser en sentral
del av sentrum i storby
utenfor Europa:

A) Saigon
B) Lagos
C) Beirut
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4

4 ) Denne broen er anlagt over
en elv som deler en høyt
skattet by i to. Byen heter...?

7

A) Bern
B) Bordeaux
C) Bonn

8

5

5 ) I hvilken europeisk by
finner vi denne kanalen
mellom ruvende bygg?

A) St. Petersburg
B) Stockholm
C) Praha

6 ) Dette bildet viser skylinen på en havneby – hva
heter byen?

A) Manilla
B) Perth
C) Tel Avivt

6

Kult nr. 2 - 2010

9

7 ) Kirken, rådhuset og
det store torget finner
vi i hvilken by?

8 ) Dette torvet kan de
reiseglade besøke i en
gammel europeisk by?

9 ) Kirken ligger i en kjent
hovedstad i en langstrakt
verdensdel. Hva heter byen?

A) Hamburg
B) Køln
C) München

A) Krakow
B) Sarajevo
C) Roma

A) Lima
B) Mexico City
C) Santiago
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Ta Torvet tilbake!

For 20 millioner k an Tønsberg påra seg et v armek ablet og hellelagt torv – lik e steindødt som torv et i Larv ik .

"...moderne granitt, nye
lyskastere og varmekabler
vil i seg selv ikke skape nytt
liv. Liv betyr mennesker og
menneskelig aktivitet..."
Av
FREDRIK PRINTZ

solgt for
brannvakta
orer for

t blir for
millioner
cirka 165
m man
flotte byg-
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Vi har også lagt merke til at
Tønsberg bystyre har bevilget 20
millioner kroner til revitalisering av
Torvet. Hadde politikerne i stedet
brukt pengene til å kjøpe tilbake den
gamle politistasjonen og brannvakta, ville de virkelig kunne bidratt
til å gjenskape liv i byens sentrum.
For moderne granitt, nye lyskastere
og varmekabler vil i seg selv ikke
skape nytt liv. Liv betyr mennesker
og menneskelig aktivitet. Det ville
Christoffer Rød & cos prosjekt med
en møteplass og rockekafé ført til.
Men de fikk slengt døra til Big Ben i
trynet da de ville overta den nedlagte
puben. Eierne – kapitaleiere fra Oslo
– vil tjene mer på utleie enn det

Festival-gründerne kan tilby.
La oss minne om at den gamle politistasjonen – opprinnelig byens
rådhus fra 1866 – og gamle brannvakta for tredve år siden var regulert
til almene kulturformål. Her skulle
byens kulturliv få boltre seg etter at
politimester og brannsjef hadde fått
nybygde tidsmessige lokaler i
Farmandssveien og Ollebukta. To-tre
tusen kvadratmeter ville gi såvel

musikkliv, kunstforening og kulturentusiaster tumleplass – øvelseslokaler, atelierer og scener.
Men byens politikere – med daværende ordfører Erik Carlsen i
spissen – ville det annerledes.
Dengang – som i dag – sto det på
penger. Det som skulle bli et kulturhus, ble overlatt fra fellesskapet til
private investorer med Einar Tore
Ulving og Oslo-kapitalister som

Frodig blomsterbod på Torv et i Tønsberg.
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ville tjene gode penger på byens
mest sentrale bygninger.
Politistasjonen ble solgt for
650.000 kroner (!), brannvakta og
kommunale kontorer for noen få
millioner.
Tiden er nå inne til at kommunen
igjen tar tilbake råderetten over byens torv. Som arkitekturprofessor
Tore Brantenberg sier må det være en
konsentrasjon av interessante aktiviteter på Torvet. – Viktige offentlige
bygninger, som rådhus og kirke, bør
ligge her, og det må foregå handel.
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Du kan delta aktivt eller bare observere, sier han.
Ordfører Petter Berg og kulturutvalgsleder Per Rosenblad Brun bør nå
sammen med rådmann Trond Stenhaug ta seg en prat sammen over en
kopp kaffe. Luftslottet Nye Støperiet
blir altfor dyrt og altfor flott. 195
millioner vil det koste – sånn cirka
165 millioner mer enn om man
kjøpte tilbake de to flotte bygningene på Torvet. Arealet er omtrent like
stort – 2.500 kvadratmeter. Store
scener har byen nok av – inklusiv

Fru Fjeld selger stauder på Torv et i juni 2005.

Engang et torv pulserende av liv ,
slik k unstneren så det.

Illustrasjon: Marienne Arneberg..

den røffe støperihallen som såvel
Teater Ibsen som byens kulturaktører
er fornøyd med som den er.
Og investorene – Sevat Thon og
Knut Hernæs – er nok mer enn villig
til å selge. For to år siden la de bygningene på Torvet ut for salg for
rundt 30 millioner kroner. Ingen slo
til. Regnskapet deres for 2008 viste
en omsetning på 2,7 millioner med
et registrert årsresultat på minus
80.000.
Så kan kommunen leie ut Big Ben
til Christoffer Rød & co for en billig
penge. La dem gjerne sette opp bord
og stoler og servere pils innimellom
torvbodene. Og la hele kulturlivet få
øvelseslokaler, møterom og hva de
nå trenger midt i byen.
Revitaliseringen vil kulturlivet
selv ta seg av. Pengene til jappete
granitt og lyskastere kan i stedet
brukes til kjøpet. Plusser man på ytterligere 20 millioner vil man få både
toaletter og garderobe på Støperiet
og penger til nødvendige utbedringer
av den gamle politistasjonen og
brannvakta. •

01-48-Kult nr.2-2010:01-48-ALLE sider

06-04-10

14:04

Side 48

Returadresse: KULT. . . Postboks 150 - 3251 Larvi k

Larvik best på kino,
Sandefjord best på kultur
B-PostAbonnement

Uoffisiell by-tevling mellom Larvik og
Sandefjord viser at det er store ulikheter i
gå-ut-mønsteret i de to byene. Mens folk i
Larvik er nytente på å se film på kino, er
sandefjordingene mest interessert i kulturarrangementer. Bølgen (bildet) i Larvik er
blitt en "større" kino enn Hjertnes i
Sandefjord, men Hjertnes trekker størst
publikum til konserter og scenekunst.
"Tre ganger flere besøkende på samme
film," skrev Sandefjords Blad om kinoblomstringen i nabobyen. Avisa har
sjekket effekten av at Larvik moderne
kino. Avisa forklarer:
"66 personer løste billett for å se den
norske filmen "Yohan – Barnevandrer" på
Bølgen kulturhus i Larvik mandag.
I Hjertnes klokken 18.45, tre kvarter
senere, ble det solgt 26 billetter til den
samme filmen.
Også på årets tre første måneder har
publikum sviktet kinoen i Sandefjord. Så

langt i år er det solgt 12.000 færre billetter enn i samme periode i fjor. Antall
solgte kinobilletter endte på 21.454.
Til sammenlikning ble det løst 31.000
billetter på forestillingene i Bølgen.

Lyspunktet for Hjertnes er at andre kulturaktiviteter trakk 11.388 mennesker. Det
er en økning på nær 40 prosent, og over
3.000 flere enn Bølgen trakk til sine kulturarrangementer."

