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LIV I SPINN

«Det er den fineste aften jeg har hatt i mitt liv.
Og etter Ingmar Bergman er Henry Kissinger den
mest interessante mann jeg har truffet. Fullt ut
forstår jeg hva han har kunnet gjøre. Det ligger i
hele personligheten. Han har et slags merkelig besettende lysfelt omkring seg og fanger deg inn i et
slags underlig spinn.» (Liv Ullmann i Dagbladet)
«Jeg er ikke så blind og døv at man kan bruke
meg i noe politisk spill, hverken hjemme eller i
Amerika». (Liv Ullmann i Dagbladet to dager etter)
Javel, nei. Liv Ullmann har gjort en bra innsats i filmer og teaterstykker. For tida er hun vår
mest berømte skuespillerinne. Men det politiske
gangsynet kan ikke være helt sylskarpt.
Nixon og Kissinger er ikke noen hvemsomhelst'er. Det har fattige folk rundt om i verden
fått føle på kroppen. Mens Liv og Henry satt til
bords i Hollywood, regnet bombene over Kambodsja. Ved bordet bortafor satt John Wayne,
mannen som lagde «Green Berets». Under middagen var det «presentasjon av det amerikanske
flagg» og musikk ved US Marines Band. Nixon
var hedersgjesten. Og sjøl om Liv Ullmann har
sett Kissingers besettende lysfelt, så har hun i alle
www.pdf-arkivet.no/michelet/
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fall ikke meddelt at hun observerte noen glorie
over Nixon.
«Jeg ville ikke deltatt i noe arrangement til ære
for Nixon.» Bra, Liv. Men du er vel ikke så beruset av «doften från den fina vårlden» at du ikke
skjønner at du vil bli brukt og utnytta på vegen
mot stjernehimmelen?
Du «liker å stifte bekjentskap med en av de
menn her i verden som er med på å skape vår
framtid. På godt eller ondt.» Vakre ord. Men du
kan ikke vri deg unna at du har gått til bords med
noen av imperialismens fremste representanter.
De representerer et system som står med den ene
foten i grava, men som ennå er morderisk. Noen
riktig fæle fyrer synes vi de er. For dem er du en
vakker knapphullsblomst, en blomst som kan
12
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brukes til å kamuflere noen av de skurkestrekene
de gjør. Personer som Norges navn blir knytta
til, har ikke noe å gjøre i et sånt selskap. Og det å
være en pyntegjenstand og ei dikke-dokke er vel
ikke noe å strebe etter?
Til slutt en kjapp honnør til Dagbladets sosietetsreporter Arne Hestenes som har greid å lage
bortimot 14 sider stoff på at Liv Ullmann ikke
fikk Oscar-prisen. Gnistrende godt gjort, Hestenes!
Jaggu fikk du med at det ble servert kastrert
kylling til middagen også. Men sjøl om amerikanerne kapper tissefanten av kyllingen behøver da
vel ikke du kappe hue av deg sjøl, og ende opp
som en åndelig kastrert kjendis-dyrker?

RULE BRITANNIA

Nei, islendinger, nå må dere ta dere sammen!
Har dere ikke lært at det er ulovlig å sette seg opp
mot øvrigheta? Og særlig når øvrigheta er selveste Gamle England, regjert av Mr. Heath og
konsorter. Mr. Heath er riktignok ikke dronning
Victoria, sjøl om det er visse likheter. Og Gamle
England er riktignok ikke hva det var. Men det
har det kanskje aldri vært. Nåja. Likevel bør nå
folka på sagaøya omsider forstå lærdommen i
den gamle hedersombruste sangen der det klart
www.pdf-arkivet.no/michelet/
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og tydelig slås fast: «Rule Britannia, rute the waves!» (Oversatt: Styr Britannia, styr bølgene!)
Mr. Heath har i alle fall skjønt den visa. Enten
så styrer han luksusyachten sin på bøljan blå, eller så styrer han krigsskip som i fordums dager.
Nå er det jo ikke det samme å regjere alle verdenshav som å føre en liten krig i et beskjedent
farvann om noe så hverdagslig som torsk. Men
Union Jack vaier i alle fall igjen til vern om lov
og orden. Lordene i Admiralitetet har fått en
sjanse til å børste støvet av bartene og blåse i
dem. Trålerrederne i Grimsby, Fleetwood og Hull
har fått militær garanti for lommebøkene sine.
Og det er jamen noen viktige lommebøker, mye
viktigere enn noe så puslete som en nasjons livsgrunnlag, eller hva det nå heter.
For NATO åpner torskekrigen nye og fascinerende perspektiver. Alliansen har liksom ikke fått
det helt til i det siste. Nå kan det bli en ny giv: Alle mot alle. Dersom ikke Holland vil selge tulipaner til anstendig pris, er det bare å sende et hangarskip. Dersom noen uttaler seg nedsettende om
Portugals kolonikriger, kan bare admiralene i
Lisboa utkommandere fregattene.
England har forresten spilt litt solo. Mulighetene for samarbeid kan utvikles. Hvis for eksempel Ola Nordmann skulle begynne å tukle med fiskerigrensa si? Ja, da bør det koordineres slik at
Royal Navy ikke stevner aleine mot Lofotveggen,
men får følge av tyske kanonbåter og greske undervannsbåter.
Island har vist seg som en vrang liten nasjon.
Makan til pyseri som å ville melde seg ut av Atlanterhavspakten bare fordi deres egen lille snipp
av havet får besøk! I den sammenhengen har vi
14
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mer tro på Norge. Den snilleste gutten i NATOklassen vil nok ikke lage noe sprell bare på grunn
av litt militær intervensjon. Det er vi jo så vant til
fra alle disse øvelsene på Nordflanken.
Eller blåser det nye vinder langs den langstrakte kysten vår? Vi synes kystbefolkninga truer med
både det ene og andre om dagen.
Den engelske løven vil nok vite å slå til. Bare
synd at det finnes et godt ordtak om den slags
dyr. Det passer ganske godt på dagens sjømilitære situasjon: Opp som en løve og ned som en
skinnfell!
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SPIKERSUPPE
I den vesle gråbrune boka jeg sitter her med, står
ennå den opprinnelige prisen med blyant på innsida av permen: 3,40. Den er solid innbundet og er
på 378 sider. I 1920 var den kommet i 55 000 eksemplarer, og må altså ha vært noe nær uunnværlig. Forfatter: Henriette Schønberg Erken.
Tittel: Kokebok I. Sjøl fikk jeg den for ei krone i
en skraphandel.
I forordet til denne utgaven skriver Erken at
hun har «kaloriberegnet en del av de gamle oppskrifter samt tatt med en del nye retter med utdrøiningsmidler. Likeså findes tabel over næringsmidlernes kemiske sammensætning og varmeværdi. — Dette haaber jeg skal være til hjælp for
husmødrene ikke alene under rationering, men
ogsaa i normale tider.»
For ei lita 1973-krone har jeg ervervet meg en
skatt. Nå så riktignok både familien og produksjonslivet annerledes ut for 50-60 år siden, men
jammen fins det likheter og, som bestemor sa
forleden: — Nå kan en snart gå med pengene i
veska og varene i pungen.
I mitt husmorenfold regner jeg gamle kokebøker for å være en lønnsom investering i våre dager. Ei gammeldags kokebok er forresten ikke
bare ei kokebok, den inneholder ikke bare matoppskrifter, men alt om hushold — vask og rengjøring, slakt og sylting, sykemat og barnepleie,
såpekoking og vinlegging, og er dermed også kul16
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turhistorie. Men som sagt også lønnsom, av to
grunner: For det første fordi en lærer seg å finne
tilbake til råstoffene slik de så ut før maten ble
industrialisert (det er ikke lenge før byunger ikke
veit hvordan ei potet ser ut, for ikke å snakke om
ei sild), og for det andre er jeg sikker på at det ikke havner alskens uhumske tilsetninger oppi (du
har vel hørt om han som fant en halv tommelfinger i cornbiffen?) ... Og ingen skal fortelle meg at
det ikke blir billigere å lage ferdigmaten sjøl og
fylle på krukker og glass eller i fryseren, men
strømmen kan jo gå.
Jeg har tenkt mye på det der. Kanskje er det
unødvendig å nipugge hele vitenskapen om å fyre
opp i veaovnen og spare på varmen. Men jeg er
Erken takknemlig både for Krigsfarce og Potetpølse og Belgfrugtkager og hele spikersuppa. Jeg
synes Henriette Schønberg Erken er viktigere enn
Trygve Bratteli, for å si det sånn. Han breiet seg
over halve forsida på Det Kongelige Norske Arbeiderbla' her om dagen, med løfter og forslag
over flere spalter. Denne valgkampen deres ... det
er som å fly på torget i syltetida, stadig bedre tilbud, prisnoteringene fra dag til dag blir etter
hvert like spennende som rundetider i januar —
hvor kommer beste underbuds-poeng i dag? Skal
jeg vente til uka med ripsen? Trygve foreslår
«momsfritak på visse matvarer». Nei, jeg trur jeg
venter. Vi er jo bare i begynnelsen av valgkampen. Kjør på Trygve, gi bud! Med et sånt tilbud
hver uke skulle vi ha kommet omtrent til veis ende ut i siste halvpart av september: vekk med hele
matmomsen!
Det er bare det at det var bare et forslag. Og
det var en masse dersom, hvis, såfremt, ifall
www.pdf-arkivet.no/michelet/
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DNA får flertall og regjcringsmakt. Den har vi
hørt før her i oppgangen. De såpekokera der er vi
ferdige med.
Så i morgen drar jeg ned og kjøper sylteagurker. Dagen etter valget skal jeg ose ned og overlevere et glass til Trygve. Det blir ikke så dyrt, hvis
jeg får igjen tomglasset. Og så hjem igjen til Erkens spikersuppe og «Nogen faa kaloriberegnede
retter med utdrøiningsmidler dyrtidsaaret 1917».

Mor Nille
18
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HARRY
Midt i heite valgkampen stanser vi et tak. Vi vil
skrive om Harry. I dag er Harry en taper. En
gang ble han hyllet som en seierherre. Det var etter verdenskrigen. Under krigen seilte Harry ute
som matros i den norske handelsflåten. Verden
æret hans navn.
Mens Harry og tusener av andre norske sjøfolk
opplevde marerittet i konvoiene, ubåtkrigen, helvete — var det noen som satt trygt på land og
tjente pund og dollars som aldri før. Rederne
måtte aldri svømme i et brennende oljehav, se
kamerater i livbåten bli meiet ned av tyske maskinpistolkuler. De satt trygt.
Da krigen var over trodde mange at det skulle
bli ei annen ordning i landet. De mektige skulle
ikke lenger være mektige. Slik ble det ikke. De
mektige fikk mer makt. Sjøfolka fikk ikke engang pengene fra Nortraship-fondet.
Først i våres kunne Harry gå for å hente det
første beløpet fra fondet. Da hadde 27 år gått.
Da var det for seint. Riktignok kjøpte han seg en
ny sofa som han hadde trengt til det fattigslige
rommet sitt. Og han kjøpte ei diger kasse med
Sumatra-sigarer. Sigarlukta hang som en tung
eim i gangen i gården der vi bor. Vel unt, Harry!
Men mesteparten av pengene gikk til sprit. De usle slantene han har fått er blitt ofret på Kong Alkohols alter i mange år nå.
Sjelden ser vi Harry edru. Når han går på
www.pdf-arkivet.no/michelet/
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krigsseilernes senter for å få en billig middag er
han ganske stram. Men i kveldinga kommer han
oftest hjem full. Ikke drivende full, men han
sjangler litt. En pjuskete, grå skikkelse, lut i ryggen, kuet, ferdig med det meste.
Vi vil ikke forsvare at han lar seg drukne i
sprit. Men vi forstår det. For hva har Harry fått
igjen for innsatsen? Hva har han å takke alle de
sosialdemokratiske regjeringene for? Han hadde
en sjåførjobb i noen år inntil nervene begynte å
svikte. Siden har han levd på penger fra myndighetene uten å jobbe. Vi synes vi hører Anders
Lange, Jan Syse og Odd Højdahl hyle i kor: En
misbruker av offentlige trygdemidler! En snylter!
En fyllikk, få ham vekk fra gatene, pisk ham til å
arbeide, svint!
Men Harry hører dem ikke. Han lever nærmest
utafor verden. Om natta hører vi at han hoster.
Hoster lenge før hostinga går over i tunge, jagende stønn. Hvordan har han det da? Se, det tenker
ikke Lange, Syse og Højdahl på.
Vi som vil sosialismen må aldri i kampens hete
glømme Harry og alle de andre utstøtte, fortapte
og ulykkelige. De har segnet under byrden av
andres rikdom. En gang sang folk som Harry
sanger om likhet, frihet og brorskap. Nå strever
de med lange netter, stønner, hoster og dør. Menneskeverdet de seilte for — hvor ble det av det?
Men vi skal fortsette å synge sangene om rettferdighet. Harry og mange av de andre som har
havnet på bunnen av sjakta har gitt opp å slåss.
Vi har påtatt oss den jernharde forpliktelsen å føre kampen videre. Når vi kjemper, kjemper vi også for dem. Det gjelder ikke bare en enkelt valgkamp. Det gjelder bestandig.
www.pdf-arkivet.no/michelet/
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RØD RELIGION?

«På mange måter står vi overfor en religiøst preget vekkelse som i flere land har gått som en farsott over enkelte ungdoms- og utdanningsgrupper,» skriver Dagbladet. En ny reportasje fra
hurlumheiet i Sarons Dal, altså? Nei. «Marxismen-leninismen og Formann Mao Tsetungs
tenkning danner det ideologiske grunnlaget for
denne religion,» mener lederskribenten i Akersgata. Og da skjønner vi jo hvor han vil hen. I forbindelse med valgkampen har avisa spandert en leder om Rød Valgallianse — fanebærerne for noe
som blir kalt «den røde religion».
Synd at vi ikke skjønte at det er religiøse vi er
før valgkampen var nesten over. Da kunne vi ha
gått inn for en artig vri. Korstog og hallelujamøter, røde prekener og salvelse. Det hadde vært
noe! I Hedmark, hvor vi var litt rundt og drev
valgkamp, stilte vi parolen «Gjenreis Hedmark
som rødt fylke!» Skulle vi fulgt opp Dagbladet,
burde vi heller ha sagt «Frels det røde Hedmark!» eller noe i den stilen.
Vi var altfor svake i forkynnelsen av det røde
evangelium. Når vi sto på stand, skulle vi sjølsagt
ha fekta med «den lille røde», dengt folk i hue
med «Das Kapital» i tre bind, hylt og skreket,
surra publikum inn i røde faner og tvunget dem i
kne for å omvende seg. Vi var også for spake i
målet.
— Omvend Eder, I revisjonisthunde! Knel og
22
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be, I lyserøde sossesjele! Søk den røde frelse,
skvadderhoder! Halleluja! Kryp til våre røde
flagg på Eders knær! Lytt til sannhetens forvaltere, I dårer! Ja, be! Be for adgang til den røde
himmel! Ta imot kvinneavisa, I skjøger! Ta imot
fylkesavisa, I ormeyngel!
Sånn skulle vi ha prediket. Det ville slått an i
Løten og Brumunddal. Men vi er for veike. Som
overalt ellers i landet sto vi bare ganske fredsommelig på stand, delte ut aviser og diskuterte med
folk. Mest gikk det på moms og skatter, nedlegging av jernbanestasjoner og småskoler, sjukehus, trygdepolitikk, industriutbygging i distriktene, kvinnekamp, korntrygd og andre saker som
folk er opptatt av til daglig. Folk viste oss tillit.
De stoppa gjerne opp i timesvis. Om de konkrete
sakene var det ofte lett å bli enige. Verre var det
med spørsmål om Arbeiderpartiet og n'Trygve.
www.pdf-arkivet.no/michelet/
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Men vi prøvde da så godt vi kunne å slå fast at
DNA-ledelsen fører en borgerlig politikk. Enhet
på venstresida spurte mange om. Vi svarte på det,
og vi svarte på spørsmål om revolusjonen og om
Kina. Dessuten lytta vi til folk. Det er lærerikt.
I skrivende stund kjenner vi ikke valgresultatet.
Så innmari mange stemmer fikk vi nok ikke. Folk
trenger tid, folk må lære å kjenne oss. Og vi er
ganske sikre på at hverken hedmarkingene eller
folk andre plasser sitter igjen med det inntrykket
at de er blitt overrent av en skokk skinnbarlige
basunengler. Kanskje lederskribenten i Dagbladet
burte ta seg en tur ut og snuse litt i grasrota? Da
ville han sikkert slutte å skrive sånt pisspreik som
dette: «En forloren arbeider- og revolusjonsromantikk, kombinert med en viss dyktighet i agitasjon og organisasjon, det er Rød Valgallianse i et
nøtteskall.» Kyss katta!

PEPSI-GENERASJONEN
Partisjefen i Kreml, Leonid Bresjnev, har nettopp
meldt seg i Pepsi-generasjonen. Det var hans
venn Donald som fikset innmeldinga. Ikke Donald Duck, men Donald Kendall. Han er sjef for
det supersvære Pepsi Cola-kompaniet i USA. Og
Pepsi Cola var det som kjørte evindelige reklamekampanjer der allverdens ungdom syngende og
glad forkynte at de tilhørte Pepsi-generasjonen.
24
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En riktig elegant og heslig reklame var det. Men
vi har aldri møtt noen som har oppfatta seg som
Pepsi-generasjon akkurat.
At Bresjnev går inn for Pepsi, er ikke så mystisk. Mr. Kendall har vært i Moskva hvor han
preika i tre timer med partisjefen for å få i stand
en avtale. Avtalen sikrer salg av Pepsi til Sovjet,
mens Bresjnev skal sende vodka tilbake over
dammen.
Dermed kan vi slå fast at gamle Leonid virkelig
har gjort sovjetfolket en kjempetjeneste. Dette
folket har jo lidd fælt under mangelen på colabrus. Nå blir det Pepsi å få fra Kiev til Vladivostok, fra Verkojansk til Samarkand! På kinoene
vil det sikkert bli kjørt reklamefilmer der glade
russiske ungdommer danser og spretter på fjelltoppene i Kaukasus og jubler over at også de er
blitt med i Pepsi-generasjonen. Kanskje kommer
det et lite kutt der Bresjneven sjøl lener seg ut av
vinduet på Cadillac'en sin (den han fikk av
Nixon) og tar seg en sup brus.
Var det fredelig brus-handel med kapitalismen
folket hadde i tankene da Vinterpalasset i St. Petersburg ble stormet i 1917? Nei, kanskje ikke.
Men verden går jo framover. Og sovjetsjefene av
i dag har forstått at det går an å samarbeide med
kapitalen. Særlig den amerikanske monopolkapitalen. I disse dager undertegnes en kontrakt som
sikrer firmaet Hammer & The Bechtel Corp. retten til å bygge et verdenshandelssenter i Moskva.
Chase Manhattan Bank som er en av USAs største åpner filial under Kremls murer. Snart blir det
vel utsalg for Ford på Den røde plass. Slik oppfylles den sosialistiske målsettinga. Krustsjov har
fått verdige etterfølgere.
www.pdf-arkivet.no/michelet/
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Kapitalismen er en blekksprut med mange armer. En arm rekkes til Sovjet. I den armen blinker ei Pepsi-flaske. En arm rekkes til Chile. Da
lyner det i et maskingevær. For det kapitalen ikke
oppnår med fred, tar den med vold.
Men blekkspruten har fiender over hele verden.
Når kameratene våre nå slåss i gatene i Santiago
og Valparaiso, så slåss de også mot monopolenes
onde makt. Fred på jorda blir det ikke før Pepsi
er knust.
I byer og bygder i det vidstrakte sovjetlandet
arbeider folk for en sann sosialisme. Kan hende
får partisjef Bresjnev ei Pepsi-flaske i retur en
gang. Men den er fylt med bensin blanda til en
cocktail oppkalt etter en av forgjengerne hans,
Molotov.

HVEM ER ANGRIPERE?

STOCKHOLM 6.10. (UPI/Tidningarnas Telegrambyrå): «Norske styrker gikk i natt til angrep
på to fronter mot de svenske forsvarslinjene i
Trøndelag og Møre og på Oslofjordens østside.
Angrepet kom overraskende på den svenske hærledelsen i de okkuperte områdene.
Øverstkommanderende i den svenske hæren sa
på en pressekonferanse i Stockholm i morges at
han regner med at angriperne raskt vil bli slått tilbake. Meldingene fra fronten er motstridende.
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NRK i Oslo melder at styrker fra Vestfold har
gått i land langs strendene i Østfold og holder posisjoner der. Norske tropper skal ha gått over
Dovre med støtte av panserstyrker og besatt en
del fjellfestninger.»
OSLO 9.10. (UPI/NTB): «Det meldes i dag fra
Oslo at svenske fly har bombet byen. Også Bodø
er bombet. Norske styrker sies å ha befridd
Moss. I fjellet nord for Dovre raser stadig panserslag. Befolkninga i det okkuperte Trondheim
hilser den norske framgangen med spontane demonstrasjoner. Norske geriljastyrker har trengt
inn i Jåmtland og Hårjedalen. Sjefen for Sveriges
etterretningstjeneste sier at det nå går mot total
krig, og at Sverige aldri vil gi slipp på de okkuperte områdene.»
NORGES TALE I FN: «I 1948 ble Sverige ved
et FN-vedtak sikret herredømmet over Trøndelag.
Verden vet hvilke problemer dette førte til for
det norske folket. I 1956 prøvde Sverige med støtte fra visse stormakter å sperre av Oslofjorden,
Oslo ble bombet. I 1967 rykket svenske tropper
inn i Østfold og stengte dermed av Oslofjorden.
Store deler av Møre ble okkupert. FN har seinere
vedtatt en resolusjon som slår fast at de okkuperte områdene rettmessig tilhører Norge.
Det norske folket vil kjempe side om side med
alle nord-atlantiske folk for å slå tilbake de svenske aggressorene. Vi er ikke angripere. Vi slåss
for vår rett.»
Denne vesle fabelen er ikke ment som noe annet enn et forsøk på å stille spørsmålet: Hvem er
det som er angripere?
Jødene i Israel har lidd mye. — Men det for28
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svarer ikke at Israel påfører sine nabofolk store
lidelser.
Israel har underlagt seg egyptisk og syrisk jord.
Er det rettferdig? Egypterne og syrerne slåss for å
vinne denne jorda tilbake. Er det en urettferdig
kamp?
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I PURKENS KLØR
Politibetjent Kjell S. Mathiesen i Larvik er en våken, snarrådig, handlekraftig og modig representant for lovens lange arm. Vår honnør til ham!
Torsdag den 14. februar pågrep han ved Larviks
havn en usedvanlig mistenkelig og farlig utseende
person. Signalementet på denne personen er som
følger: Ca. 183 cm høy, vekt 72 kilo, mørkt lurvete hår, brune øyne, markert nese, skjegg og
barter. Iført svart lærjakke, svarte benklær uten
nevneverdig press, islender og støvler.
Hvem er denne suspekte personen? En skapsprenger og bankraner? En internasjonalt ettersøkt narkotikasmugler? En flykaprer fra MidtØsten? Disse spørsmålene hvirvler gjennom betjentens hode mens han fra en strategisk posisjon
bak noen trær iakttar den mistenktes underlige
bevegelser. Der tar han noe opp av lomma! En
revolver?! Nei, gudskjetakk, bare ei pipe.
Politibetjent Mathiesen styrter fram og skyter
løs: — Er De norsk? Hvem er De? Hva gjør De
her? Hvoretter han viser sitt politiskilt og arresterer den skumle voldsmann-narkotikasmuglerflykaprer.
Som er vi, Klassekampens «Slik vi ser det»skribent Jon M.! (Og det ante deg kanskje,
skarpsindige leser).
3. — 7800 demonstr.
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— Er De norsk? gjentar betjenten.
— Ja, jo, i grunnen, svarer vi noe fortumlet.
— Kan De bevise det?
— Bevise og bevise. Men jeg ...
— Vel, hvem er De, da?
Det er ikke så lett å svare på et sånt djuptpløyende spørsmål en formiddagstime på Larviks
havn. Filosofene har slitt med det i århundrer.
Men vi prøver så godt vi kan. Satser på å underbygge påstandene om vår identitet ved å vise et
slitt pressekort med bilde der vi ser ut som en
blanding av en fyllesjuk Cornelis Vreeswijk og
sjeik Ben Redik Fy-fazan.
Dette er slett ikke nok for vår nye venn, purken. Han gir seg ikke uten sverdslag. — Hva er
Deres oppdrag i Larvik? utesker han. Vi er ute på
en høyst uskyldig kjøretur. Men nå er vi blitt litt
arge, så vi sier bare at hva vi gjør i staden ikke
raker sheriffen eller noen andre.
Dermed bærer det etter en del palaver av gårde
til Politikammeret. Der blir vi snust på av en diger sjeferhund som til kammerets fortrydelse ikke
oppager hverken håndgranater eller heroin under
jakka vår. Så ringes det rundt til folkeregistret,
krimm'en, Interpol, CIA, KGB og hva vet vi. Ingen steder kan de rapportere at den anholdte har
myrdet noen.
— Eh, vel, De kan gå, sier Larvik-politiet etter
en stund.
— De skjønner, det kommer en del forbrytere
hit som prøver å flykte med danskebåten. Så derfor ...
Akkurat, tenker vi. For en sann revolusjonær
er det greit å ha myndighetenes bekreftelse på at
en ser ut som en banditt. Så vi ber om å få det
34
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skriftlig. Og det får vi, med fiolett stempel: «Jon
M. var torsdag 14.2-74 inne på Larvik pkm. for
nærmere kontroll av identitet. Kjell S. Mathiesen, pol.betj.»
Ja, ja, vi har aldri hatt høye tanker om trynet
vårt, tenker vi etter frisettelsen og løsninga av vår
identitetskrise. Men å bli arrestert på grunn av
kontrafeien! Vi trøster oss med at vi hadde ei
tipptipptippoldemor av hedmarksk taterblod om
hvem det står i bygdeboka for Stange: «Stygg og
Swart var Hun, gift blew Hun dog.»
Etterpå kommer tankene. IB-avslørerne Bratt
og Guillou ble også tatt på åpen gate av politifolk
i sivil. Da får vi suget i magan. Det kan komme
hardere tider. Tider da de ikke tar oss på grunn
av utseendet, men på grunn av innholdet i hodene
våre.
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FLYKTNINGEN S.
La oss, kjære lesere, fortelle den usminkede beretninga om den politiske flyktningen S. Som leseren vil vite ankom S. til Norge for kort tid siden.
Han var blitt drevet på flukt fra hjemlandet sitt,
en diktaturstat.
S. er skribent. I hjemlandet utfoldet han en intens virksomhet som forfatter av politiske skrifter. For diktaturregimet var han en farlig opposisjonell, en fiende av staten. Det er ikke for mildt
sagt at S. var truet på liv og helse mens han oppholdt seg i hjemlandet. Han og hans likesinnede
ble utsatt for skarp forfølgelse. De måtte arbeide
illegalt. Mange ble tatt og havnet i konsentrasjonsleire. Noen ble torturert til døde. Noen ble
skutt.
For S. gjensto til slutt bare en mulighet: å forlate det landet han elsker. Skjebnens tilskikkelser
førte S. til vårt land.
Hvordan tok så Norge imot S.? Beleiret den internasjonale presse ham ved ankomsten til Oslo?
Nei, det kan man ikke godt si. Arrangerte «Solidaritetskomiteen for åndsarbeidere» møter og demonstrasjoner for S.? Nei, absolutt ikke. Ble det
arrangert møter og demonstrasjoner, så var det i
alle fall ikke av denne komiteen. Den samlet heller ikke inn penger til S.
Men hva med S.s enorme bankkonti i Sveits?
Det ble antydet at han hadde en sum på 30 millioner kroner der, stemte ikke det? Nei, dessverre.
36
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Sannheten om S. er at han ikke eide nåla i veggen
da han kom til Norge.
En bestemt avis hyllet S. i svulmende ordelag
da han ankom, han ble hilst som en menneskehetens frelser, han ble ønsket velkommen i en
prangende overskrift på sitt eget språk. Beklager
— det er løgn alt sammen! Ingen avis hilste S. velkommen som en ny frelser. Sannheten er at han
knapt ble hilst velkommen i det hele tatt. Vi må
bestemt benekte at han ble vist rundt i Stortinget,
at han ble intervjuet i et eksklusivt fjernsynsintervju, at avisene brakte sidelange artikler med
utdrag av hans politiske skrifter.
37
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Det blir hevdet at man tilbød S. som bosted
Sigrid Undsets hjem. For noe sludder! Etter ankomsten ble S. henvist til et lite pensjonatrom,
som han deler med to andre personer.
Der bor han ennå. Situasjonen hans er uviss.
Han er langt fra hjemlandet, han behersker ikke
språket, han har lite penger. Når han drar på
sightseeing i Oslo, så er det ikke med limousine,
men med trikken. S. prøver å finne seg til rette.
Han er faktisk ikke sikker på at myndighetene liker at han er i landet, at han er velkommen som
nasjonens gjest. Noen venner har han fått, det er
så. Men kan han se lyst på framtida?
Nå, kjære leser, skylder vi å gjøre oppmerksom på at S. ikke heter Alexandr til fornavn. La
oss si at han heter «Pablo». Da vil man skjønne
at etternavnet ikke er Solsjenitsyn, men for eksempel «Sanchez». Landet han flyktet fra er ikke
Sovjet, men Chile. Og han flyktet ikke fordi han
er en opposisjonell borger, men fordi han er
kommunist og kan vente seg en dødsdom hvis
han vender tilbake.
Mens borgerne kjæler for Solsjenitsyn, la oss
gjøre noe for de chilenske flyktningene i Norge!
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FARVEL,
BLASBORT VEL

7

Hamarhallen er den eneste innendørshallen i
idrettsbyen Hamar. I dag kunne Hamarhallen
vært varehus. Ja, faktisk, varehus. Hallen «bar
seg så dårlig» at forretningsmenn i byen ville gjøre den «lønnsom». De ville fylle den med smør og
pølser — og det i en by som hadde flere varehus
pr. innbygger enn selveste New York. Men bare
en idrettshall. Profittjegerne ble slått tilbake. Det
er stadig hopp og sprett, gym og trim og håndball
i Hamarhallen.
Hvordan ble kampen om idrettshallen vunnet i
mjøsbyen? Jo, blant annet ved at folk gikk i 1.
mai-tog under paroler «Bevar Hamarhallen for
idretten». Det var i 1972. Det var et Rød
Arbeiderfront-tog. I toget var det også paroler
mot imperialismen og monopolkapitalen. Men
flest folk gikk det under hall-parolen. Og de som
gikk der fulgte opp kampen til den søte slutt.
En enkel og grei historie, litt naiv kanskje? Javel, hvis folk synes andre folks kamp for enkle
krav er naiv, så. Vi vet om en som ikke synes
sånn kamp er noe særlig å rope hurra for. Han
heter Arne Nygårdsmoen og skriver i Orientering.
Nygårdsmoen er ingen smågutt. Han roper ikke
hurra for hva som helst. Han roper hurra for Sosialismen med stor S, han. Og det er bra. Til sine
tider.
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Men nå har Nygårdsmoen skrevet et surt innlegg i avisa si der han går imot at f.eks. Blåsbort
Vel skal få være med i 1. mai-toget hvis de ikke
slutter opp om sosialismen.
La oss si at Blåsbort Vel ønsker å protestere
mot at entreprenør Backholmen skal få bygge 50etasjers skyskraper på Blåsbortknatten. La oss si
at vel'et bestemmer at de skal gå i tog 1. mai for
å fremme protesten.
Da kommer Nygårdsmoen flyende. — Hallo!
roper han. — Har Blåsbort Vel studert Marx? Eller Gustavsen? Hva mener dere om profittens fallende rate, folkens?
Og Blåsbort Vel studerer beskjemmet skotuppene sine: — Det gjaldt bare de derre skyskraperne ...
— Jasså! Dere kan ikke leksa deres? Dere vet
ikke så mye om sosialismen som jeg gjør? Nei,
40
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pell dere hjem, småborgerlige godfjottinger! Her
er vi reine og røde. Farvel, Blåsbort Vel.
(Det er dette som visstnok kalles masselinje og
frontpolitikk.)
I Faglig 1. maifront er vi så tomsete at vi ikke
engang skjønner at sosialisme egentlig er å la være å angripe Aspengren og Bratteli. Vi er så tette i
pappen at vi ikke skjønner hvor fint det vil være
med to tog på venstresida. Vi er så ideologisk forsofne at vi gjerne kjemper mot skyskraperne på
Blåsbortknatten.
Men hvis nå det skulle bli to tog til venstre, og
Blåsbortingene blir kjeppjaga fra Arbeiderfrontens — ja da kan det jo være greit å vite at det
går flere tog.

VI SOM ELSKET SOVJET
Nordsjøen en augustmorgen i 1968. Skipperen
kommer opp på brua med et telegram, gliser
•bredt og viser det fram: — Jasså, størmann, du
som er sånn en rau'ing. Her står'e svart på hvitt
at kameratene dine har valsa ned og besatt heile
Tsjekko. Åssen liker'u det, størmann?
Vi river til oss telegrammet. Den første tanken
er at det kan ikke være sant. Den andre tanken er
at USA må ha provosert fram innmarsjen. Den
tredje tanken er — for å si det med ei verselinje
av Hans Børli — like bitter og naken som faen.
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En får vite så lite utpå blåmyra. Vi seilte ut under mairevolten i Frankrike, fikk noen skrantne
informasjoner over radio, prøvde å forstå. Vi seiler nordover og hjem, russerarm&n har trakka
ned et lite land, vi får noen bruddstykker i telegramform, prøver å forstå. Men greier det ikke.
Blir det verdenskrig er vi ei skute i NATO's tjeneste. Under Cubakrisen i -62 lå vi midt i Det indiske hav og visste ikke at krigen hadde spøkt på
jorda før vi kom til Aden.
8-12-vakta går. Vi lytter på BBC. Hva har
gått av Sovjet? Like før middag passerer en liten
russisk trelastbåt kloss om babord. Vi kaller opp
på VHF-radioen og roper et eller annet på stotrete engelsk. Russeren svarer ikke. Så griper vi
morselampa og sender noen sinte lysblink over,
triver kikkerten for å se om de svarer. På brua på
båten fra Leningrad står to mann. Vi hytter til
42
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dem med knyttneven. De ser det og snur seg bort.
Som vi angrer! For en tåpelig protest. Den kan
ikke stoppe Bresjnevs tanks.
Ingenting kan stoppe Bresjnevs tanks i august
-68. Men den falske doktrinen hans kan avsløres.
Jan Palach brenner som en fakkel i Praha. Langsomt går det opp for oss og mange, mange andre
rundt i verden: Lederne i Kreml har omdannet
verdens første sosialistiske land til et imperialistisk land. Men det skal ennå gå år før vi synes vi
skjønner årsakene, før vi fatter konsekvensene av
de nye tsarenes politikk.
Vi lærte uhyggelig seint. Vår eneste unnskyldning er at vi elsket Sovjet. Fordi vi trodde at Sovjet var det samme som sosialisme. På skolen fikk
vi juling (og slo igjen) på grunn av Ungarn. For
en søt hevn da Sputnik raste mot himmelen i oktober 1957! Vi i gjengen var noen små røde banditter som trassig forsvarte systemet fra Berlin til
Vladivostok og Peking. Seinere tapte vi litt av
trua og henfalt til betraktninger som at «kommunismen er bra, det er lederne som er for dårlige».
Men hakk ikke på Sovjet, din pappagutt fra Ullernåsen, da får du deg en på trynet! Til og med
Nikita Krust forsvarte vi. Hva visste vi om revisjonisme og den 20. partikongressen? Nei, vi gikk
heller på sovjetutstilling på Akershus og rappa
brosjyrer om skurtreskere og raketter. Og den
som kalte Volga for verdens raskeste traktor røyk
uklar med oss!
Ja, det skal mye til før skjellene faller fra øynene, som det heter. Men i dag skal en leite med lys
og lykte for å finne folk som forsvarer invasjonen i Tsjekkoslovakia. Finnes det i det hele tatt
noen? Vi som en gang elsket landet, skal høre på
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alle argumenter om Sovjet. Hvilke argumenter
finnes for overgrepet mot Tsjekkoslovakia? Ingen som vi har hørt. Er vi like naive som i vår
verste sputnik-tid når vi spør: Siden ingen er for
okkupasjonen av Tsjekkoslovakia, hvordan kan
da noen være mot parolen om frihet for Tsjekkoslovakias folk?
Så vidt vi vet har partene i SV tilsammen foretatt fire landsmøtevedtak som går mot okkupasjonen. Når summen av fire vedtak nå plutselig er
blitt null, er det en form for matematikk som får
det til å gå kaldt ned over ryggen på oss.

VIVA PERON!

Alexandro ble stilt opp mot lagerskuret sammen
med de andre sjauerne. Vi så ham stå der, brei og
trygg som alltid. Men uttrykket i oksefjeset hans
var stramt og lukket. Nevene holdt han halvvegs
over hodet. Den åpne militærpolitibilen kjørte
sakte langs kaia. MP'er med hvite hjelmer og
maskinpistoler hoppet ut. To av dem begynte å
undersøke hver enkelt mann i den lange rekka
langs skuret. Resten sto vakt og pekte på arbeiderne med de butte våpnene av amerikansk fabrikat. Spørsmålet ble gjentatt gang på gang: Har
du arbeidskort? Og de som ikke hadde arbeidskort ble tatt ut av rekka og ført bort. En av dem
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var Alexandro, sjauerformannen, vår venn fra
store og verdige grillfester på gårdsplassen bakom
havnekontoret.
Stedet var Buenos Aires, året 1966. Argentinas
militærdiktator het Ongaix General Oneganis og
hadde grepet makta sammen med en junta året
før. Han var ingen god mann for den argentinske
arbeiderklassen. For havnearbeiderne i hovedstaden var han og regimet hans en trusel. Havna
skulle «rasjonaliseres». Den gamle garden av
oppsetsige og kampherdete sjauere skulle fjernes
og erstattes med arbeidsløse fra innlandet. Diktaturet brukte de midlene det hadde.
Så gjorde også Alexandro. Dagen etter var han
på plass og ledet med vanlig autoritet lossinga av
Sør-Amerika-linjas M.S. «Borgland». Etter utskei gikk vi i land og drakk vin. Han var bekymret. Han snakket om Che Guevara, argentineren
som ble kubansk frigjøringshelt. — Vi kunne
trengt en Che, men mest av alt kunne vi trengt å
få Peron tilbake.
I 1966 var Juan Peron i eksil i Spania. Der
hadde han sittet siden han ble styrtet i midten av
femtiåra. Etter vårt syn var Peron en skurk, en liten Mussolini, en villeder av Argentinas arbeiderklasse. Store deler av denne klassen mente noe
annet. De sluttet opp om ham fordi de så på ham
som en redningsmann og velgjører. Perons demagogi tente håpet i slummen langs La Plata-floden.
Etter at han falt levde peronismen som ideologi i
alle mulige (og noen umulige) avskygninger i fagbevegelsen og det politiske livet. Peronismen var
en kraft. Den toppet seg som en bølge og brakte
den gamle diktatoren hjem i triumf.
I dag styrer Peron Argentina med hard hånd.
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Og han sviker konsekvent den klassen som brakte
ham til makta. Meldingene kommer nå fra Buenos Aires om peronismens terror. Den retter seg
mot venstresida i fagforeningene, den retter seg
mot marxist-leninistene — og den er like vill og
brutal som under fascistregimet. Håpet om et
bedre liv slukkes i slummen. Peron åpner Argentina for amerikanske monopoler. Han lar borgerskapet i landet få sin vilje igjennom.
Vi vet ikke hva vår venn Alexandro mener om
Peron. Men vi vet at motstanden mot ham vokser
og at folk reiser seg til kamp i Buenos Aires, Tucuman og Cordoba. Likevel er det to linjer som
strides på venstresida. «Venstre»-peronistene står
for den ene linja: Peron er fæl, men vi må støtte
ham fordi han ennå har støtte i folkeflertallet.
Noe annet tar vi ikke sjansen på.
Den andre linja — som vil vinne — går ut på
46
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kamp mot imperialismen og dens agent Peron.
Den eneste sjansen er å kjempe mot alle oppblåste diktatorer, for interessene til breie lag av folket. Å smi enhet på klassekampens grunn.
Disse to linjene finnes i andre land enn Argentina. Her om dagen møtte vi en hjemlig utgave av
Alexandro. En gang i femtiåra la han livet sitt i
Gerhardsens hender. 1. mai tok han omsider riktig tog.

RETT FRA JUNGELEN

Jungelen henger dampende og tett ned langs de
steile fjellsidene i Møre og Romsdal. Kraftige
regnskyll pisker den grønne voksteren. Men med
et klarner det opp. Solas gylne stråler splitter
skodda og opplyser det frodige, skjønne landskapet.
Man spør seg uvilkårlig: Bor det folk her i disse herlige trakter? Finnes det annet inniblant
bambus og palmer enn skvatrende gapatroster og
andre eksotiske fugler?
Ja, se! Der kommer en underlig, nøken en hoppende ut av jungelbuskaset. Et innfødt menneske! Med lianer i håret og banan i truten.
— Ikke så travelt, kjære! Hvor skal du? spør
vi.
— Ugga-bugga. Meg bare væra fattig jungelmann. Meg gå store, hvite Shahib Pasja, excelwww.pdf-arkivet.no/michelet/
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lence Hatlebakk. Meg gå til rosenes by. Søka arbeid i stora, hvita manns fabrikk. Ugga-bugga.
Glamox-glamox. Meg komma rett fra jungel —
kanskje meg komma i klubbstyret? Ai-ai.
Vi kan ikke annet enn smile av den innfødte.
Slik en sjarmant og enfoldig type.
Men, akk, hvor feil vi tar. Disse jungelmenneskene viser seg jo å være de reneste oppviglere!
Vår reise fører oss til Molde. Vi sitter og nyter en
gin & bitter på Lord Hatlebakks veranda.
— Mine arbeidere har tatt seg den frihet å forlange mer lønn, sier han med bister mine. — De
truer med streik og fanteri. I min fabrikk. Min!
Som jeg uttalte til VG 18. juli: Det nåværende
klubbstyret er folk «som har hoppet rett ut av
jungelen, de aner ingenting om klubbarbeid».
Sammen med oss på verandaen sitter heldigvis
en «ansvarlig politiker» fra hovedstaden, Minister Aune. Han vil nok vite å ordne opp, i alle fall
foreløpig. Men det kan bli hardere tider. Tenk
om jungelfolket en vakker dag tar over hele fabrikken. Ugga-bugga, sier vi!
Nå oppretter jo norske monopolkapitalister av
atskillig større format enn Hatlebakk fabrikker
og greier i virkelige jungelstrøk. Kanskje de også
blir plaget av klubbstyrer som har hoppet rett ut
av jungelen? For den saks skyld også av «geriljagrupper og femtekolonnister blant de fagorganiserte», slik som Hatlebakk uttalte at han var
truet av til Arbeiderbladet i 1971?
Mest utsatt for øyeblikket er nok familien
Astrups plantasjekonsern i Mosambique. Hva
kan man ikke risikere at det kommer hoppende ut
av jungelen der nede? Både klubbstyrer og geriljagrupper, skulle vi tro. Og selv om Nils
48
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Astrup jr. bedyrer at plantasjene og fabrikkene
nærmest er småpoteter for ham — lite lønnsomme som de er — så vil han nok bli veldig lei seg
dersom jungelfolket tramper inn og tar over hele
opplegget.
Vår mann i Rio, prins Erling, født Lorentzen,
har dessverre også sitt å frykte. Tenk om hele
skaren hans av barbeinte mestizer og indianere
kaster lenkene, hopper ut av bush'en og okkuperer millioner av mål plantasjejord?
I Malaysia har Viking bygget turnskofabrikk
på en pen, liten jungelflekk. Tigere og menn uten
slips tasser omkring i krattet, rede til å jumpe ut,
spise hvite menn til frokost og danne klubbstyrer
ved lunsjtid. I Thailand har geriljagrupper vunnet
terreng i jungelbergene. Kanskje de kommer ned
derfra i det dunkle morgengryet, spjærer disen
over slettene med geværenes ild og tar over makta i Thai International Airways og alt annet som
er norsk og kjært der ute?
Nei, Herre, spar oss for jungelens barbariske
horder! Både i Møre og Romsdal og ellers.
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EN PRINS I HARSTAD,
EI PRINSESSE PÅ MO

Er det sløvende å lese ukeblad? Vi har lurt på det.
Under et besøk i Harstad i sommer fikk vi klarhet i sinnet. Der leste vi i avisa «Nordlys» en alldeles utmerket artikkel med tittel «Svensk prins
anonym i Harstad», skrevet av signaturen
«Sveisn»:
«På nytt har kongelige gjestet Harstad, men
det var det få som visste om. Det er den svenske
prins Carl Bernadotte som har vært på besøk, et
to dagers opphold uten at offentligheten ble gjort
oppmerksom på det. Men det er ikke lett å oppfylle ønsket om å være inkognito når det samme
dag kommer ut ukeblader med hoffreportasjer
fra prinsesse Christinas bryllup. Prins Carl ble
prompte gjenkjent av kontorpersonalet på Harstad Sjøforsvarsavsnitt, selv om sjefen, kommandørkaptein Jansen, aldri var klar over hvem det
var han viste rundt på avsnittet. Direktør E.
Bjørnstad på Viking Nordic Hotel kan bare bekrefte prinsebesøket på «Nordlys»' henvendelse,
og opplyste at flere enn kontordamene ved HSA
hadde gjenkjent prinsen fra ukebladene. Så kom
ikke å påstå at ukebladlesing virker sløvende.»
Vi slutter oss naturligvis til prins Carl Bernadotte og «Nordlys» i denne sak. Kommandørkaptein Jansen er tildelt gult kort. Men en uklarhet
nager oss stadig: Kan man bli sløv av å lese
«Nordlys»?
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I motsetning til svenskeprinsen, var ikke kronprinsparet anonyme under besøket sitt i NordNorge. Riktignok har vi ikke sett så mange bilder
av de søte to i samedrakt denne gangen. Men
«Allers», «Hjemmet» og resten av kostebinderiet
lå på hjul langs kysten, så dekninga er nesten
upåklagelig. Et blad vet å fortelle at Sonja fikk
sot på hatten sin i Mo i Rana. Dessverre er dette
slapp rapportering. Klassekampen var riktignok
ikke i de kongeliges følge, men under et besøk på
Jernverket i Mo fikk vi den fulle og hele historia.
Verket var rensket for den minste sneip og fyrstikk til det ærede besøket. Byen, med unntak av
enkelte bolsjeviker, flagget som besatt. Direksjonen leide de kongelige rundt, forklarte og bortforklarte som seg hør og bør. Alle gikk på tuppa
på verket. Alle unntatt en ærgjerrig formann i
hallen der stålet smeltes. Han irriterte seg over at
karene tok det med ro. Ei smeltegryte var gått
tett. Han bestemte seg for å brenne den opp, den
streberiske formannen.
Just i det prosesjonen kom anstigende til stålhallen sa det POFF! i smeltegryta. Hele hallen ble
fylt av en svær, svart og ugjennomtrengelig røyk.
Prinsen så ikke noe, prinsessa så ikke noe — men
selveste direktøren så noe. Han så rødt.
— Hrrgrrmfff, sa Sonja og børstet sot av Diorhatten. Er det — ggrrmff — alltid sånn her?
— Mrrff, hrrkk, nei, det er ikke alltid, grrufff,
sa direktøren.
Røyken lettet litt og de kongelige fikk øye på
noen arbeidere som sto og lo nede på golvet.
Prinsessa spurte om de alltid lo sånn, arbeiderne
der på verket. Til dette svarte direktøren et bestemt nei.
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— Men hvor mye tjener arbeiderne her, da,
spurte KHK Harald.
— Nei, her — hrrkkk — tjener arbeiderne for
svarte — hrrm — nesten ingen ting, sa direktøren
forfjamset.
— Å nå, svarte prinsen.
Og snipp, snapp, snute, så var omvisninga ute.
Men en viss formann kom på arbeid dagen etter
og hadde bestemt seg for ikke å være fullt så ærgjerrig i framtida. Og noen dager etter det høye
besøket gikk arbeiderne i råjernhallen til aksjon
for å få høyere bonus. Men det skrev sjølsagt
ikke ukebladene noe om.
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EN SJØMANN SNAKKER,
EN IMPERIALIST
SNAKKER
— Her seiler vi inn på reia i Singapore, og ved
kaia ligger et passasjerskip som flere av gutta synes de drar kjensel på. Ganske riktig: det er «Bergensfjord». At hun er blitt omdøpt til «Ras Syang», lurer ikke et sjømannsøye. At det er ei
norsk-eid skute, kan ikke kamufleres heller —
sjøl om de har rigga henne til med ei Singaporeklut i hekken.
Dette uttaler en sinna sjømann og kommunist,
nyss hjemkommet fra Østen.
— Norsk-eid, hvordan kunne dere vite det?
— Rederiet, mann! Det er Thoresen Shipping
Pty. Ltd. Trekk fra Pty., Ltd. og Shipping. Da
står du igjen med Thoresen, ikke sant? Og det er
så norsk som noe. Hvis en kan kalle dem «nordmenn», da, alle rederne som seiler under svarte
flagg. De blir flere og flere. Og utbyttinga de driver er så fæl at det får hårene til å reise seg på
hue til en uteseiler.
— Hvordan da?
— Hva slags mannskap tror du «Ras Syang»
seiler med? Asiater. Hva slags hyre tror du asiatene får? Ei kvart norsk hyre og en kopp ris morra
og kveld. Ingen sosiale goder, nei, ingenting. Og
hvem tror du tjener store ståler på det? Og hva
tror du Norges Sjømannsforbund — som jeg er
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medlem av — gjør med det? Rederne skuffer inn.
Det er penger som aldri svinger innom steinrøysa
her hjemme, de farer rett til Sveits, vet du. Men
Sjømannsforbundet holder flabben. Der i gården
mukker de ikke når rederne bedriver økonomisk
landssvik så øra flagrer. Føy!
— Norske myndigheter! Tror du de neka får
blande seg opp i hva sjølveste rederstanden steller
med? Å nei, mann. Så langt er det kommet at en
hvilken som helst norsk reder som kan «gemet»
nå kan fikse det sånn: Han har en gammal holk,
oppretter et «monkey»-selskap i Somalia, Panama eller på Kypros — og selger skuta til seg sjøl!
Og du tror vel ikke han betaler skatt av det, hva?
— Nei.
Den norske rederen har alltid vært meget nasjonal. «Vår ære og vår makt,» har rederen sagt.
Det har vært god tone å tro på denne humbugen.
Men nå er rederne sjøl i ferd med å smadre bildet
av seg sjøl. Hør bare hva presidenten i Norges
Rederforbund sier, direkte fra lever og annen
innmat, til Dagbladet:
«Betyr disse tendensene at vi i større grad får
norske skip under andre lands flagg?»
«Jeg håper det. Dersom man skal kunne opprettholde norsk skipsfart på en slik måte at den
gir et vesentlig bidrag til norsk økonomi, må
norsk skipsfart internasjonaliseres.»
«Men kan norsk skipsfart under andre lands
flagg bidra noe større til norsk økonomi?»
«Selvsagt, akkurat som norske industribedrifter som etablerer seg i utlandet, vil skipsfarten
gjøre det.»
«Men mange synes det er noe eget med norske
skip under norsk flagg?»
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«Jo, her er nok en del følelser ute og går. I virkeligheten er vel en slik tankegang litt nasjonalistisk preget. Det er klart at det vil bli nødvendig
for våre myndigheter å se med samme nøkternhet
på skipsfartens internasjonalisering som de ser på
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at norske industribedrifter etablerer seg utenfor
landets grenser.»
Slik snakker skipsreder Halfdan DitlevSimonsen jr. i rederiet Halvdan Ditlev-Simonsen
& Co. Slik snakker «kretsmesteren i bandy på
Readys lag». Slik snakker en representant for den
norske imperialismen. Han snakker kaldt og
hardt og flatt, mer direkte og mer kynisk enn forgjengerne. Den norske imperialismen har fått
talsmenn som er seg sjøl bevisst at de er utsugere
på alle hav og alle kontinenter.
Foreløpig kan vi ikke gjøre annet enn å merke
oss hva de sier. Og å merke oss hva sjøfolk sier.
Vi skal være glade for at han var forbanna, sjømannen som kom hjem fra Østen.
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EN BARSKING
PÅ MEKONG

En gang i tida syntes vi Østens elver var mystiske.
Vi kom vestfra over havet og seilte inn i rovgirene
på Malakkahalvøya. Inne på elvebreddene brant
bålene til de malayiske fiskerne, røyken lå som en
dis over det gulbrune elvevannet, månesigden
hang lavt over mangrovekrattet. Å jo, det var
Østen slik vi hadde lest om denne delen av verden
bortenfor Suez i atskillige bøker skrevet av engelskmenn som skrev godt, men forsvarte Imperiet. Det var Østens elver slik Joseph Conrads
Lord Jim måtte ha opplevd dem på flukten bort
fra sivilisasjonen og inn i fjerne jungelstrøk.
En morgen for tolv år siden seilte vi opp floden
Menam. Den renner over Thailands sletter. Vi
hadde sett litt mer av Østen da, og mystikken var
ikke så mystisk mer. Vi sto til rors og så en svær
himmelragende og lysglitrende pagode nærme seg
på styrbord bredd. Hvilket betagende syn! tenkte
vi. Inntil elvelosen stolt fortalte at lysglitteret
ikke kom fra noen pagode, men derimot fra Standard Oils nye raffineri.
Til ankers på floden Menam i brennende varme
og moskito-tette nett, fikk vi en kur mot romantikken. Båtjentene som kom padlende ut fra skurene langs elvebredden i kveldinga var villige til å
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selge seg sjøl for et par stykker Palmolivesåpe eller noen plankebiter som vi kastet ned til dem.
Praksis er bra for å kvitte seg med illusjoner.
Men vi ble ikke kommunist av å se Østens nød,
og vi lærte ikke å forstå noe om imperialismen
heller. Det måtte en langvarig krig i Vietnam til
før den lærdommen slo gjennom.
Det finnes dem som ennå ikke har lært. Akkurat nå tenker vi på en ung kaptein fra Sørkedalen
som heter Mandt og ei avis i Akersgata som heter
Dagbladet. Forleden klemte Dagbladet til med et
kjempeoppslag om kaptein Mandt. Avisa hadde
funnet fram til en «vår tids helt», en virkelig
barsking. Så stolt, så stolt var Dagbladet over at
en nordmann er med og gjør jobben der ute.
Mandt er skipper på en slepebåt på Mekong.
Han var med i den første konvoien på flere måneder som greide å ta seg fram fra Saigonkontrollerte områder i Vietnam og opp til Kambodsjas beleirede hovedstad Phnom Penh. Konvoien brakte forsyninger og ammunisjon til Lon
Nols regime slik at det kan stå og vakle med en
fot i grava før det ramler uti. Båtene ble heftig
beskutt med maskingeværild fra frigjøringsstyrkene som holder Mekongs bredder.
Jobben til Mandt er sikkert spennende og farlig
nok. Det er en skitten jobb. Vi ville ikke felt en
tåre om slepebåten hans hadde blitt skutt i senk.
Det ville brakt det kambodsjanske folket et skritt
nærmere friheten. Mandt er en av de siste menn
fra Vesten som «gjør jobben der ute». For dette
fortjener han ingen ære. Han er ingen helt. Vår
tids helt er frigjøringssoldaten på elvebredden.
Dagbladets artikkel slutter med å lovprise skipperen på Mekong som en mann som har holdt
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fast ved guttedagenes idealer. Mulig det er riktig.
Men idealer kan slutte å være bra, de forandrer
seg. Så Mandt kan gjerne ta med seg idealene sine
til elvas bunn på neste tur for imperialismen. Vi
trenger dem ikke.
En del nordmenn seilte på Vietnams elver for
amerikanerne den gangen Pentagon og Saigon
var sikre på at krigen kunne vinnes. Vi kjente noen av disse karene. Karlanders rederi betalte dem
store hyrer. De supte hardt. De fikk nerver. Når
flak-skytset brøt løs ved Da Nang og forvandlet
elva til et bål, var eventyret ikke så eventyrlig lenger. En av disse mennene tok livet sitt ved hengning. En annen stupte over bord som en flammende fakkel. En tredje drikker fortsatt, sju år
etter.
Skulle vi gråte over disse folka, ville det blitt
krokodilletårer. For de tok feil side i kampen. De
ville ikke forstå at vår tids eventyr er et annet enn
det de søkte.
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DET LILLE ORDET
SOLIDARITET

«Vil DNA føre en arbeiderpolitikk?» spør «Friheten» i forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte. «Spørsmål fra SV krever klare svar,» skriver «Friheten».
Nå er antakelig det brennende spørsmålet fra
redaksjonen på Grønlandsleiret ikke rettet til oss,
akkurat. Men hvis vi skal få lov til å svare likevel, så blir svaret et temmelig klart nei. DNA vil
ikke føre noen arbeiderpolitikk. Og hvem i all
verden i SV er det som går rundt og tror at DNA
vil føre en arbeiderpolitikk? Kanskje den mest
hardbarka ledelsen tror det? Men har folk på
grunnplanet i SV noen erfaringer som tyder på at
Steen, Nordli og Leveraas vil føre en politikk
som tjener arbeidsfolk og ikke monopolkapitalen?
Det såkalte «skjebnevalget» i DNA er avsluttet.
Steen ble formann og Aspengren skjelte ut borgerpressa fordi den hadde sagt at Steen skulle bli
formann eller ikke bli formann. Makan til hulaballu og stor ståhei for ingenting er det lenge sia
vi har opplevd. Midt i alt bråket har vi lett med
lys og lykte for å finne ut hva som er den politiske forskjellen mellom formannen og han som er
påleggskalv som statsminister. Det må være den
berømte «lille forskjellen», millimeterforskjellen.
At den ene er lugn og røyker pipe og at den andre
er vel så lugn og røyker rullings — det har lite
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med standpunktet til arbeiderpolitikken å gjøre.
Nei, de to er like som to alen av samme støkke.
Denne Leveraas, mannen som skal trå i Haakon Lies og Ronald Byes fotefar, har det vært
stille om. Det kan hr. sekretæren være glad for.
Vi skal komme tilbake til ham når han får trådd
en stund. For vi husker ganske godt den gangen
unge Leveraas ekskluderte oss fra AUF for
NATO-motstand og obsternasighet i sin tid. Hvis
han er en arbeiderpolitiker, da er vi en blomst i
skogen.
Hvorfor har det vært sånt et person-mas i forbindelse med DNA-landsmøtet? Er det fordi partiet ikke har noen politikk å legge fram? Nei, svaret er nok at politikken finnes, den. Men noen
politikk å by arbeiderklassen er det ikke. Derfor
overøser pampene den med en saus av svada.
Noe av det fæleste kvier de seg likevel ikke for
å legge fram med brask og bram: Den utrolige og
uhyggelige leflinga for kristendommen. Fra nå av
vil det gå fram av dette «arbeider»partiets prinsipprogram at kristendommen er en del av vår
kulturarv, og at den er så vesentlig at skolen skal
formidle kunnskap om den. For eventuelle ateister som måtte forville seg inn på neste landsmøte
i Det kongelige og kristelige norske parti, må det
være en mager trøst at Helge Sivertsen mener det
er unødvendig med bønn som åpning på møtet.
På sju år har DNA tapt halvparten av de kollektivt tilsluttede medlemmene. Men sjefsbyråkratene later som om de intet har lært og hørt og
stevner freidig videre med nye planer om å styrke
systemet med kollektivt medlemskap. De tror at
LO skal være deres egen leikegrind. De snakker
om at «fagforeningsboka skal være medlemsbok
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i partiet». De buldrer om at «samarbeidet mellom
Arbeiderpartiet og fagbevegelsen er selve livsnerven i arbeiderbevegelsen».
Men samarbeidet mellom borgerskapets svorne
allierte i DNA- og LO-ledelsen og fagforeningene
er selve dødslinja for arbeiderklassen. «Livsner64
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ven» begynner å råtne bort nå. La oss kappe den
av! La oss ikke høre på det frekke snakket til de
som ønsker å begrave fagbevegelsens kampkraft!
La oss kalle en spade for en spade, ei tom tønne
for ei tom tønne og vær ikke redd for å rive den
røde merkelappen «marxist» av Reiulf Steen og
stemple ham som det han er. Og hva er han? Hva
står han for? En politikk som tjener klassen? Eller en politikk som utgjør et forræderi mot klassen?
På landsmøtet sang delegatene en sang som heter «Det lille ordet solidaritet». Ja, det er blitt et
bittelite ord i DNA! Så lite at det ikke merkes lenger. Og dukker det opp, da må vi spørre oss: Solidaritet med hvem?

7800 DEMONSTRANTER
SPORLØST FORSVUNNET!
ETTERLYSNING

Oslo Politikammer etterlyser ca. 7800 personer
som er meldt saknet på strekninga mellom Grønlands torg og Youngstorget i Oslo 1. mai. Personene deltok i arrangementet til Faglig 1. maifront. Politiet registrerte at 8800 personer marsjerte ut fra Grønland. Men et pålitelig øyenvitne
har meddelt at «neppe særlig mer enn 1000» av
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disse nådde fram til Youngstorget. Politiet ber
vitner som fulgte toget langs ruta Storgata—
Prinsens gate—Karl Johans gate—Torggata, og
som har opplysninger om de bortkomne, om å
melde seg straks. Politiet står foreløpig uten spor
i saka.

TATT AV VINDEN?

Det har lykkes «Slik vi ser det» å komme i kontakt med det viktige vitnet, selve kronvitnet i saka. Tor Axelsen, journalist i Arbeiderbladets
politiske redaksjon, er mannen!
— Hvor befant De Dem hen 1. mai, Axelsen?
— I Arbeiderbladets hus ved Youngstorget.
Der hadde jeg glimrende utsikt. Og jeg må få innskyte at jeg har sett flerfoldige 1. mai-tog i mitt
liv, så jeg vet hva jeg snakker om.
— De mener altså at bare 1000 demonstranter
kom inn på torget?
— Ja, det fastholder jeg bestemt. Jeg talte dem
personlig. Og jeg kan betro Dem at det var min
ypperlige artikkel der jeg fastslo antallet som
gjorde politiet oppmerksom på forsvinninga.
— Men hvor kan det ha blitt av de 7800 som
ikke nådde fram? Dette minner jo nærmest om
en Sydpolsferd, Axelsen?
— Min teori er at mange falt fra i regnværet.
— Druknet, altså?
— Veeel ... Det blåste jo også kraftig. Og små
demonstranter i 15-16 årsalderen som bærer disse store, stygge transparentene med vemmelige
slagord kan jo lett bli feid vekk av vinden.
66
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ET OPPSIKTSVEKKENDE DEMENTI!
Dagen etter vår samtale rykket hr. Axelsen ut
med et bortgjømt dementi i avisa si. Der slår han
fast at Faglig 1. maifront-toget var det største i
Oslo med 8800 deltakere. Men han opprettholder
påstanden om at «mange fikk nok undervegs».
Og ved en forbrytersk trykkfeil er antallet personer som nådde fram til Youngstorget falt ut i dementiet! Mysteriet er altså like uløst.
Vi ringte Axelsen for en kommentar. Han svarte da: — Jeg er dessverre ikke til stede i dag.

I BORGERSKAPETS FELLE?

«Slik vi ser det» har fått en anonym telefon med
en forklaring som kan løse gåten! Et vitne som
sto på hjørnet av Prinsens gate—Kongens gate
forteller følgende: — Akkurat da flaggborgen var
passert så jeg en person i generaloberstuniform
stikke hodet opp av en kum midt i gata. Mannen
avfyrte en blå rakett. Og på signal ble alle kumlokkene nedover i gata åpnet. Flere hundre demonstranter forsvant med et plopp. Men nye
strømmet på. Og forsvant. Og så videre. Siden
jeg er SV'er og ikke visste hva jeg skulle gjøre
1. mai løp jeg hjem i panikk og spiste litt eggedosis i stedet ...
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KOM OPP, KAMERATER!

Den kjente seerske Anna Elisabeth Westerlund
melder at hun har sett en stor skare som vandrer
hvileløst rundt i Oslos kloakker. De bærer på fillete flagg og faner. I spissen går Blåsbort Vels
janitsjarkorps som også forsvant 1. mai.
Hvis dette er sant, er vår appell: Kom opp,
kamerater! Parolen 1. mai var jo enhet på klassekan.pens grunn, ikke under grunnen.
Så sender vi heller hr. Axelsen ned i kloakkene.
Det er der den typen journalistikk han står for
hører hjemme.
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«FLERE HUNDRE ANSATTE INNEN TRYKKERI- OG
BOKHANDELBRANS JEN »
Her om dagen vendte vi tilbake til hovedstaden
etter et opphold i ei Vestlandsbygd. Vi møtte en
venn på gata.
— Gratulerer, gratulerer! sa vennen begeistra.
— Med hvaforno?
— Med ekspansjonen, sjølsagt! Jaggu har dere
utvida så det lukter svidd.
Vi ble stående og kope. Men vennen bladde
opp Morgenbladet (som ennå ikke er avgått ved
døden slik som spådd i denne spalta). Over fire
spalter sto det: «AKP(m-1) — en maktkoloss i det
norske samfunnsliv».
— Her ser'u sjøl, sa vennen og satte fingeren
på noen linjer: «AKP har flere hundre ansatte
innen trykkeri- og bokhandelbransjen. Bare Oktober Forlag har 16 utsalg i Norge. Duplotrykk er
selve nerven i informasjonsarbeidet, finansielt
understøttet av China. Dessuten har man Grafisk
Utforming og et par mindre aktiviteter.»
— Voi, voi, sa vi, skvatt avgårde til nærmeste
telefonboks og ringte til Oktober der vi tjener
vårt brød. — Er dere blitt kokko i varmen? ropte
vi.
— Heisan, bassen, svarte kroken, som er ferievikar. — Her går'e så det griner.
— Hva i huleste er ...
www.pdf-arkivet.no/michelet/

2014

69

— Kuli nå. Jeg synes det blei så stusselig å gå
her aleine i sommerstilla. Så jeg tok liksågodt og
ansatte et par hundre støkker mens du var borte.
Fine folk. Nå driver'em med å lempe inn alle de
derre bøkene på kinesisk. Blir trangt om saligheta. Ha det.
Med flere liter blod i hue ringte vi til trykkeribestyreren.
— Hallois, sa han, blid som smør. — Her går'e
så det uler. — Ja, du har lest Morrabla'? Må være noen skærpinger som er journalister der.
Skjønner ikke hvordan de har spora opp at vi har
ansatt 450 mann her i ferien. Før var vi jo bare et
trøtt dusin.
— Dæv ... sa vi og sank sammen på golvet i telefonboksen. I den andre enden av systemet kunne vi høre bestyreren kjatre fornøyd i veg. — Åsså at de har finni ut av det med den hemmelige
tunnelen fra ambassaden og hit. Det var rart.
Men vi spiser ris og drekker te og står på og trykker tonnevis med bøker på kinesisk. Etter revolusjonen må alle nordmenn lære kinesisk, veit du.
Hallois? Er du der?
Omsider kom vi oss på beina og fortsatte resten av dagen på hvileløs vandring for å finne
fram til firmaet Grafisk Utforming. Vi ga opp og
begynte å lete etter de par «mindre aktiviteter» i
stedet. Like nytteløst.
I kveldinga mannet vi oss opp og ringte Morgenbladet. Vi møtte en velopplagt redaktør. —
Kjære Dem, sa han, De må nu ikke ta alt så bokstavelig. Er det ikke sant, så er det i alle fall godt
løyet, fniste redaktøren.
Borgerskapet forsøker å kriminalisere AKP
(m-l). Å spre løgner om de bedriftene som er poli70
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tisk tilknytta partiet er ei side av dette kriminaliseringsarbeidet.
At borgerne harper i veg på den gamle løgnen
om at vi holdes under armene av en fremmed
makt, er ei alvorlig sak. Sånt går lett i folk som
ikke kjenner sannheten. I neste omgang følger
kanskje borgerskapet opp med ei kampanje for å
forsøke å få oss dømt som agenter eller noe i den
stilen. Angrepene på SKP i Sverige viser hva vi
kan vente. Neste skritt kan bli direkte forsøk på å
drive oss i illegalitet. Å forby oss.
Samtidig som vi må være på vakt, er det jo
greit å vite at borgerskapet: 1. Svindler med fakta. 2. Er dømt til å mislykkes. 3. Vil få stadig mer
trøbbel med å «forklare» at AKP(m-1) samtidig
er både en koloss og ei promille-mus.
For slik er det med borgerskapet: Enten skjønner det ikke virkeligheten, eller så fordreier det
den.
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«BØNDENES STØRSTE
MANN PÅ TINGET
SIDEN JAABÆK»
(S V åpner valgkampen)
«Det er ikke et sosialistisk partis oppgave å oppfordre til skattestreik, men aksjonen på Hitra bør
få vår støtte,» sa Berge Furre under åpninga av
SVs valgkamp.
Det er en uttalelse småbrukerne på Hitra og alle vi andre bør merke oss. Hva er et sosialistisk
partis oppgave i en situasjon hvor Hitra-bøndene
biter tenna sammen i kamp mot fraflyttingspolitikk og skatteflåing? Er det et sosialistisk partis
oppgave å be skattestreikerne om å sitte med henda i fanget og vente på at landbruksminister Treholt dukker opp med et eller annet «forslag»? Er
det et sosialistisk partis oppgave å begrave bøndenes kamp under et hav av papirer i Stortingets
landbrukskomite? Er det et sosialistisk partis
oppgave å stikke hue under armen og la det bli
der når massene reiser seg til rettferdig kamp? Er
det et sosialistisk partis oppgave å si «bør få vår
støtte» når appellen om støtte må gå som ei vardebrenning over landet?
Svaret på disse lange spørsmålene er meget
kort: Nei! Hva er det så som får SV-parlamentarikeren, landbrukskomiteformannen Berge Furre til å gå ut på Karl Johans gate en augustdag i
72

www.pdf-arkivet.no/michelet/

2014

1975 og si noe sånt himla tøv? Svaret på det er ikke fullt så enkelt, kanskje, men det lar seg gi.
For det er nettopp Parlamentariker med stor P
Berge Furre har utvikla seg til. Akkurat som partiet hans er blitt et fullblods stortingsparti. Det er
ikke noe sosialistisk parti. Det er — i likhet med
alle de andre partiene på Tinget — et borgerlig
parti.
Derfor snakker Furre som han gjør. Han er ansvarlig nå. Han er sjef for en komite. Denne komiteen strør sand på den landbrukspolitikken departementet til Treholt pønsker ut. Og det er en
råtten politikk. Det er den landbrukspolitikken
som tjener monopolkapitalen. Dersom ikke småbøndene på Hitra hadde reist seg til kamp, ville
den ha lagt øya øde på få år. Store deler er alt avfolka. De som drev brukene er over alle hauger: i
Trondheim på fabrikk eller i Verdal på plattformbygging (så lenge det varer).
SV-pressa har utropt Berge Furre til den største
bondepolitikeren på Stortinget siden Søren Jaabæk. Jomen sa vi smør. Jaabæk var en borgerlig
politiker som ledet en folkebevegelse. Neibæk ble
han kalt fordi han var en sparsommelig mann. Så
sparsommelig at han ville nekte embetsmennene
pensjon.
Furre er også en borgerlig politiker. Men han
har ingen bondebevegelse i ryggen. Og ikke har vi
hørt at han vil nekte embetsmennene pensjon.
Han vil tvertimot at småbrukerne skal spare på
det vesle de har. Spare seg ut av jordbruket og
langt inn i oljebruket. Når han stiller seg på Karl
Johan er det lille-Treholt som står der og driver
valgkamp.
Det finnes bare en organisasjon ved dette valwww.pdf-arkivet.no/michelet/
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get som støtter de som streiker på Hitra konsekvent. Rød Valgallianse. Det finnes ikke mer enn
ett kommunistisk parti i Norge. AKP(m-l). Og
den dagen det partiet forkynner at det ikke er
partiets oppgave å oppfordre til streik mot monopolkapitalen og statens folkefiendtlige politikk,
da er det ikke lenger hva det var. For å si det
mildt.
Rød Valgallianse driver også valgkamp. Men
ikke på samme måten som de borgerlige partiene.
RV sikler ikke etter bystyre-krakker. RV legger
ikke ned støttearbeidet til Hammerverkarbeiderne. RV sender ikke talsmenn ut på gata
74
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for å få lagt ned Hitra-bøndenes kamp. RV bruker valgkampen til å propagandere for folkets
egen kamp, for revolusjonen og sosialismen. Det
er tungt. Men det skal til for å seire.
SVs gate-seanse hadde ikke bare tragiske sider.
Det fantes også komiske. Hele pressekonferansen
ble avbrutt av en mann fra Sinsen som var sinna.
Finn Gustavsen var ikke der. Han var på Hvaler
for å drikke Orienterings gravøl sammen med
Kjell Cordtsen.
Og hvor var Cordtsen den dagen. Jo, ikke
uventet, på førstesida i Arbeiderbladet som valgkampkommentator!

TØYLESLØS SMÅSTATSSJÅVINISME

Omsider er det åpnet en helårsflyplass i Longyearbyen. Ifølge avtaleverket som har gjort det
nordligste territoriet i Norge til et ingenmannsland kan de som har lyst bruke flyplassen. Russerne har lyst. De har lyst til å dele Svalbard med
nordmennene. Så lenge det ikke går, vil de i alle
fall dele flyplassen. Forhandlinger har pågått.
Fra sovjetisk side ble det forlangt å bemanne
bakkestasjonen i Longyearbyen med 30 mann. 30
mann som skulle ha som oppgave å ta imot Aeroflots flygninger. Ett fly i måneden. Herrene i
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Utenriksdepartementet fikk overtalt Kreml til å
nøye seg med 6 mann.
Episoden med Longyearbyen viser hva vi kan
vente oss når oppdelinga av Barentshavet begynner. Det finnes ei løsning på Barents-«problemet»
som er i samsvar med folkeretten: å dele langs
midtlinja. Sovjet ønsker ei oppdeling i blokker.
Det vil gi dem en slump på mer enn hundretusen
kvadratkilometer ekstra av havet der det er fisk
på toppen og olje i bånn.
Den tilsvarende delinga med England i Nordsjøen gikk greit. Men England er ikke ei framfusende imperialistmakt. Vi er stygt redd for at herrene i Utenriksdepartementet vil begynne å fire
når Bresjnev blåser i barten og skjeller dem ut for
småstatssjåvinisme.
Småstatssjåvinisme. Det er et snodig ord. Første gang det ble sagt var kanskje på en kafe i Berlin like før den første verdenskrigen brøt ut.
Den danske forfatteren Martin Andersen Nexø
forteller i erindringsromanen «Morten den røde»
om den gangen han satt på kafe i Berlin sammen
med ledende tyske sosialdemokrater. Skyene
trakk opp over Europa. Nexø fra Danmark drakk
øl og snakket om små land.
Da sprakk det for sosialdemokraten Eduard
Bernstein. — Småstatene! bjeffet Bernstein. —
Småstatene ligger og trykker mot Tysklands bryst
og hindrer oss i å puste fritt! Denne tøylesløse
småstatssjåvinismen!
Den samme Bernstein vant seg etter hvert en
plass i arbeiderbevegelsens historie med uttalelser
som at man burde gå inn for «en positiv sosialistisk kolonipolitikk», «kvitte seg med den utopiske ideen om helt enkelt å gi avkall på koloniene»
76
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og at «et visst formynderskap fra kulturfolkenes
side over ikke-kulturfolk er nødvendig, det må
også sosialister gå med på». Det er sånt som skaper herostratisk berømmelse.
Lenin satte stemplet sosialimperialist på hr.
Bernstein. Det var høyst fortjent. Men i dag har
«Lenins arvtakere» i Sovjet spadd Bernstein opp
av grava (sjøl om de ikke innrømmer det).
Å høre bresjnevistene uttale seg om Islands
krav på 200 mils grense for territorialfarvannet,
det er som å høre Bernstein. Eller en annen tysker
med bart. Å høre dem kjefte på vesle Malta som
gjerne vil renske Middelhavet for supermaktenes
krigsskip, det er som å høre forgangne imperialister i andre førkrigstider.
Denne tøylesløse småstatssjåvinismen! Skal
man ikke unne oss en base i Berbera i Somalia,
hva? Kan vi ikke gjøre vår innflytelse gjeldende
på små øyer enten de ligger i Nordishavet eller i
Det indiske oseanet, hva? Også dette maset og
kjaset om 200 mils-grenser. Utålelig! Se hvordan
USA er i ferd med å sluke Puerto Rico — og så
skal ikke vi få ta en snipp av Afghanistan, ikke
marsjere inn i Romania? Sludder!
Norge sitter der med fjorder og havner under
atomparaplyen. Sitter på Onkel Sams fang. Tar
gjerne imot besøk av den største krigsskuta hans,
hadde det bare ikke vært for trangt ved Drøbak.
Sitter på USAs fang og trykker mot Sovjets bryst.
Situasjonen er underlig.
Kanskje det hadde vært på sin plass med litt
skikkelig småstatspolitikk? At vi tok et grep om
Svalbard. At vi sikret kysten vår mot imperialistisk utplyndring. At vi allierte oss med landa i
den tredje verden både når det gjaldt olje og 200
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mil? Eller 50-mila? Den som Jens Evensen har
trylla bort.
For tre år sia satt vi i Peking og hørte på et
foredrag om utenrikspolitikk. Foredragsholderen
var en alvorlig mann. Men da han snakket om
Malta, glimtet det finurlig i brilleglassene.
— Tenk om Malta utvidet farvannet sitt til 200
mil, sa han.
Vi bladde i syvendesansen vår cg fant ut at da
ville Malta ganske enkelt stenge supermaktenes
krigsflåter ute fra Middelhavet. Gjett hvem som
ville rope om småstatssjåvinisme da?
Men enkelte små ville det utvilsomt more.
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FØDT SADIST?
Vi har nylig fått en unge.
— Åssen går det med vesla? spurte en kar vi
møtte på gata.
— Jo'a. Går bra, det. Vokser og blir stor.
— Hun er ikke født sadist, da?
— Hva i svarte ...!
Det var Antonsen-saka karen tenkte på. «Edgar Antonsen var født sadist!» har det brølt mot
oss fra avisenes førstesider. Men han vi møtte på
gata, en verkstedarbeider som er kommunist, han
tvilte på dette. Tvilte på at det er mulig å bli født
sadist.
Vi deler denne tvilen. Ingen blir født sadist.
Forskjellige kommer vi ut av mors liv, med ulike
evner og anlegg planta inn i fibre og vev. Men
likheten er det grunnleggende — uansett hudfarge
og herkomst. Og det er samfunnet rundt oss som
former oss fra vogga til grava.
Edgar Antonsen har som ingen annen nordmann fått bretta ut livet sitt i alle detaljer for offentligheten. Det har skjedd på en skamløs og
skandaløs måte. Men mellom linjene i alt smøreriet kan vi lese noe om samfunnet vårt og hvordan det skaper forbrytere.
Antonsen-brødrene er produkter av det kapitalistiske Norge. Et samfunn der det store flertallet
er undertrykt og underkuet, blir utpint og tynt av
et rovgrisk borgerskap. Dette samfunnet tillater
fyll og prostitusjon. Det vet at det skaper forbrytwww.pdf-arkivet.no/michelet/
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ere i de undertrykte klassene hver dag, hver time.
Er noen i tvil; les statistikkene. Hva annet kan et
samfunn som sprer en voldsideologi, en sex- og
krim-ideologi, vente seg enn at noen blir ofre for
volden, forskrudd sex og blodige forbrytelser?
Likevel fortsetter borgerskapet å opprettholde ei
makt som skaper forbrytere og å spre en strøm av
ideologi som skaper forbrytelser.
Dette skjer ikke uten grunn. Makta i samfunnet må de tviholde på for ikke å bli veltet over ende av arbeiderklassen som ikke vil finne seg i å leve i slik råttenskap og undertrykking. Pervers
ideologi må de spre nettopp for å holde arbeiderklassen stangen.
Det finnes brådne kar også blant småkårsfolk.
Det finnes mennesker som velger å gi etter for
presset, som tyr til forbrytelser for å greie seg:
Småtjuerier, ran, skapsprenging. Vanlige norske
lovbrudd som vil øke i antall ettersom kapitalen
rystes av kriser og det arbeidende folket drives ut
i arbeidsledighet og annen nød.
Under sosialismen skal vi rydde opp i alt dette.
Prosessen vil bli langvarig og seig. Men det vil gå.
Erfaringene fra de landa som har begynt å bygge
sosialismen viser dette klart og entydig. I Kina,
for eksempel, hvor det blir født atskillig flere
mennesker enn i Norge, er det ikke en eneste som
blir «født sadist». Under føydalismen og perioden da imperialismen kuet Kinas millioner ble det
«født» sadister, rovmordere, opiumsslaver, prostituerte, gangstere, ågerkarler, bankrøvere, osv.
osv. i det uendelige. Ennå sliter det kinesiske
samfunnet med etter-veene etter disse fødslene.
Men noe har skjedd som gjør at Kina er blitt ei
god mor for sine barn.
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Det verste forbryterpakket er knust.
Og dette pakket, det kjenner vi også her hjemme: Borgerskapet. For hvem er de virkelige forbryterne? Det er de som holder seg oppe ved systematisk å utsuge en hel klasse. Borgerskapet
nøyer seg ikke med å robbe et poståpneri i ny og
ne. Det er ute etter milliarder. Med allierte i staten, i militær- og politiapparatet, i «næringslivets
organisasjoner» og blant de borgerlige politikerne
begår borgerskapet lovlige forbrytelser hvert sekund. Lovlige fordi loven er smidd slik at den tjener herrene.
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På si' kjøres det så med smått og stort av innbringende geskjefter som loven nok forbyr, men
som staten i hovedsak aldri oppdager og straffer:
Skattesvik, diamant- og valutasmugling, heroinsalg, svindel med grå og svarte penger. Alt etter
behag.
Dette vil vi sjølsagt til livs. Men mest vil vi til
livs det som er borgerskapets historiske forbrytelse: At det undertrykker arbeiderklassen og det arbeidende folket.
Borgerpressas hysteri og spekulasjoner i
Antonsen-saka tjener som kamuflasje. Ved å
«blåse opp» denne saka prøver borgerne å skjule
spora sine. Men det er umulig. Vi ser spora, vi ser
dem hver eneste dag. Og vi skal følge andre veger.

TO VERDENER
Vi flyr nordover fra Fornebu med et kveldsfly.
Under oss ligger landet svart. Avstanden er stor
mellom de få og små klyngene av lys. Arnulf
Øverland hadde rett da han skrev om «den milevide ensomheten» i dette landet. Kan folket holde
sammen i et sånt land?
Like før folkeavstemninga mot EEC fløy vi
langs Norge sammen med en sosialdemokratisk
journalist. Han så ned på snøfjell, hei og li, fikk
tårer i øyenkrokene og sa: — Det er forjævlig at
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vi må inn i EF, men vi kan ikke stå aleine. Og
ikke kan vi stå sammen heller. Se hvor splittet vi
er!
Borgere tar alltid og usvikelig feil i viktige nasjonale spørsmål i denne tida mellom krigene. Vi
sitter på flyet og leser Josef Stalins tale på SUKPs
19. partikongress i 1952. I vår tid, sier Stalin, er
det bare arbeiderklassen som kan forsvare nasjonenes interesser.
Bak oss sitter to gentlemen fra henholdsvis
Sparebankforeningen og Redernes Arbeidsgiverforening i livlig konversasjon. Emnet er hele tida:
Hvordan sikre borgerskapets interesser? Ved å slå
sammen to banker «i provinsen», eller ved å rasjonalisere bort noen ferjesjømenn. Sparebankforeningen reiser seg over Trondheim for å gå på
do. Han kaster et forskrekket blikk på Stalins
løftede arm utapå Oktoberboka.
Stalin har ikke vært utapå eller inni noen norsk
bok sia midt i McCarthy-tida. Nå er han her
igjen, ombord i SAS-flight 356. Jo, det finnes to
verdener, borgerskapets og arbeiderklassens.
Ved sida av oss har det sittet en brunbarket kar
og sovet. Han våkner, og det viser seg at han står
på vippen mellom de to verdnene.
Han er maskinist på veg fra Mexico til Salten.
På et snaut halvår har han hatt ei bruttohyre på
60 000 kroner om bord i en av de norske cruisebåtene som seiler rundt med dollarturister på det
karibiske havet. Før seilte han i kjemikaliefarta
på Østen. Cruiselivet har forandret ham. Han
snakker om nattklubbene og det søte livet i hvit
tropeuniform med gulltresser. Lette damer, lette
gryn å hente.
Men ennå har han ei bekymring. Amerikanlinwww.pdf-arkivet.no/michelet/
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jas «Vistafjord» skal overføres til bekvemmelighetsflagg. Vil det gå med hans båt som med
NAL-båten? Vil det rulle inn nok dollars til at
den karibiske farta kan holdes gående? Hjemme
vet han at hundrevis av sjøfolk går og stempler
på hyrekontorene.
— Kanskje jeg får ta hyre på en russer, sier
maskinisten i spøk. Russerne, en hvit flåte fra det
som var Lenins, Stalins og det arbeidende folkets
stat, går nå i cruise-fart med kanadiske passasjerer på Cuba.
— Det er ikke store forskjellen på yankeen og
russen lenger, sier han og går av på våt asfalt i
Bodø.
Herfra var det U 2-flyet tok av for spiontoktet
over Sovjet. USA hadde Bodø som base. Ameri84
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ka er ennå i Norge, ikke bare militært. Vi flyr videre nordover i et amerikansk Super DC 9-fly.
Flyvertinnene er dresset opp i grønne drakter, type USA. «Fasten seat belts» sier de, med stemme
skolert av amerikanske lydbånd. I lomma i setet
foran oss ligger SAS-bladet «Scanorama» med
helsides annonser for USAs gigantmonopoler. Vi
lander på Bardufoss, midt i NATO-land og musikken som tyter ut av høyttalerne kommer fra
Nashville, Tennessee.
Bardufoss flyplass ble utbygd av norske entreprenører for den tyske imperialismens regning,
seinere kom pengene fra USA gjennom NATOs
«infrastruktur»-program. Under 2. verdenskrig
tok Luftwaffes fly av her mellom fjellene i Troms
innland for å bombe den røde arme på Petsamofronten. Under en 3. verdenskrig kan flyene komme den motsatte vegen.
Vi flyr nordover, og det blir enda lenger mellom lysklyngene tusener av meter under oss. Men
noen uovervinnelig avstand er det ikke mellom
gruppene i det arbeidende norske folket.

PATRICE LUMUMBA OG
FIDEL CASTROS SKJEGG

I USA har en senatskomite undersøkt CIAs virksomhet. Komiteen har spesielt tatt for seg CIAs
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mord og mordforsøk på presidenter i små, fremmede land. Rapporten viser noe verden alt har
visst lenge: At USA er en supermakt ledet av
gangstere. Den viser også at disse gangsterne er så
håpløst naive at det grenser til det livsfarlige. En
vet ikke om en skal gråte eller le. Latteren blir
liksom sittende fast i halsen. Og i stedet for å tute, knytter en nevene i forbannelse.
Kaldt og nøkternt redegjør senatorene for mordet på Patrice Lumumba. De sier ikke at det var
unødvendig. De slår fast at CIA sto bak, i verste
A/S Mord-stil. De ryster på ærverdige hoder og
toer hendene.
Hvem var Lumumba? Han var bare en ganske
alminnelig afrikaner fra det såkalte Belgisk Kongo, en postmann, faktisk. På slutten av femtitallet stiftet han Den kongolesiske nasjonale bevegelse. Belgierne arresterte ham straks, men måtte
slippe ham igjen. Belgias herredømme i Afrika
skulle snart falle. Over hele kontinentet drønnet
ropene på «uhuru!» — frihet! I 1960 seiret Lumumbas parti i valgene på nasjonalforsamling.
Han ble valgt til den første presidenten i det frie
Kongo.
Hvorfor måtte Lumumba skytes ned og drepes
av Amerika? Fordi enorme gruveinteresser i provinsen Katanga var «truet». Imperialistene løsrev
Katanga og innsatte Tshombe som president.
Han satt utrygt fordi rettferdigheten var mot
ham. Lumumba måtte bort fordi rettferdigheten
sto bak ham.
En FN-kommisjon ble nedsatt for å granske
mordet som skjedde ved byen Elisabethville en januardag i 1961. Kommisjonen fant ikke fram til
firmaet som hadde gjort jobben, til A/S Mord, til
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CIA. Først 14 år seinere løftes det på sløret i
USAs statsapparat. Det stygge synet overrasker
ingen i den tredje verden. Men i Vesten har massemedia så lett for å få hukommelsessvikt.
«Hvem var nå denne negeren Lumumba som
noen knertet ned? Hva raker et gammelt mord
oss?» blir det tenkt.
Det raker oss fordi gangsterne er våre allierte.
De har heller ikke gitt avkall på gamle kunster.
CIA eksperimenterer nå med en pistol som skyter
lydløse piler med indianergiften curare. Offeret
kreperer på sekunder. Uten blodsøl.
Gangsterne likte ikke at grepet om Cuba løsnet. Hvordan skulle de få kverket Fidel Castro?
Det er sant å si ei ganske munter historie. Fordi
det gikk skeis med det ene opplegget mer vanvittig barnslig enn det andre. Samtidig er den
skremmende.
Unger putter krutt i sigarer. CIA prøvde med
gift i Castros feite Havanna-sigar. Ubetenksomt
nok tok han en annen sigar den dagen.
Dette er Dondald Duck. Donald med atombombe i reserve. Så prøvde de å sprenge statssjefen i lufta med forskjellige sprenglegemer, som
han var frekk nok til ikke å sette seg på, eller som
ikke eksploderte, eller som eksploderte etter at
han var gått. De prøvde å skyte ham ned på kort
og langt hold. Alt klikket. Da tenkte et eller annet geni i Pentagon ut følgende opplegg: Vi smører støvlene til Castro med ei smurning som får
skjegget hans til å dette av! Dermed mister han
ansikt og alt folket vender seg mot ham.
Støvlene ble smurt, og blanke ble de sikkert.
Men skjegget satt til tross for CIAs fryktelige anslag mot det. Denne kubanske provokasjonen
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mot USA førte umiddelbart til invasjonsforsøket
i Grisebukta. En ny fiasko.
I dag er Castro, såpass mjuk at han kan regne
med å beholde skjegget. Men det er ei annen historie.
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MISTE ET SUPERSKIP, I
På lederplass her i avisa har vi sagt det viktigste
som må sies om skipsreder Sigval Bergesen d.y.'s
offentlige opptreden i forbindelse med «Berge
Istra»-ulykken. Vi har slått fast at Bergesen har
turet fram på en måte som nok er en av verdens ti
største redere «verdig», men som er en provokasjon mot norske sjøfolk og andre arbeidsfolk. Nå
som det må kunne slås fast at 224 000-tonneren
er gått ned og forsvunnet med tre kvinner og 29
mann ombord, skal vi si en del ting til.
Vi begynner med VG for 8. januar. Da fikk
eneren i det norske finansoligarkiet lov til å trø til
over hele førstesida. Slik: «Bergesen overbevist:
Jeg tror ikke på katastrofe.» Han sa: «'Berge
Istra' er et glimrende skip. Hvis det har hendt noe
med det, må det være en menneskelig svikt (vår
uth.) som ligger bak, men jeg tror ikke at det har
skjedd en katastrofe. Jeg er overbevist om at det
dreier seg om en vanlig forsinkelse (vår uth.),
kombinert med en uforklarlig radiosvikt.»
Fra 29. desember til 7. januar hadde ingen hatt
radiokontakt med «Berge Istra». Men skipet måtte være borte i mer enn ei uke før Bergesen gadd
røre en finger for å lete etter det. Ei uke er så
visst ingen «vanlig forsinkelse» for et skip av
denne typen som går i «mjølkeruta» mellom Brasil og Japan.
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Bergesens handling i perioden som gikk før leting begynte fra Okinawa, kan ikke karakteriseres annerledes enn dette: Han drev hasardspill
med 32 menneskeliv. Hvorfor? For ikke å miste
ansikt som en av verdens «sikreste» redere. Kanskje også fordi denne aldrende monopolisten og
diktatoren (diktator er Bergesens eget uttrykk for
den posisjonen han har i rederiet) rett og slett er i
ferd med å bli så åreforkalka at han ikke helt har
peiling på hvor alle skutene er hen og hvor alle
milliardene triller. Et symptom på at det kan ha
kalket seg: I et av de mange hjertevarme TVintervjuene snakket Bergesen om «telefonsentralen» når han mente Teledirektoratet. Slik snakker
bare en herre som begynner å gå i barndommen
eller er like arrogant som Franco på dødsleiet.
Dessuten har han råd til å miste et skip. Det er
forsikret i Lloyds i London og Unitas i Oslo.
Etter hvert som «Berge Istra» ikke fantes noe
sted på havet, begynte pipa å få en annen låt.
Borte var preiket om «menneskelig svikt». Nå begynte avisene — som har lovprist Bergesen i alle
år og som lå ved føttene hans som trofaste bikkjer også denne gangen — å utbre seg voldsomt
om hvor sikkert superskipet var. Dagbladet påpekte det faktum at det fantes stormfyrstikker i
livbåtene! Akkurat som det skulle være noen
hjelp for sjøfolk som går til bunns med 188 000
tonn malm. (Dessuten er stormfyrstikker påbudt,
og ikke noe å skryte av.) Seinere har avisa i sin
uutgrunnelige visdom begynt å spekulere på om
«Berge Istra» er forsvunnet i det mystiske, blant
sjøfolk kjente «Djevelens hav» der ei skute visstnok kan bli sugd ned av demoner.
Bergesens adjutanter i rederiet la fram en teori
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om at skipet kunne være revet opp i bunnen av et
ukjent rev, at lasta kunne ha forskjøvet seg og at
skipet kunne ha kantret og sunket på noen minutter. Da er vi langt unna «menneskelig svikt». Vi
skal ikke bidra til teori-floraen. La oss heller prøve å stille noen av de spørsmålene som må stilles
hvis sjøfolk skal kunne trekke de nødvendige lærdommene av «Berge Istra»-katastrofen:
— Når skal skipsreder Sigval Bergesen d.y. stilles for retten for grov forsømmelse når det gjelder å starte redningsarbeidet?
— Hva kan det komme av at norske redere har
den styggeste forlisstatistikken for skip over
30 000 bruttotonn siden 1970?
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— Hvorfor hadde Bergesen registrert «Berge
Istra» i Liberia (et forhold pressa har sopt under
matta) — om det ikke er for bl.a. å slippe sosiale
utgifter og unngå den norske Skipskontrollen?
— Når kommer den sikringssentralen for skip
som norske sjøfolk har mast på i alle år? (AMVER er i hovedsak Pentagons redskap for å holde
rede på hvor «allierte» handelsfartøyer befinner
seg til enhver tid, og er ikke effektivt — som vi
har sett.)
— Når går Veritas og Skipsforskningsinstituttet i gang med å undersøke hva som kan få et superskip til å forsvinne sporløst i rolig farvann?
Sjøfolk og andre må gå hardt på for å få svar
på disse og andre spørsmål. Det skulle en serie
supertanker-eksplosjoner til før «mysteriet» med
disse havariene ble løst. Svarene kommer ikke av
seg sjøl, og ikke tiltaka. Bare på den måten kan
vi hedre de 32 som omkom, og bidra til å rive
makta unna rederdiktatoren og alle hans lakeier.

MISTE ET SUPERSKIP, II
Da vi skrev om «Berge Istra» i forrige tirsdagsnummer var ennå ikke nyheten om de to reddede
spanske matrosene gått ut over verden. Mye kan
skje fra dette skrives til det leses, men nå vet vi
noe om «Berge Istra». Skipsreder Sigval Bergesens påstander: «Jeg tror ikke på katastrofe,»
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«det må være menneskelig svikt,» «det dreier seg
om en vanlig forsinkelse» — ja, dem er det ikke
mye igjen av nå.
Forestill deg en konstruksjon som er fem ganger så høy som Oslo rådhus og fylt med 188 000
tonn jernmalm. Den rives opp av en serie eksplosjoner og synker i løpet av minutter. Det er pokker til menneskelig svikt!
Nå antyder Bergesen og de unge kronprinsene
som omgir ham at nøytralgassanlegget ikke har
vært skjøttet som det skulle. Men samtidig begynner sjøfolk å synge ut om de «glimrende skipene» og den «fantastiske sikkerheten» om bord i
norske og nordiske tankskip og tank/malmskip.
Krassest er sjøkaptein Just Klausen fra Ålesund
og han slår fast: «Sjøfartsmyndighetene må øyeblikkelig sende melding til hvert enkelt skip som
går med kombinasjonslast olje-malm, såkalte
oboskip, om at det er direkte livsfarlig å nøye seg
med å pumpe inn nøytralgass i vingtankene før
innlasting av malm i sentertankene. Lover og forskrifter om dette må vedtas uten opphør.»
Overingeniør Torstein Petersen i Sprengstoffinspeksjonen sier: «Vi har hele tiden advart mot å
stole helt og fullt på de nøytralgassanleggene som
installeres i moderne tankskip.»
Veritas-direktør Abrahamsen og sjøfartsdirektør Hareide er drevet på retrett i spørsmålene om
sikkerheten. Men Hareides ord kan ikke virke betryggende på noen sjøfolk: «På bakgrunn av de
opplysninger man får, kan det eventuelt komme
på tale å forandre eksisterende sikkerhetsregler
om bord i tankskip.» Hvor mange må drepes før
noe blir gjort, hr. sjøfartsdirektør? For slik har
det alltid vært: Et sommel og byråkrati som bare
www.pdf-arkivet.no/michelet/

2014

95

rederne tjener på. Hareide kan bla tilbake i arkivene sine til tjueåra og studere hvor lenge det
gikk før noe ble gjort da norske bensintankere
brakk ned som fyrstikker fordi de rett og slett
rustet i filler.
Bergesen prøvde å framstille flåteferden på 20
døgn som reine ferieturen. Men de to matrosene
er begge lemlestet. Og den ene forteller at uten
regnvannet de samlet opp, ville de vært fortapt.
Dette stiller påstandene om flåtenes utmerkede
utstyr i det rette lyset. Hva om det hadde vært 20
mann på flåten — og det ikke hadde kommet en
regnskur?
Som første — og hittil eneste — norske avis
forlangte Klassekampen Bergesen stilt for retten
for den utrolige seindrektigheten i forbindelse
med leteaksjonen. Uttalelsene fra mange hold
styrker oss i vår overbevisning om at «verdensmesteren i tankskipsfart» nå må tas ved vingebeinet. Massemedia har rost ham opp i skyene og
pøst på med bilder av den «hektiske atmosfæren»
i rederipalasset på Oslo Vest.
Men lektor Bjørn Hognerud ved Statens Havarivernskole i Haugesund stiller saka slik den skal
stilles: « ... det gikk skremmende lang tid fra forliset til noen begynte å bekymre seg om skipet.»
Spørsmålet er bare hvor Bergesen skal hales for
retten og bli møtt med sakas kalde fakta.
For nå begynner det til og med å gå opp for
borgerpressa at det dreier seg om et liberiansk
skip. Ingen kan si når det liberianske registreringskontoret i New York vil løfte en finger for å
foreta sjøforklaring eller andre undersøkelser. Liberiabåten «Berge Istra» har norske sjøfartsmyndigheter egentlig ikke noe med.
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Og nå kommer vi til en sentral person i denne
saka. Det er DNAs nye handels- og skipsfartsminister, AUFs kanarifugl i regjeringa, 32-åringen
Hallvard Bakke. Han er egentlig øverste norske
myndighet i skipsfartssaker. I forbindelse med
«Berge Istra»-katastrofen har statsråden klokelig
valgt å holde kjeft.
Det er kanskje ikke så rart, når en vet at det
var forgjengeren hans, Einar Magnussen, som sto
for den stortingsmeldinga der norske redere gis
frie hender til å registrere båtene sine i Liberia.
Fra flere sjøfolk er Klassekampen blitt bedt om
å følge opp «Berge Istra»-saka. Og vi er blitt bedt
om å stille spørsmålet: Hvorfor tier Norsk Sjømannsforbund? Hermed er det gjort.
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«DOMMENS FULLBYRDER
ER PROLETAREN»
Den 19. april 1865, altså for temmelig nøyaktig
120 år sia, holdt Karl Marx en tale i London. Det
var en ganske kort tale i anledning årsfesten til ei
avis som het «The People's Paper». Marx skrev
sjøl artikler i denne avisa, dette «Folkets blad».
Han sluttet talen sin slik:
«I middelalderen fantes det en hemmelig domstol i Tyskland. Den hevnet den herskende klassens ugjerninger. Den kaltes femedomstolen. Når
en fant et rødt kors malt på et hus, så visste en at
eieren var dømt av femen. På alle hus i Europa er
det nå malt et hemmelighetsfullt rødt kors. Historia er dommeren — dommens fullbyrder er proletaren.»
Marx pleide ikke å legge fingrene imellom når
han talte. Årsfesten for den vesle avisa i London
fant sted åtte år etter at bølgen av revolusjoner
hadde skylt over Europa i 1848. Om dette sa
Marx: «De såkalte revolusjonene i 1848 var bare
fattige hendelser — små sprekker og revner i det
europeiske samfunnets tørre skorpe. De viste
imidlertid avgrunnen under skorpa. De røpte at
det fantes et hav av flytende masse under den tilsynelatende faste overflata, — et hav som bare
behøvde å utvide seg for å få hele verdensdeler av
fast klippeland til å gå i stumper og stykker. Larmende og forvirrende forkynte disse revolusjon98
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ene proletariatets frigjøring, det vil si hemmeligheten ved det 19. århundre og ved dette århundres revolusjon.»
Marx så det som ingen andre ville se: Han (og
Engels, for å være presis) så at kapitalismen hadde skapt den klassen som skulle knuse kapitalen.
Revolusjonen kom ikke i Marx' eget århundre.
Den kom i vårt, i det 20. århundre. Og vi har sannelig sett lavaen boble fram, sett verdensdeler av
klippeland gå i stykker.
Men i vårt eget Europa, det vestlige, der har
det vært ganske rolig. Er det slik at skorpa er så
fast at lavaen aldri kan sprute fram? At kapitalismen — for eksempel i granitt-Norge — sitter så
fast at den vil regjere evig? Man vil ha oss til å
tro det.
Og det finnes da ikke røde kors malt på husveggene her? (Bare et apropos, for sikkerhets
skyld; i mellomkrigstida brukte Dimitrov og andre anti-nazister uttrykket fememordere om Hitlers SA-bander. Vi bruker uttrykket slik Marx
brukte det!)
Finnes det ikke kors? Jo, se godt etter. Marcus
Thrane, hans husmenn og proletarer malte slike
kors på gods og palasser. Det skjedde mens Marx
talte og skrev i London. Borgerskapet får etter og
prøvde å stryke korsene av muren. De knuste
thranitter-rørsla og den første revolusjonære bevegelsen i Norge.
Lenin ledet Oktoberrevolusjonen og arbeidet
med å bygge verdens første sosialistiske stat. Han
fikk følgesvenner i Norge. Arbeiderklassen rustet
seg til revolusjon. Ingen rikmann satt trygt. Tegnet fantes igjen på muren.
Men ledelsen i Arbeiderpartiet svek, og har si•
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den fått det for vane å svike. I Sovjet fortsatte
Stalin kampen for sosialismen. Norges Kommunistiske Parti sendte arbeidergutter og -jenter ut
for å klistre plakater på plankegjerdene i trettiåras kriseherjede Norge. Dette var den tredje revolusjonære bevegelsen i Norge. Den var ikke
sterk nok, hadde ikke en bra nok politikk, til å få
slått sprekkene i jordskorpa her slik at de tyske
okkupantene kunne druknes i glødende masse.
Etter krigen størknet NKP sjøl til og smuldret
opp.
Mot slutten av sekstiåra ble den fjerde revolusjonære bevegelsen i Norge møysommelig reist.
Hva slags tid var dette? Vi gir ordet til veteranen
Georg Vaagen, slik han sa det 1. mai 1970, under
Rød Arbeiderfronts møte på Notodden: «Aldri i
menneskehetens historie har klassekampen vært
så verdensomfattende, så mangeartet og intens
som akkurat nå. Proletariatet har reist seg til
kamp mot sine undertrykkere, en voldsom, ofte
væpnet kamp pågår.»
Men kunne vi se dette her? Jo, det fantes virkelig sprekker i vår egen jord! Marxismenleninismen og Mao Tsetungs tenkning var et redskap til å slå kiler ned i disse sprekkene med. Så
slo det en rød revne i Sauda. Seierrik streik! Og
borgerskapet og dets sosialdemokratiske regjering
ut i en fei for å tette til.
Røde kors opp igjen på husene! Hundre år og
vel så det etter Marx. Vil det aldri, aldri ta slutt?
tenkte makta som rår. Vil det alltid finnes en kokende avgrunn?
Ja. Og det vil alltid finnes et revolusjonært
parti. Nå heter det AKP(m-1). Det er tre år ungt,
ikke så stort, ikke feilfritt. Men det er fryktinn100

www.pdf-arkivet.no/michelet/

2014

gytende for noen. Fordi det representerer proletaren som skal fullbyrde dommen over den herskende klassen og denne klassens råtne system.
I det partiet må du bli med. Partiet trenger deg,
og du trenger partiet. Helt sia arbeiderklassen
oppsto har seieren stått skrevet på denne klassens
faner. Har du ikke akkurat vært ute og gått i 1.
maitog? Hva annet er du enn en fanebærer for
seieren, kamerat?
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DA RANDI
MØTTE HENRY!
«Han er ingen høy mann. Til gjengjeld har han
tatt det igjen i bredden. Hva er det man pleier å
si? Han utstråler personlighet. Stemmen er så dyp
og sterk at en får inntrykk av at den kunne sprenge vegger hvis han brakte den opp i de virkelig
store høyder. Svart dress og svart vest etter lunsjen på Bygdøy Kongsgård, mørkt blått slips med
hvite a-la-greque-border. Ganske små, litt runde
hender som ikke har hatt tid til å grave i hagen på
årevis. Negler som er snauklipte som en rosenhekk om våren.»
Hvem er dette en beskrivelse av, kjære leser?
Jo, det er en beskrivelse av krigsforbryteren og
folkemorderen Henry Kissinger. Av folkemorderens utstråling, stemme, slips og lauker. Ført i
pennen av Randi Bratteli, forhenværende statsministerfrue og redaktør av avisa «Arbeiderkvinnen» på spesialoppdrag på Oslofjorden for «Arbeiderbladet» en vakker dag i mai 1976, slått opp
på førsteside i «arbeiderbevegelsens hovedorgan»
med feite typer og nydelig bilde: Randi møtte
Henry!
Vi lever i imperialismens epoke. Det gjenspeiler
seg også i skrivekunsten til imperialismens forskjellige agenter. En slik agent er Randi Bratteli,
og imperialismens framste agentur i landet vårt er
Det Norske Arbeiderparti. Kissinger-besøket har
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fått borgerpressa til å legge seg mageflat. Men
ikke noe sted griner den underdanige, sleikende
holdningen til Kissinger og alt han står for en så i
øynene som fra «Arbeiderbladets» spalter. Og
den beiskeste cocktailen har Randi Bratteli mikset
og servert. Hun framstiller folkemorderen som
hele Norges Henry, som en uskyldig horebukk.
Her er noen stikkprøver fra smørja: «Så var
det uunngåelige Liv Ullmann da. Knut Frydenlund peker på vår stolte borg Akershus i det fjerne og minner om at det var under den store middagen der at utenriksminister Kissinger snek seg
utenfor murene i nattens mulm og mørke og forsvant i en svart bil for å besøke Liv Ullmann.
«Og Kissinger svarer: Hva tror du min kone sier?
Tror du ikke jeg har vanskeligheter nok fra før?»
« — og han sier smilende mens han rister på
sitt krøllete hode: — I Liberia ble jeg æressheik
for et harem på 100 kvinner.»
Når han først er inne på et følelsesladd tema,
nevner jeg blygt og rødmende at Verdens Gang
har slått opp på første side at utenriksministeren
spiste middag med en skjønnhet fra Texas kvelden i forveien. Han feier det litt irritert av.»
Og hva skjer langs fjorden: «Glade unge piker
vinker til Kissinger fra knatter og skjær og stuper
uti den kalde sjøen til ære for gjesten.» Slik har
det, ifølge Randi Bratteli, vært under hele
Norges-besøket, glade mennesker har møtt fram
for å hylle Henry. Og han synes det er hyggelig,
for: «I USA møter de helst opp for å demonstrere.»
Var det ingen som demonstrerte i Norge?
Hva mener Kissinger om storpolitikken? «Jeg
liker Bresjnev godt. Han virker så menneskelig.»
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«Og nå kommer De fra Tanzania?» «Ja, og president Nyerere er en meget dyktig mann. Det var
interessant å møte ham. Knut, skal vi ikke ha litt
dans på Fornebu når jeg reiser i morgen? I Tanzania hadde det møtt opp dansegrupper både da
jeg kom og da jeg reiste.»
Legg merke til den joviale tonen! Man er på
fornavn. Knut og Henry. «Knut Frydenlund stråler omkapp med sola etter avviklingen av et vellykket NATO-møte, og vi nordmenn skryter som
vanlig ubeskjedent av det vakre landet.»
Det vakre landet som herrene så ubeskjedent
har forpaktet bort til NATO som valplass for neste verdenskrig.
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Båtturen tar slutt. Kissinger går i land på honnørbrygga. «Avslappet, smilende. Sterk må han
være som en slagbjørn. Han er i virkeligheten et
fenomen.»
Men der tar Randi Bratteli feil. Kissinger er
ingen slagbjørn — han er en papirtiger.
En papirtiger er også «Arbeiderbladet», med
sin nye, «freske stil». Her er en kommentar oppsnappet på en arbeidsplass:
— Du, leser du Arbeiderbladet?
— Nei, jeg leser bare aviser.

STETTIN, 1963
En dag i mai 1963 seilte vi opp elva Oder, grenseelva mellom øst-Tyskland og Polen. Vi var på
veg til Stettin med ei malmlast fra Narvik med
gamle «Tomar» til Wilhelmsen. Losen hadde vi
tatt i Swinoujscie ved innseilinga til roveret. Det
første han ba om da han kom på brua var Coca
Cola.
For oss var Polen det første møtet med den
sosialismen som vi hadde tenkt på, snakket om
og forsvart. At ikke alt var som det skulle i Polen, hadde vi hørt av sjøfolk som hadde vært der
før. En smører fra Lillestrøm skreiv brev med ei
jente fra Stettin. Jenta var barpike, det vil si hore. Og det rimte ikke helt med sosialismen.
105
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Før Polen-turen hadde vi gjort unna et halvt år
på Østen. Der hadde vi sett litt av verdens forbannede fattigdom og blitt styrket i trua på at
verdens undertrykte bare har lenkene sine å miste. Vi hadde slitt og kava i tropevarmen for
reder-dævelen og ei luselønn på 372 kroner måneden (kr. 2,55 i timen for overtid). Yes sir, vi så
rødt!
Nå sto vi til rors på Oder som snodde seg gjennom det grønne slettelandet. Ved breddene badet
folk. «Tornar» seig til kai i Stettin. Byen hadde
vært en av Hitlers viktigste havnebyer med kort
veg til Berlin. De allierte hadde bombet den sønder og sammen. Ruinene grein mot oss. Losen sa
til styrmannen: «Vi er ikke sikre på å få beholde
Stettin. Derfor er ikke byen gjenreist. De skulle
sett Warszawa.»
Fantes det røde Polen? Vi fant det ikke. Sjauerne som kom ombord for å skyfle jernmalm var
fillete, brunbarkete og innbitt tause. De så ikke ut
som om de hadde makta i landet. Soldaten som
voktet fallrepet var mutt og tverr. Det krevdes tre
forskjellige landgangspass. Valutarestriksjonene
var beinharde. Men soldaten satte bare fra seg
børsa, stappet kartongen med Chesterfield under
skjorta og vinket oss forbi. Og vi gikk i land,
som skikken var, med tre nylonskjorter utapå
hverandre og en bunt amerikanske daler som skosåler.
Avsetninga var ikke noe problem. Bak første
lagerskur ventet haiene. De kom smygende i
kveldsmørket og snakket svensk. «Kingsa fina
skjorta? Kingsa penga? Money, money money.»
Skjortene gikk for innpå 100 kroner stykket. Den
som hadde hatt vett til å ta med en bunt nylon106
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strømper! For dalerne ble det så mye zloty at en
nesten trengte ryggsekk.
Så var det rake vegen til Lajka bar oppe i hovedgata. Baren var oppkalt etter romfartsbikkja
til russerne. Der fløt vodkaen mer enn rikelig.
Der var det ikke store dimensjoner, men havnebyens korte og konsise spørsmål om «shorttime»
eller «all night». Jentene kunne de siste låtene fra
Voice of America. Dylan og Beatles var på veg
inn i Polen.
«Hva er'e med deg'a, jungen?» spurte smøreren fra Lillestrøm som hadde funnet jenta si, nymalt og med ny-rigget hår a la Paris siste bud.
«Er'u skuffa over kommunismen, tavaritsj? Jeg
liker'n fanken så væl, jeg. Skål!»
Nei, vi likte oss måtelig. Hadde ikke ventet å
finne Singapore i Stettin. Gikk ut og satte oss på
en av benkene under lindetrærne langs hovedgata
i den mørke natta. Lufta luktet brunkull og dårlig
bensin. Mye folk dreiv forbi. De bommet sjømannen for sigaretter, slo av en prat på tysk eller
engelsk. Ville vite om Vesten.
Denne natta i Stettin! Menneskene som kom og
gikk som skygger under trærne. De flakkende
blikkene, de urolige spørsmålene, soldatene som
kom forbi i små klynger og minnet om krig, fylliken som sov på fortauet, den gamle prostituerte
som tryglet om en skilling. Det var, som Maxim
Gorki sa, et universitet, et sted å lære.
Utpå morrasida gikk vi om bord. På en murvegg nede ved malmkaia var det malt et slagord
på ubegripelig polsk. Rødt. Med hammer og sigd.
Hva betydde det?
Det går en varm sommer over Europa og Polens arbeiderklasse har reist seg enda en gang til
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kamp mot det reaksjonære diktaturet som vil gi
folket kanoner i stedet for smør. Ekspresstoget
mellom Warszawa og Paris ble stanset da streikende arbeidere reiv opp jernbaneskinnene! Slike
arbeidere er Polens stolte framtid. Ledet av de
polske marxist-leninistene, som arbeider forsiktig
og energisk under jorda, vil arbeiderklassen reise
seg og knuse råttenskapen.
Det elendige Stettin vil bli et strålende Shanghai.
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JACK LONDON
— Jack London var et motbydelig mannfolk, sa
en forfatter ved navn Berit Østbye på et seminar
vi var på for ei stund sia. — Dessuten var han rasist og eventyrer og ...
I dette hadde Berit Østbye helt rett. Men hun
sa også — Jeg kan ikke fordra bøkene hans. Det
er bare guttunger som kan ha glede av slikt.
Her tok hun feil. Det vil si: Hun ga uttrykk for
ei holdning til Jack Londons forfatterskap som er
ganske utbredt i visse kulturradikale og intellektuelle kretser. Jack London er liksom ikke «fin»
nok, han er for rå og vulgær. Denne snobbeholdninga hører hjemme i elfenbeinstårnet. For kommunister er ei slik holdning helt fremmed. Arbeidsfolk flest motbeviser snobberiet i praksis:
Jack London leses som aldri før, og med glede og
utbytte.
I år er det 100 år sia han ble født. Han vokste
opp i fattige kår i Oakland like utafor San Fransisco. I 1916 tok han livet av seg, knekket av fyll,
økonomiske problemer — og nedbrutt over sosialistenes svik under 1. verdenskrig. Fra han var 20
år til han døde, skrev han. Skrev, reiste, studerte
og stilte som sosialistisk ordførerkandidat i hjembyen. Få forfattere er blitt mer lest.
Du har ham kanskje med i ryggsekken på sommerferie? Da kan du jo ta med deg disse orda
som den revolusjonære amerikanske avisa «New
Masses» skrev om ham i 1929:
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«En virkelig proletarforfatter må ikke bare
skrive om arbeiderklassen, han må bli lest av arbeiderklassen. En virkelig proletarforfatter må
ikke bare bruke livet sitt som arbeider som råmateriale, skrivinga hans må være fylt av brennende
opprørsånd. Jack London var en virkelig proletarforfatter — den første i Amerika, og inntil nå
den eneste geniale. Arbeidere som leser, leser
Jack London. Han er den eneste forfatteren de
har lest alle sammen, han er ei litterær erfaring
de alle har til felles. Fabrikkarbeidere, gardsgutter, sjømenn, gruvearbeidere og avisgutter leser
ham og leser ham om igjen. Han er den amerikanske arbeiderklassens mest populære forfatter.»
Vi kunne tilføye, den mest populære forfatteren i verdens arbeiderklasse.
Hva var det som gjorde ham til den han ble?
Å, vi kunne skrive stolpe opp og stolpe ned om
det. Men i korthet, med hans egne ord: «La meg
se sannhetens ansikt. Fortell meg hvordan sannhetens ansikt ser ut.» Og sannheten finnes der det
virkelige livet er, ute blant massene som lever og
kjemper — enten det er som østers-tjuver i
Frisco-bukta, som gullgravere i Klondyke eller
som hermetikkarbeidersker på California-kysten.
Jack London var det amerikanerne kaller en
«utendørs-mann». Bøkene i USA omkring århundreskiftet ble skrevet for borgerskapets salonger og fine frøkner. Han føyset den slags skriving
unna. Han solidariserte seg med den vanlige
mann og kvinne som prøver å leve ærlige liv.
Klassestandpunktet var klart.
Samtidig var han drevet av en ubendig trang til
å lære. Han levde i ei tid da svære teorier ble
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født. Darwin og Marx f6r over det amerikanske
kontinentet og London leste tjukke bind. Men
han leste også Nietzsche, fikk trua på rasereinhet
og supermenn.
Det er lett for oss i dag å dømme om dette, at
han f6r vill i teoriene. Vi ser også hvordan
milliondollar-suksessen gikk arbeidergutten til
hue. Innimellom de store bøkene finnes slagg.
Venstrehands-arbeider skrevet for en feit sjekk
fra forleggeren.
Og suksessen sleit hardt på båndene til arbeiderklassen. Det fantes ikke noe sterkt kommunistparti som kunne holde Jack London i øra og
gi ham rettleiing.
Likevel greide han å skrive verk som «Jernhælen» om fascisme og revolusjon i USA, og de
sjølbiografiske romanene «Martin Eden» og
«Kong Alkohol» der han tar et oppgjør med sin
egen suping og karriere. Her har du sommerbøker! Sjøl om Jack London-utgivelsene i Norge
har vært spredte, tilfeldige, og med vekt på eventyrbøker som «Ulf Larsen», «Når villdyret våkner» og «En Klondykehelt» (som jaggu ikke er å
kimse av) — så har Gyldendal i jubileumsåret
komplettert serien sin. Den teller nå mer enn 20
bind, og siste tilskudd er «Tre hjerter» som er ei
dustebok skrevet for film, artikkelsamlinga «Rivalen» som er utmerket (bortsett fra at mesteparten av tittelfortellinga er falt ut som følge av
trykkfeil!) og samlinga «Den skarlagensrøde
pest» med fantastiske fortellinger om generalstreik med mer.
Oktoberbokhandlerne mener ikke at Jack London bare interesserer guttunger. Stikk innom og
se hva som finnes i hyllene ...
•
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PS. Da Lenin lå på dødsleiet leste Krupskaya to
London-historier for ham. Den ene handlet om
en mann som karrer seg fram gjennom isødet og
når fram. Lenin likte den svært godt og ba om
mer. Så leste hun ei historie med borgerlig moral:
Kapteinen på et skip ofrer livet for å sikre eieren
en god pris på lasta. Krupskaya skriver: «Lenin
lo og veivet med handa. Det var den siste gangen
jeg leste for ham.»
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RUSSISKE OPPSYNSMENN
FINNER EN KOPP MYGG
Ei lita historie fra Svalbard

Hvor i Norge finnes det russiske oppsynsmenn?
På papiret har ikke supermakta Sovjet oppsynsmenn noe sted i kongeriket. I praksis er det annerledes. Det finnes en del av Norge som patruljeres mer eller mindre regelmessig av sovjetiske
helikoptre, av beltebiler og av forskjellige slags
«forskere» til fots. Denne delen av Norge er Svalbard. Uttrykket «russiske oppsynsmenn» er ikke
vårt uttrykk. Vi fant det i ei hyttebok i ei bu langt
oppe i fjellet utafor Longyearbyen. Der hadde et
lag geologer fra Barentsburg vært innom etter å
ha plantet målestaur på nærmeste isbre. Et par
norske gruvearbeidere som kom til hytta på
snøscooter-tur føyde inn den syrlige kommentaren sin under den russiske innskrifta: «Ivan har
vore her. Ka dei driv med, desse russiske oppsynsmenna?»
På folkemunne på Svalbard går det dusinvis av
historier om russernes «nærvær» på det norske
øyriket i nord. Sommerens favoritthistorie går
som følger:
Et av de svære sovjetiske helikoptrene kom
flaksende innover Kongsfjorden i den lyse juninatta. Ved Kongsfjorden ligger Ny-Ålesund, verdens nordligste «by». Her er ikke så folksomt
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lenger etter at staten la ned gruvedrifta i Kings
Bay Kulkompani. Stor-ulykka i 1963 krevde 21
menneskeliv, felte regjeringa Gerhardsen og la
Ny-Ålesund øde. Nå er det bare vaktmannskapene og forskningsstasjonen igjen her. Forskerne
steller med mye rart.
En av dem lå oppe i fjellsida og kikket på måsen da Aeroflot-maskina gikk ned for landing på
tundraen. Russerne trudde seg usett. Men fugleforskeren fulgte dem i kikkerten.
Det var ikke tvil om hva som hadde påkalt helikopterpatruljens interesse. Ute på den nakne flya
mot fjorden sto noen plasttelt på rekke og rad.
Lave, små plasttelt med ei grunnflate på omtrent
en kvadratmeter.
Hva tenkte de to russerne da de hoppet ned på
bakken, trakk skinnluene ned over øra mot blesten og løp krumbøyd under rotorene? Den som er
full av tanker om krig og dævelskap, tenker nok
gjerne at andre planlegger krig og dævelskap.
Hemmelig norsk rakettbase! tenkte kanskje russerne.
Nå forbyr Svalbard-traktaten av 1925 militære
installasjoner, militær virksomhet og opprustning
på øyene. Men dette forbudet har aldri vært noe
hinder for imperialistmakter i ei førkrigstid. I
trettiåra f6r tyskerne og rekte i fjordene, fotograferte hver brefront og hver høvelig havn, tok
loddskudd og målte opp. Materialet ble samlet i
et praktverk til bruk for die Kriegsmarine og
Luftwaffe. Og hva slags mystiske merkebøyer
med russisk bruksanvisning er det som flyter opp
når isen går nå for tida? Disse bøyene kan ikke
ha noe med ubåt-trafikk å gjøre, tru?
Nok om det. NATO-stasjon for spionasje med
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laserstråler! tenkte kanskje de to russerne der de
løp uten frykt og daddel mot nærmeste plasttelt.
Der var de framme, nølte litt — og så, røsk
opp med teltduken!
Hva fant de inni teltet? Fugleforskeren med
kikkerten kunne iaktta to måpende og vantro supermaktsoppsynsmenn.
For i teltet fantes det bare en liten kopp. Koppen var festet øverst på telststanga og fylt med
formalin. Oppi koppen lå 13 knøttsmå og sørgelig døde mygg og fløyt.
Hvilke funderinger gjorde de to russerne over
koppen med mygglik? Det forteller historia ikke
noe om. Muligens sitter i denne stund en bande
strateger og eksperter på bakteriologisk krigføring i et konferanserom under Kremls dystre
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murer og spekulerer på om nordmennene har
funnet opp et grassat og epokegjørende nytt
krigsmiddel.
Men antakelig skjønte russerne at de hadde
dumma seg loddrett ut. For James Bond-futten
gikk fort ut av de to karene på tundraen. De lusket tafatte tilbake til helikoptret. Maskina tok av
i hui og hast og skjente ut Kongsfjorden.
Og karene på forskningsstasjonen fikk seg et
godt glis. Aldri hadde de regnet med at prosjektet
som går ut på å finne ut hvor mange mygg det
blir født pr. kvadratmeter skulle bli gjenstand for
sånn internasjonal interesse.
Med Svalbard-myggen er det forresten en fordel. Den kan ikke stikke. Det er faktisk like lite
tæl i Svalbard-myggen som i den norske Svalbard-administrasjonen.

KALL OSS GJERNE
«MAOISTER»
«Hans bortgang vil nødvendigvis vekke uendelig
sorg i vårt folks og revolusjonære i alle lands
hjerter,» heter det i budskapet fra Kinas Kommunistiske Parti, «Før videre arven Formann Mao
etterlot».
Vi skal fortelle om hvordan vi opplevde noe
som de aller fleste mennesker over hele jorda
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opplevde torsdag den 9. september 1976, å få vite
at Mao Tsetung var død.
Trøtt og sliten etter en lang dag gikk vi på
svømmehallen. Dagen hadde vært avis-laus, og vi
stilte oss i kiosk-køen. Mannen i køen foran oss
greip et Dagblad, rykte til og sa fortumla: — men
jøss. Han med den lille rø' er død.
Orda kom som et improvisert vers. Så gikk
mannen bort til et bord, satte seg og leste telegrammet fra Peking grundig og i stillhet.
Det samme gjorde vi. Og sorg? I likhet med
folkemassene i alle verdensdeler følte vi sorg.
Ikke den bitre, rasende sorgen som en føler når et
nært familiemedlem er gått bort, den som setter
en utafor alt i dagevis. Nei, en djup og rolig sorg.
Vi husker at vi fikk brev på sjøen en gang om at
den gamle skolelæreren vår var død av kreft. Da
gikk vi til et rolig sted på båtdekket og satte oss
der i middagstimen for å tenke gjennom ting. En
slik sorg var det vi følte ved meldinga om at den
største revolusjonære, den største marxistleninisten i vår tid var gått bort.
At tårene kom fram? Hvorfor skulle vi skamme oss over at ei sånn melding rører ved hjerte og
hode?
Også for oss i vårt vesle nordlige land vil Mao
Tsetung for alltid bli stående som læreren, som
en av læremestrene i det å finne ut hvordan en
skal forandre dette samfunnet. I sekstiåra fant vi
fram — spredt og uten plan — til skrifter av
Marx og Lenin. Noen små hefter av Mao Tsetung
ble gitt ut av den unge marxist-leninistiske bevegelsen. Vi husker «Om praksis» og «Om motsigelsen» som åpnet for en ny forståelse av ting, vi
husker «Bekjemp bokdyrkelsen» som lærte oss
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noe om hvordan og hvorfor vi skulle lese og
«Yenan-talene om kunsten og litteraturen» som
lærte oss noe om hvordan og for hvem vi skulle
skrive. Men best husker vi det vesle heftet «Tjen
folket».
I gravtalen over en soldat fra folkehæren sa
formann Mao at noens død veier lettere enn ei
fjær, mens andres veier så tungt som et fjell.
Hans død veide så tungt som fjell. Ikke fordi —
som de onde tungene til reaksjonen gjerne vil ha
det til — han var noen «gud». Nei, fordi Mao
Tsetung var et vanlig menneske, en vanlig kineser
fra landet som ble kalt «Asias sjuke mann» —
men han løftet seg sjøl opp og viet hele livet til
kampen for den nye menneskeheten, for nasjonal
frigjøring, for sosialisme og kommunisme.
Hvem var han annet enn «den dumme gamle
oldingen» som urokkelig spadde vekk hele berg?
Han ledet an i kampen for å løfte det veldige Kinas millionmasser, og det lyktes. Det er ingen liten arv å føre videre. Det er ikke noe dårlig eksempel.
Slik tenkte vi mens vi svømte i svømmehallen.
Etterpå gikk vi hjem til TV og nyheter. Sjøl ikke
borgerskapets massemedia kunne unngå å formidle det store alvoret, fornemmelsen av at et
blad i verdenshistoria er snudd.
Men så var det fritt fram for alle slags spekulasjoner, for alle slags borgerlige ønskedrømmer,
for diverse «lærde» paneler. Vil Kina gå i oppløsning? Vil det bli sluttet fred med sosialimperialismen?
Aldri skal vi ta noe for gitt. Og et av Mao Tsetungs store bidrag til marxismen-leninismens teori
var at han påviste hvordan klassekampen fortset118
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ter under sosialismen. Bidraget til praksis var at
han skånselløst og helt inn i de siste dagene av livet sitt bekjempet alle som ville slå inn på den kapitalistiske vegen.
En film på fjernsynet viste arbeidere fra Peking
ved Mao Tsetungs båre. De gråt. Men de ville
tørke tårene og føre arven videre. Kommunismen
er målet, intet mindre.
Også vi skal føre arven videre, etter beste evne.
Sist fredag gikk vi i fakkeltog gjennom Oslos
arbeiderstrøk for å minnes Mao Tsetung.
Det var et tog i sorg, kveldsmørke, men også et
tog som peker framover mot lysere tider for folket og arbeiderklassen.
— Er dere maoister, dere? spurte en eldre tilskuer.
— Her går bare venner av Kina og kommunister. Kall oss gjerne «maoister», du, det tar vi
som en hedersbetegnelse! Vi skal prøve å leve opp
til den.
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ARBEIDERE
I ALLE LAND
I Sydney havn i Australia er det ei dokk som heter Woolomoloo. Dette navnet husker vi godt,
for det er det eneste stedsnavnet med seks o'er vi
vet om i verden. Vi husker også Woolomoloo for
noe annet, en episode som skjedde for fjorten år
sia — og sjøl om den ikke var oppsiktsvekkende
så er den blitt skjellsettende, som det heter.
Det var ei regnvåt australsk vinternatt. Vi gikk
på vakt på dekket der ull-lastinga var stanset i
været. Gutta som hadde vært i land kom om
bord i smågrupper. Først kom kineserne, så de
eldste spanjolene. Mannskapet på skuta talte
fem—seks nasjonaliteter. Så kom matrosene Santos og Martinan, begge fra Galicia i NordSpania. Mellom seg bar de båsen. Han var slått
halvt i hjel. Blodet silte fra munnen og han kunne
ikke snakke, bare stønne. De to matrosene bar
ham forsiktig, dekkslysene lyste opp de svette og
våte ansiktene deres.
Dette bildet sitter som spikra: Santos, Martinan og den blødende båsen. Hvorfor gjør det
det? Fordi det er et av de første eksemplene vi
opplevde på noe av det viktigste i verden: den
proletariske internasjonalismen. Samholdet mellom arbeidere fra forskjellige land.
Båsen, en tettvokst helgelending, var blitt slått
ned av en branne av en smører fra Lillestrøm.
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Slått ned og sparket i nyrene så han måtte sjukeavmønstres og kunne ha blitt invalid. De som
fikk ham ut fra «nærmeste sjappa» og om bord,
som fikk tørna ut skipperen og skaffet lege, var
to spanske matroser. De kunne ha gitt blanke. De
var ikke innblandet. De hadde ikke bestandig
blitt så godt behandlet av båsen. Men, og det var
det sjølsagte, og det er det vanlige, — arbeidsfolk
hjelper hverandre når det kniper. Uansett språk
og hudfarge.
Slik reagerer verdens millionmasser, alle som er
undertrykt. Det finnes unntak. Men hva er
hovedregelen? Den er: Samhold! De som mener
noe annet kjenner ikke det virkelige livet.
Motsigelser finnes mellom de undertrykte fra
forskjellige folkeslag. Det er viktig å skjønne at
disse motsigelsene finnes nettopp fordi millionmassene er undertrykt, av den herskende klassen,
av imperialismen. Borgerskapet og imperialismen
har bruk for og bruker rasismen. Det skjer i det
sørlige Afrika og det skjer i Norge. Rasismens
råtne ideologi finnes ikke bare inni skallen til en
skrulling som Hoaas. Den er borgerskapets politikk. Arbeidere fra alle land vet dette innerst
inne. Og det finnes en grunnleggende, internasjonal klassebevissthet som borgerskapet ikke greier
å bryte ned uansett hvor iherdig det forsøkes.
I Norge skjer dette: Ni tapre pakistanere på
Norsk Champignon går ut i streik. Arbeiderbladet rykker straks ut og stempler pakistanske arbeidere som potensielle knivmordere. Mot denne
Goebbels-propagandaen stiller arbeidsfolk solidariteten, samler inn penger, sender støtteerklæringer og lærer av pakistanernes eksempel. De lærer
også at det borgerlige arbeiderpartiet SV og avisa
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Ny Tid ikke løfter en finger for å støtte fremmedarbeidere i kamp.
Streiken på Norsk Champignon fortsetter.
Samtidig kommer ei tre år gammel drapssak fra
Fredrikstad opp i retten. Dagbladet, som har
«glømt» streiken, trår til med feite oppslag om
rettssaka: «Jeg skulle bli brent til døde — Frykt
og trusler over pakistanersaken». Journalist Frode Christiansen skriver, uten å blunke: «Kniven
sitter løst i sliret i den pakistanske kultur. Drapstrusler er faktisk en del av folkets tilværelse. Enkelte har ikke maktet å legge denne skikken igjen
hjemme når de har begitt seg til Norge.»
Journalist Christiansen regner seg sikkert ikke
som rasist. Men han bør tenke over hvordan det
tøvet han skriver fungerer. Hvem tjener på at
«den pakistanske kultur» blir framstilt som en
knivstikker-kultur? På den tjener champignonkapitalisten Wollebekk, på det tjener vår tids
brakkebaroner — gårdeierne som lever høyt på å
stue fremmedarbeidere sammen i usle rønner. Og
regjeringa til Arbeiderpartiet gnir seg i henda:
Det er lettere å stenge grensene for «knivstikkere»
enn for solide og hederlige arbeidere! Dagbladet
bidrar til å dryppe onde drypp inn i arbeiderklasen. Vi skal ikke la giften få spre seg.
Rasisme vil vi ikke ha. Den skal slås tilbake
med en flom av solidaritet. De streikende på
Norsk Champignon skal få økt støtte. Og den 5.
oktober viser arbeidere i Oslo-området hva de
står for ved å slutte mannjamnt opp om demonstrasjonen til Fremmedarbeiderforeninga under
parolen «Enhet norske og utenlandske arbeidere». De utenlandske arbeiderne på Stord som nå
har gått til sit-down, vil sikkert verdsette en sånn
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parole. Og pakistaneren som kommer fra jobb i
Oslo, tyrkeren som går av skift i Moss, finnen
som setter seg på morrabussen i Stavanger — de
vil alle slenge på en slant til Zinken i Odda!
I løpet av åra som har gått sia Woolomoloo
har vi sett mange eksempler på proletarisk internasjonalisme. I løpet av åra som kommer vil vi få
se flere. Det er skarpe, men lyse tider for enheten
mellom arbeidere fra alle land.

DORENFELDT-LOGIKKEN

La oss tenke oss at riksadvokat L. J. Dorenfeldt
er en gammel gris med en ulykksalig trang til å
blotte seg i byens parker. La oss videre tenke oss
at Dorenfeldt blir iakttatt av fire trauste vitner
123
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idet han kaster seg fram fra et buskas på St.
Hanshaugen med smekken åpen og hele tararamtamen ute. Og at et av disse vitnene går til Den
Røde Avisa og forteller om det stygge synet hun
har sett. Den Røde Avisa skriver så en kvass artikkel der riksadvokaten framstilles som en gammel gris.
Dette er altså et tanke-eksempel. Hva ville skje
videre i denne historie? Jo, Dorenfeldt anmoder
Asker og Bærum politikammer om å etterforske
saka. Samtidig sender han ut ei rasende pressemelding der Den Røde Avisa blir truet med beslagleggelse, påtale, rettssak og en fæl straff.
Men jo mer Sandvika-politiet graver i saka, jo
flere opplysninger kommer fram om riksadvokatens besynderlige oppførsel i parkene. Flere vitner
melder seg. Bevisene tårner seg opp.
Gode råd kan synes dyre for L. J. Dorenfeldt.
Men han kan knepa. Han sender ut ei bisk kunngjøring til offentligheten der det heter at allmenne hensyn i saka ikke krever påtale. Beskyldningene mot riksadvokaten er fullstendig grunnløse,
skriver riksadvokaten. Noen påtale mot Den Røde Avisa blir ikke aktuell. Riksadvokaten har jo
allerede fått full oppreising, fastslår riksadvokaten.
Og vår frie, demokratiske presse — den såkalte
fjerde statsmakt — lar seg beruse av Dorenfeldts
ord. «Dorenfeldt renvasket for beskyldningene
om å ha vist tissemannen på St. Hanshaugen!»
skriver avisene.
Dorenfeldt-logikken har feiret en ny triumf.
Akkurat som i saka mot politimann Gerrit Løberg (som vi hadde en gjennomgang av på side 5 i
forrige nummer av avisa).
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I dagens Norge må vi slåss for borgerligdemokratiske rettigheter. En slik rettighet er
rettssikkerheten. Ei av forutsetningene for rettssikkerheten er at det finnes et klart skille mellom
påtalemyndighet og domstoler.
Riksadvokaten er landets øverste påtalemyndighet. L. J. Dorenfeldt har alltid vært en maktbegjærlig mann. Nå, på toppen av karrieren sin i
borgerskapets tjeneste, har han utviklet en ny
rettsinstans i landet: Hr. Dorenfeldts påtaledomstol — påtalemyndighet og domstol i ett!
Uten lov og rettergang kan riksadvokaten skalte
og valte og avgjøre saker etter sitt eget hue.
Dette er ei farlig utvikling. Og det er skummelt
å være vitne til at borgerpressas journalister holder kjeft om det som skjer.
I løpet av de siste åra har påtalemyndighetene
vært på offensiven. Domstolene har bøyd nakke,
vrengt lovene og dømt slik riks- og statsadvokatene vil. Å få dømt en politimann for forbrytelser
han har begått er blitt absolutt umulig i «rettsstaten» Norge.
Arbeidsretten har vist seg som en ubrukbar
klassedomstol. Derfor har det vært om å gjøre
for borgerskapet å vinne saker om arbeidskamper
for de vanlige domstolene. Ikke noe middel har
vært for grovt, lovverket er blitt snudd opp-ned.
Klart og tydelig har vi sett dette i dommene i
Hammerverk-saka i Stavanger og Tiger-saka i
Trondheim. Vernet mot usaklige og politiske
oppsigelser er blitt smadret av domstolene.
Dette betyr ikke at vi skal gi opp å slåss for
rettssikkerheten. Men vi skal ikke ha noen illusjoner om at den gjelder for arbeidsfolk.
På sikt er likevel vår styrke og fiendens svakhet
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åpenbar. Hva er vår styrke? Folkets rettsbevissthet. Hva er fiendens svakhet? At han, at alle dorenfeldtene, i alt sitt virke håner folkets rettsbevissthet og daglig utvider kløfta mellom seg og
folket.
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ET NYTT ÅR
MOT SUPERMAKTENE
(og litt om sovjetisk bankdrift)

Hva vil det nye året bringe? En ting er sikkert:
1977 vil bli et nytt år med kamp mot de to imperialistiske supermaktene. Verdens folk og det norske vil fortsette å styrke motstanden mot USA
under Jimmy Carter, utenriksminister Cyrus
Vance og forsvarsminister Harold Brown, mot
Sovjet under Bresjnev, Kosygin, Andropov, Kirilenke og de andre nye tsarene i Kreml.
Det som slår en er at jo mer de to dinosaurusene i verdenspolitikken kvesser klørne mot hverandre, jo mer begynner de å likne på hverandre.
Om en eller annen vestlig avis kom til å avsløre at
amerikanske banker drev bordeller i Bangkok og
ordnet investeringer i gruver i Sør-Afrika — da
ville neppe en kjeft lee på øyelokka. Det er jo
slikt amerikanske banker har fore.
Nå har den asiatiske utgava av «Wall Street
Journal», et yankee-finansblad, rulla opp en hel
serie finansskandaler i internasjonal bankvirksomhet. Bankene som er innblanda er sovjetiske
statsbanker.
Moskva Narodny Bank i London har gjennom
meklerfirmaet Chapman Rowe i London investert
8. — 7800 demonst
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store summer i sør-afrikanske aksjer. Nå er
Chapman Rowe gått konk og tiltalt for bedrageri. Russernes lyssky affærer kommer fram i lyset.
Det skal bli spennende å se hvordan Pravda og
Friheten vil forsvare at Azanias folk blir pisket
under rubelens svøpe!
Ost-West Handelsbank i Frankfurt får seg en
smekk etter at en viss «Diamant Lady» er arrestert for svindel. Hun leide ut lokaler til russerbanken i Frankfurt og drev store forretninger
med den. Wozchod Bank i Zurich tilbyr nå vestlige kapitalister å åpne hemmelige konti i Moskva.
Mange har slått til, renten skal være bra. Moskva
Narodnys filial i Singapore er nå på jakt etter en
kanadisk kineser som har lurt banken for 50 mill.
dollar. Mens Donau Bank i Wien har tapt hele utlånskapitalen på spekulasjoner i løpet av bankens
ti første driftsmåneder.
(Forskjellen på USA og Sovjets bankdrift er
muligens at amerikanerne er smartere).
Dagbladet skriver i en kommentar: «Det primære oppdraget for de sovjetiske bankene i Vesten skal være å finansiere øst-vest handelen. De
skal også foreta investeringer med den beholdning av hard valuta Moskva til en hver tid disponerer og bidra med å reise langsiktige lån for Sovjet i utlandet.»
Med andre ord: Kapitalistene i Kreml oppfyller
til punkt og prikke et av Lenins kjennetegn på
imperialister — de eksporterer finanskapital. Og
så tenker de vel som så: Penga er skitne okke som
— samma hvor vi putter dem! Dermed er Bresjnev blitt medeier i et spillekasino med bordell i
Bankok og et kartell for sukkerspekulanter i det
fascistiske Indonesia.
130

www.pdf-arkivet.no/michelet/

2014

Skal vi la oss sjokkere? Både ja og nei. Ja, vi
skal la nyheten skjerpe hatet vårt mot bandittene
som har kjørt det en gang sosialistiske Sovjet i
grøfta. Nei, vi skal ikke bli rysta over at kapitalismen — når den først er gjeninnført i Sovjet —
opererer som den gjør. Folk bør bruke nyheten
om bankskandalene som et sverd mot sjefa i SV
og «NKP» som ennå våger å kalle Sovjet sosialistisk, som bruker ti tusen fine ord på å bortforklare rubelimperialismen. Til Nordli og Kleppe
har vi et skakt flir: Landsbanken er bare en lillebror til Moskva Narodny når den prøver seg på
det grå pengemarkedet. Ikke rart at dere sosialdemokrater liker Sovjet bedre og bedre jo mer
åpenlys kapitalismen blir der!
Nå vil kanskje en eller annen boklærd person
innvende at alt under Lenin åpna Sovjet banker i
vest. Det stemmer. Det var under NEP-perioden i
tjueåra da det gjaldt å komme i gang med banksamkvem med utlandet for at ikke den unge
Sovjet-staten skulle bli lurt for alle gamle russiske
tilgodehavender, blant annet. Men under Stalin,
fra 1924 til 1953 åpna Sovjet, så vidt vi veit, ikke
en bank i utlandet. «Oppsvinget» kom først etter
kontrarevolusjonen. Fra 1966 til i dag har russerne startet minst 5 nye finansbanker i Europa og
Asia, samtidig som bankmonopoler fra vest har
åpna filialer på den røde plass.
De to dinasaurusene likner hverandre. Også i
det at de står på leirføtter. Makta deres kan ikke
vare. Ikke noe folk som undertrykker andre folk
kan sjøl være fritt, lyder en marxistisk tese. Når
Bresjnev suger blodet ut av en prostituert i Thailand, kan ikke bilmekanikeren i Kiev eller kolkhosbonden i Tashkent være fri. Like lite som
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jernstøperen i Baltimore eller farmeren i Kansas
kan være fri så lenge Chase Manhattan Bank tyner svetten ut av en koppergruvearbeider i Chile.
I 1977 vil folk stå opp mot supermaktene, også
innafor deres egne grenser. Bilmekanikeren i Kiev
slutter seg til ei illegal gruppe. Jernstøperen i Baltimore begynner på studiesirkel i October League
(m-1)!
Jorda ruller rundt i verdensrommet, tilsynelatende som før. Men den som har en sterk kikkert
vil se at et fint nett av solidaritetsband blir vevd
stadig tettere på den vesle kula vår.
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«VELKOMMEN,
MORDER!»
En vinternatt kom en kvinne med fly til Fornebu.
Hun kom fra et land langt borte. Litt nervøs var
hun sikkert da flyet gikk inn for landing. Ville
ektemannen være på flyplassen? Hva ville de norske myndighetene si?
Møtet med Norge ble langt mer brutalt enn
denne kvinnen hadde våget å forestille seg. På
Fornebu sto politiet klart. Velvoksne norske politikonstabler slo kloa i henne. Ja, politiet betvilte
at hun i det hele tatt var gift. Dessuten hadde hun
bare 3 pund i kontanter på seg. Derfor ble hun
satt i varetekt.
Etter 12 timer på norsk jord ble hun deportert.
Sendt tilbake til landet langt vekk med første fly.
Uten å ha fått den ringeste bistand av norske
myndigheter. Norge slo handa av henne.
Men så hadde hun da heller ikke begått noe
mord her i landet.
Hun het ikke Sylvia Rafael.
Nei, hun het Balder og var en anonym kvinne
fra India. Hun kom den lange vegen hit, med en
flybillett det hadde tatt år å spare til, for å besøke
ektemannen. Han er en indisk fremmedarbeider
med fast arbeid og fast bopel i Norge. Sjølsagt er
de to gift, noe som kan dokumenteres. Men den
dokumentasjonen gadd ikke Fremmedpolitiet
skaffe. Utvisninga var rask og kontant. Slik behandler Norge folk fra den tredje verden.
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Ganske annerledes med den israelske leiemorderen og agenten Sylvia Rafael. Hun ble dømt til
51/2 års fengsel (en «snill» dom). Hun slapp med
å sone tredjeparten. Så ble hun benådet, og skyssa
ut av landet. Så billig slapp en av de hovedansvarlige for Lillehammer-mordet fra straffen.
Myndighetene kunne puste lettet ut. Forholdet til
Israel kom i godt, gammelt gjenge igjen. Og det
var jo bare en araber som ble drept, denne
Ahmed Bouchiki
Nyttårsaften kom morderen Sylvia Rafael tilbake til Norge. Hun sklei glatt gjennom passkontrollen. Ingen olme konstabler sto klar til å
jage henne tilbake til Sør-Afrika der hun kom
fra. Formelt skyldes dette at politimesteren på
Lillehammer har glømt å utvise den israelske
morderbanden fra Norge etter hvert som medlemmene ble løslatt.
Men alle forstår jo den egentlige grunnen til at
Sylvia Rafael slapp så elegant inn: Hun har kontakter og sympati helt til topps i det norske borgerskapet. Like mye som staten Israel har den
norske regjeringas sympati, har denne statens
leiemordere regjeringas støtte. Ikke åpent, men i
det skjulte.
I Sør-Afrika giftet Sylvia Rafael seg i jula. Ektemannen er ingen hvemsomhelst. Noen fattig
fremmedarbeider er han i alle fall ikke! Nei, han
er høyesterettsadvokat Annæus Schjødt jr. fra
Ullernåsen, mannen som forsvarte Rafael under
rettssaka.
«Vårt giftermål er en privatsak,» sier Schjødt
til Dagbladet. Det er feil. Det er ingen privatsak å
trekke hit leiemordere som skulle ha vært utvist
for evig og alltid!
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«Frykter De kritikk på bakgrunn av den spesielle stilling hun står i i forbindelse med
Lillehammer-saken?» spør Dagbladet og passer
på å kline opp et pin-up-bilde av Sylvia over hue
på bildet av borger-advokaten.
«Jeg regner med at folk vet fint lite om dette,
og de som føler behov for å reise kritikk får gjerne snakke til de blir tørre i munnen, så gir det seg
vel av seg selv,» svarer Annæus Schjødt jr.
Det er ei makalaust arrogant blære, denne
mannen.
Han bør punkteres! Han bør få merke at folk
flest ikke vet «fint lite»!
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Sylvia Rafael må sjølsagt nektes oppholdstillatelse. Vekk fra norsk jord med Bouchikis morder!
Denne saka kan vi ikke overlate til justisminister Inger Louise Valle. Sjølsagt fikk herr Schjødt
foretrede for henne da han kom hjem fra Apartheid. Hva snakket de om?
«Jeg ble kun informert om vielsen,» forteller
Valle. Den er god. Den er herlig. En norsk justisminister møter en norsk advokat som har giftet
seg med en morder som skulle vært sendt dit peppern gror. Og alt de har å snakke om er bryllupet!
Slik fungerer norske myndigheters hykleri. Slik
er det norske borgerskapets forbannede snobberi.
Dette er norsk rasisme på regjeringsplan. La oss
gi Valle, Schjødt og Rafael det de fortjener!
Mens vi fortsetter arbeidet for å få hit den indiske kvinnen som ble vist vintervegen av det offisielle Norge. La oss vise den tredje verden at vi
ikke hilser rasistiske mordere velkommen, men at
fremmedarbeiderne fra alle land er våre venner.

SEIER PÅ BRYGGA
Vi sitter i den store salen til Oslo Losse- og Lastekontor, den gamle Losjen på Grev Wedels plass.
«Sompa» kalles lokalet av folk på brygga. Navnet stammer fra ølsjappa som en gang lå i kjelle136
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ren her. Dit gikk Kristianias bohemer. Mens
Bjørnstjerne Bjørnson holdt patriotiske foredrag
for et borgerlig publikum i salen der vi nå møter
opp for å få tildelt arbeid om morran.
I dag er det ikke arbeid vi skal ha. Bryggearbeiderne i Oslo skal «få» den seieren vi har slåss for
i løpet av nesten fire ukers streik.
Snaut 200 mann er vi. Det er kjerneproletariatet i transport som fyller salen. Stemninga er
spent. Alle veit vi at arbeidsgiveren er tvunget i
kne, at regjeringa har vært nødt til å trekke purken vekk fra havna fordi det tar seg dårlig ut å
denge bryggearbeiderne i et valgår. Vi har marsjert opp til «Sompa» fra ei havn som ligger øde
og stille i sprengkulda, bare frostrøyken driver
langs kaiene. De hardeste motstanderne våre,
Jahre Line og Fred. Olsen, har vært nødt til å
innstille streikebryteriet.
Situasjonen er lys. Kravet vårt om å komme tilbake på det gamle akkordsystemet står sterkere
enn noen gang. Enigheten er større nå enn da vi
gikk ut i aksjon. Vi har trosset Transportarbeiderforbundet, rederkapitalen, Arbeidsretten og
Oslo Samorg. som alle sammen ville at vi skulle
gå tilbake på arbeid som en saueflokk. Fra arbeidsfolk og ungdom under utdanning har vi fått
en massiv, en utrolig, støtte.
Men i oss alle er det likevel en liten uro: Kan
det skje noe i siste lita som forskusler seieren?
For det er ikke sånn at vi pløyer sverdet gjennom
motstanderen, og så ligger han der. Nei, seier i en
arbeidskamp vil som regel bli forkynt i form av
en protokoll. Vi har en sunn skepsis til protokoller. Finnes det noe lureri i punkt 2b, for eksempel, som vil undergrave alt vi har kjempa for? Vi
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har ingen tillit til de høye herrer som vi har pressa
til å sette opp protokollen. De har lurt oss før.
Formannen i streikekomiteen begynner å lese.
Det høres bra ut! Hva var det der for mystisk
formulering? Nei, det holder! Det er hundre prosent, akkurat som vi vil ha det!
Gutta ser på hverandre. Vi har stått lenka sammen mot purk og streikebrytere i ukevis nå, og
kjenner hverandre mye bedre enn før streiken.
Nummer toseksogsytti — vi har sånne slavenumre — går på talerstolen og sier de gode orda:
— Kamerater, vi har vinni! Det er den felles kampen vår og ikke noe annet som har gitt oss dette
resultatet!
Avstemning: De som kan godta forslaget reiser
seg, de som er imot blir sittende. Med et drønn
reiser hele bølingen seg. Enstemmig! Trampeklapp — akkurat som da vi enstemmig gikk mot
Arbeidsrettens dom, og spredt synging av «Seier'n er vår!»
Men i ethvert paradis er det en slange. Vår heter SV. For jaggu må ikke Herr SV, som han kalles, opp på talerstolen og pisse i seierskruset.
— Det har ikke vært full enhet under streiken,
sier han. — Noen har streika bare for streikens
skyld. Militante ekstremister har prøvd å ødelegge for oss. Vi kan takke streikelederen, og bare
han, for at det gikk så bra som det gjorde. Takk
for ordet.
Nei, det er ikke noe å takke for, Herr SV! Og
det er tilløp til piping i salen. Hva pokker skulle
du nå si det der for? Vi har avvist alle splittelsesforsøk og all anti-kommunisme. Nettopp enheten, gjennomslaget for kamplinja, er det som har
sikret seieren. Vi har gitt arbeiderklassen et viktig
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eksempel på at det nytter å slåss. Hvem hadde
trudd at ei gruppe med gjennomsnittsalder på
53,7 år og som hadde stor tru på Det kongelige
norske «Arbeider»parti skulle reise seg og gå
tvers gjennom lov til seier? Vi gjorde det fordi vi
var nødt, fordi det ikke gikk andre veier.
Motstanderne våre trudde de bare kunne legge
bryggearbeiderne på ambolten og smi oss sånn
som det passa dem. De tok skammelig feil. Jo
mer de svingte slegga, jo hardere banka de oss
sammen! Nå er vi herda og tåler litt av hvert.
Brygga er blitt rød, og den blir aldri mer den
samme.
— Takk for kampen, sier vi og tar hverandre i
neven mens vi rusler ut fra «Sompa».
— Takk for kampen.
— Kampen fortsetter, kamerat!
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«SOSIALISTER»
FOR YRKESFORBUD!

Tre framstående «sosialistiske» intellektuelle har
stilt seg i spissen for den svarte kampanja som nå
er i gang for å gjøre Forfatterforeninga til en
tannlaus tiger. Det er: Sigbjørn Hølmebakk (ex
«NKP»), Arne Skouen (SV) og Kåre Holt
(DNA). Spør disse folka om de er sosialister, og
de vil svare ja. Se på hva de gjør, og du vil se at
disse tre herrene er prima redskaper for borgerdiktaturet.
En resolusjon mot NAF-direktivet om yrkesforbud og klappjakt på revolusjonære og progressive blei lagt fram på Forfatter foreningas årsmøte. Det er ei viktig sak at forfatterne, som skal
være talerør for folket, forstår hvor skarpt klimaet er på arbeidsplassene, at de går mot monopolkapitalens forsøk på å «luke ugras». Og årsmøtet vedtok resolusjonen med klart flertall. Blodig fornærma marsjerte Hølmebakk, Skouen og
Holt ut av salen. I sak etter sak hadde de prøvd å
kneble årsmøtet. De ville legge seg på kne for staten i den faglige kampen. De gikk mot støtte til
arbeidere og intellektuelle i øst-Europa. Flertallet
i forsamlinga avviste disse småpavenes kneblingsforsøk. Men så høye på pæra var de at de ikke
kunne godta den minste flik av demokrati.
Arne Skouen, som avslører seg mer og mer i
spalta si i Dagbladet, var drivkrafta da Forfatter140
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foreninga i 1971 vedtok en pillråtten formålsparagraf «mot fraksjoner». Nå leder han sjøl en
fraksjon. Kåre Holt har skrevet en romanserie
om arbeiderklassens framvekst i Norge. Nå er
han blitt rik på bøker om Amundsen og Tordenskiold. Borgeren Holt stiller seg i praksis på NAF
si side i kampen mot arbeiderklassen. Hølmebakk
— mannen som skreiv den berømte, progressive
kronikken «Brønnpisserne» om McCarthy-tidas
forfølgelser av alle som ikke lå flate for Einar
Gerhardsen og Håkon Lie — han er sjøl blitt en
forsvarer av ny-mccarthyismen i Norge.
Det er sannelig tre nydelige «sosialister»! De
har gått ut og samla underskrifter blant folk som
vil stille seg passive så lenge Forfatterforeninga
har et styre som begår «ulovligheter». I denne
kampanja for passivitet har de fått med seg mer
enn 100 folk som alt er fullstendig passive i forfatterfaglig sammenheng.
Banneret for reaksjonen er som vanlig «lov og
orden». Resolusjonen mot yrkesforbudet brøyt
med den skammelige formålsparagrafen, hevder
«sosialistfraksjonen». Og setter dermed til side
all sunn fornuft samt et årsmøteflertall. Forfatterforeninga «må ikke bli politisk», hevder Hølmebakk, Skouen og Holt. Det betyr at den ikke
må ta andre standpunkter enn de som er akseptert av Høyre, DNA og Kristelig Folkeparti.
Den gang de var unge og forholdsvis røde ville
Hølmebakk, Skouen og Holt hånflirt av en så tåpelig påstand som at en fagforening ikke må være «politisk». I dag går de inn for tøvet, ikke fordi de er blitt åreforkalka (kanskje de er det også,
forresten), men fordi de har forrådt sosialismen
og gått over til borgerskapet.
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Av samme grunn går de inn for å la unge og
eldre arbeidere som ikke mener det samme som
LO-toppen, bli jaga vilt. Hølmebakk, Skouen og
Holt vil ha fred og ro i «næringslivet». Hvorfor
kan de ikke støtte fengsla polske arbeidere? De
sier det er fordi Forfatterforeninga bare kan støtte fengsla forfattere (—!). Men den virkelige
grunnen er at de ikke vil tråkke det nye borgerskapet i øst-Europa på tærne. Hvorfor vil de ikke føre faglig kamp mot staten? Fordi de mener
at staten er en venn. (Og fordi de har gryn nok og
ikke føler synderlig solidaritet med forfattere som
piner seg gjennom året med ei inntekt på 8000
kroner.)
Forfatterforeninga er ikke jordas navle (sjøl
om visse aviser ser ut til å tru det). Men foreninga
er viktig nok i kunstnerkampen. Og den er ikke
så forskjellig fra andre fagforeninger. Folk sliter
jo med sine Hølmebakk'er, Skouen'er og Holt'er
rundt om i verksted og fabrikk. Medlemsdemokrati, ei solid faglig kamplinje, ei utadvendt og
aktiv holdning til samfunnsspørsmål, lojal deltaking i kampen for demokratiske rettigheter og i
kunstnernes enhetsfront — dette er Forfatterforeningas sikre framtid. Enheten mellom forfattere
og andre yrkesgrupper må styrkes.
«Sosialistfraksjonen» må snarest mulig jages
dit den hører hjemme: På den skraphaugen der
historia samler opp alt som er utgått og oppbrukt, stivna og dumt og svart.
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FRA MAU-MAU
TIL IDI AMIN
Da vi gikk på folkeskolen i midten av femtiåra og
så smått begynte å kikke i aviser, kunne vi lese
mye om «ville menn i Afrika». Dette var før den
svære «uhuru»-bevegelsen sveipa over Afrika,
før nasjon etter nasjon frigjorde seg fra bånda til
briter, franskmenn og belgiere og kjempa til seg
sjølstyre.
Hvordan var den «offisielle» norske oppfatninga av Afrika på den tida? Vi blar tilbake i «Jorden vår klode», et verk utgitt av Gyldendal i
1956, og leser om årsaka til det såkalte MauMau-opprøret i Kenya:
«En annen ting er at kikuyuene har pint sin
egen jord ved rovdrift, og at deres antall har økt
enormt siden britene innførte lov og orden i landet: i løpet av de tre siste generasjoner er tallet på
kikuyuer blitt femdoblet. Legg så hertil at den
materielle utvikling er gått så raskt at de innfødte
i mange tilfelle ikke har kunnet holde tritt med
den, de har ikke den disiplin og modenhet som,
må til. Følgen er at de er blitt rastløse, og dette
og deres medfødte sterke overtro, deres redsel for
åndene, er så blitt utnyttet av ærgjerrige ledere
med anvendelse av hele det bestialske sermoniell
som kjennetegner andre og lignende hemmelige
selskaper i Afrika — «løvemennene» i Tanganyika, «leopardmennene» i Nigeria, «de grønnøyde djevler» i Kongo osv.»
144
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Så plump og rasistisk var den gjengse norske
imperialistpropagandaen i de kalde femti-åra!
Hva var det som skjedde i Kenya fra 1952 til
1956? Et opprør raste. Fattigbøndene i kikuyufolket reiste seg for å drive alle fremmede vekk
fra jorda si. For å opprette nasjonalt sjølstyre.
Opprøret var væpna.
Hva hørte vi om det i Norge? Jo, det var voldsomme skrekkskildringer av hvordan horder av
villmenn slaktet ned fredelige hvite «gardbrukere» i hopetall. Mau-mau hylte som katter i natta,
drakk geiteblod og åt levende slanger, fikk vi høre.
I dag finnes de tørre tallene fra Mau-mauopprøret. De forteller at 10 200 afrikanere blei
drept, 62 000 internert. Mens 89 europeere mista
livet i kampene.
Den britiske kolonihæren, som likviderte opprøret, gjorde med andre ord et solid arbeid. Men
bare sju år etter at Mau-mau var druknet i blod
måtte dronninga i London gi Kenya sjølstyre. Leder for den nye staten blei Jomo Kenyatta, en av
Mau-mau-mennene.
Omtrent samtidig måtte dronninga også gi sjølstyre til «løvemennene» og «leopardmennene»,
mens kongen i Briissel måtte gi «Belgisk» Kongo
og «de grønnøyde djevlene» friheten fra kolonislaveriet. Også Uganda blei en sjølstendig stat
tidlig på 60-tallet.
Vi tenker på alt dette når vi leser side opp og side ned i borgerpressa om Idi Amin. Sjøl om de
opplysningene vi får fra dagens Uganda er mangelfulle og motstridende og spredd via imperialismens nyhetsbyråer, så er det ingen tvil om at
Amin er en despot. Et regime som kaster motstanderne til krokodillene vil ikke kunne vare.
145
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Men vi reiser bust når vi leser om «villmannen
fra Afrika». Legg merke til hvor utilslørt rasistiske meldingene fra Uganda er, hvordan de systematisk prøver å gjøre Ugandas folk til en
flokk utvitende gorillaer, ledet av en supergorilla.
Det forteller oss bare at imperialismen er ute
etter å legge det vakre, rike, stolte Uganda i
slave-lenker på ny, bare 15 år etter at det blei en
fri stat. Fremmede makter har prøvd å få et bein
innafor hele tida. Israel prøvde å bygge opp
Amin for å få et fotfeste i hjertet av Afrika. (Det
må ha vært en merkelig følelse for sionistene. I
slutten av forrige århundre fantes det en fraksjon
blant dem som gikk inn for å legge det nye «Israel» til nettopp Uganda!)
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I dag er det den sovjetiske sosialimperialismen
som fl5rer terrorveldet til Amin med våpen og kubanske rådgivere. På aust-kysten av Afrika ligger
USAs krigsskip klare til å «gripe inn», til å gi villmennene i bush'en ei lekse.
Men Uganda er ikke Idi Amin aleine! Denne
staten blei sammensatt bak grenser fastsatt av
britiske kolonialister etter at de gjorde området
til «protektorat» i 1894. Det er en stat full av
motsigelser, splitta opp i små kongedømmer. De
nærmeste åra vil vise hvordan landet og folket
mellom Victoria-sjøen og Ruwenzori-fjella greier
seg, om folket kaster diktatoren og går framover
som en av de nye staute nasjonene i den tredje
verden.
For vi skal aldri glemme at Ugandas plass er
der, i første rekke på riktig side i hovedmotsigelsen i verden, i fronten til de undertrykte nasjonene mot imperialismen!

NISSER OG DVERGER
«Nisser og dverge, de bygger i berge,» heter det i
en sang vi lærte på folkeskolen. Nå har Kjell
Fiskerud, som er en dårlig taper, rasende rykka
ut og stempla alle AKP'ere som dverger. Vi liker
ikke helt å bruke uttrykket «dverg» — for hva
galt er det med småvoksne folk? Men la gå. AKP
består altså av dverger, mener Fiskerud. Hvis det147
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te er riktig, har han gitt borgerskapet en nøkkel
til å forstå fenomenet AKP: Ved opptak i partiet
blir alle medlemmer dyppa i en fryktelig væske
som krymper dem. Sjølsagt er det særlig hjernen
det går utover — den blir vanligvis ikke større
enn ei hasselnøtt — men også kroppen svinner
inn. Her er forklaringa på hvorfor det tilsynelatende går så mange barn og unge i partiets tog:
Dette er gamle og halvgamle medlemmer som har
vært gjennom krympinga!
Sjøl er Fiskerud altså nisse. Dette er jo helt tydelig for alle som har sett ham i aksjon på TV.
Nå er nissene en utdøende rase i Norge. Før var
det lett å være nisse. Fine fjøs og feite grautfat!
Mange små bein å gnage på, og noen store fleskebeter. Bonde og nisse kom godt over ens. Og i
fjøset var det rolig og greit.
Men så kom dvergene. «Kamp,» sa de. Bonden
kalte de rett og slett «kapitalist», og nissen
«pamp». Grautfatet treiv de unna nissen. Slengte
sleiva etter'n sånn at han måtte fly helt oppunder
fjøsnova og gjømme seg. Og ikke fikk nissefar
komme på nissekongressen engang!
Da blei nissen alvorlig forbanna. «Dvergene,»
peip han, «er pappagutter fra Blindern. De ødelegger alt. De må sopes ut!»
Men nissen, stakkars, er blitt gammal og treig.
Ennå kaller han seg «sosialist», ja, han er i det
nest minste nissepartiet som heter SV. Men han
har glømt politikken. Han trur at det er nok å
være sleivkjefta og sette på seg ei rød topplue, så
går alt bra. Da kan han gjøre så mye ugagn han
vil; løpe ærender for bonden, sabotere streikestøtte og stå på pinne for storbonden Tor og
godseier Leonid borti Russland.
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Dette har dvergene sett seg lei på. Merkelig nok
så blir det stadig flere av dem. De myldrer fram.
Og de har et politisk program som går ut på å reise kamplinja i fagrørsla. Det er nettopp derfor de
blir flere, men det skjønner ikke nissen. For han
skjønner nesten ingenting annet enn at grautfatet
holdt på å forsvinne for godt rett under nesa
hans.
*
Nede på brygga har vi diskutert tilfellet Fiskerud. «Bubbel'n går,» sier vi på brygga når en
mann preiker tull. «Bubbel'n gikk,» sa folk som
hadde sett typen på skjermen.
Nå var Fiskerud nede hos oss under streiken.
Satt i kantina på Utstikker 2 og bubla om streikestøttekomiteene. Store, digre og tunge bryggearbeidere satt rundt og hørte på og rynka på nesa.
Streikestøttekomiteene var de og er de glade i.
Midt under streiken tenkte nok Fiskerud at det
var håp for brygga: Nisseveldet kunne fortsette
som før. Men så sto brygga sammen mot purk og
streikebrytere, vant streiken og har seinere hatt
årsmøte. På dette årsmøtet var det nesten ikke en
bryggearbeider på over 1,80 å se. Nei, mange er
skrumpa inn til 1,60 og er nede i 40 kilo, noen
helt nede i 1,10 og 28 kilo. Det har med andre ord
foregått ei beinhard dvergifisering!
Så der satt vi på årsmøtet med haka så vidt
over bordkanten og beina dinglende godt over
gølvet (det gølvet som alle vi pappaguttene på
brygga egentlig aldri har vært i nærheten av,
oppvokst som vi er på Bogstad golfbane) og kosa
oss og vedtok å suspendere forbundssekretærnissen Follvik, å slutte oss til Faglig 1. maifront,
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å gå imot yrkesforbudskampanja til NAF og LO.
Så små er vi blitt!
Derfor kan jo Fiskerud bare ta med seg sopelima og et par andre nisse-skrullinger og komme
ned på kaia og sope oss på sjøen, trur han nok.
Vi sier, der vi står og så vidt når opp over asfalten: «Kom igjen nisser, så skal vi se hvor gamle dere blir!» For feilen er at vi er blitt så mange.
Enstemmig valgte vi en bitteliten fyr som heter
Helleberg til LO-kongressen. Han er ikke mer
enn 30 cm høy, og hjernen hans knapt nok større
enn et knappenålshue. Utrulig at det er så mye
kamp og gnist i knøttet!
Og vi regner med at de som steller med det
praktiske opplegget på kongressen får mye å stri
med: Tenk å måtte fly opp og ned på podiet og
stille mikrofonen i gølvhøyde når dvergene tar
ordet. Tenk å måtte hive ut så mange nissestoler
og sette inn pikyrande små barnestoler!

150
www.pdf-arkivet.no/michelet/

2014

SUPERMENN FRA TEXAS
På forsida av «Arbeiderbladet» torsdag leser vi:
«Den kompliserte avstengnings-operasjonen på
Bravo-plattformen tok lenger tid enn de fleste
regnet med. Midt på dagen i går sa supermennene
«Boots» Hansen og Richard Hatteberg at det fikk
være nok. Slitne folk kan ikke stanse en blow
out. Da går det ut over sikkerheten. I morgentimene i dag er det imidlertid uthvilte folk som
går om bord på Bravo for å fullføre sitt verk.»
Supermenn?! Har Stålmannen og Lynvingen
arrivert ute i Nordsjøen? Eller Morgan Kane?
Hva blir det neste; kommer Frelseren gående over
vannet (det skulle snart være tjukt nok for fotgjengere) for å ordne opp?
«Arbeider»partiets hovedorgan skriver altså,
uten blygsel, om supermenn. I dagevis er det
bygd opp en myte om de to «brønndreperne» fra
Texas. I morgen dreper de brønnen, i morgen slår
de til, i morgen «fullfører de sitt verk» — slik har
det stått å lese i pressa i flere dager.
Men når dette skrives blåser Bravo like friskt
som før. De to skråsikre kara fra Houston har
gjort en rekke mislykka forsøk på å stoppe oljespurten og redde ansiktet til Nordli-regjeringa.
For hvorfor er det at «Arbeiderbladet» har gått
fra sans og samling og begynt å fable om supermenn? Det er fordi regjeringa har begynt å vakle.
Alle løgnene, all bortforklaringa, alt tullpratet til
statsrådene, alle oljesjefene og de lydige etterplaprerne i SV — det biter ikke på folk flest. Den
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som har øyne kan se at Bravo-katastrofen er en
skandale for regjeringa og Stortinget. 100 tonn
olje av 15 000 er alt et fullstendig kaputt oljevern
har klart å sope opp. Det er ikke engang en dårlig
vits. For livet i havet og langs strendene er det døden.
Nå står arbeidsfolk fra Bravo fram og forteller
om Phillips-monopolets pokerspill med sikkerheta. Arbeiderne ga klar beskjed til Phillips om at
det var fare for utblåsning. Phillips kommanderte
arbeidet i gang. Sådan opererer kapitalen. Men
den aleine er ikke ansvarlig. Det er kapitalens regjering som må bære hovedansvaret. Under Bratteli og Nordli har «oljeeventyret» i Nordsjøen utvikla seg. Den stadige kritikken fra oljearbeiderne om de livsfarlige forholda på plattformene er
blitt feid under matta. «Arbeider»regjeringa har
spilt på parti med oljegigantene i jakta på profitt,
fulgt deres tempo, dansa etter deres pipe.
Alt som står i menneskelig makt gjøres nå for å
redde regjeringa. Se hvordan Nordli og Gro Harlem Brundtland får støtte fra borgerskapet og
massemedia! Dette er naturlig. Borgerskapet ønsker ikke å felle ei regjering som tjener borgerskapets interesser. Man vet hva man har, men ikke hva man får.
Styreformannen i Oljedirektoratet, Gunnar
Hellesen som er tidligere stortingsmann for Høyre, står fram og sier i «Arbeiderbladet»: «Tanken
om at de politiske myndigheter skulle ha ansvaret
for ulykken på Bravo-plattformen er helt fremmed for meg, og virker meningsløs.» Herr Hellesen kan si hva han vil uten å bli trudd av folk
flest. Han er jo bare en vanlig Høyre-mann og
preiket hans er plassert på bortgjømt plass.
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Det er «Boots» og Richard som får førstesida.
Hele vegen fra «The Lone Star State» er de kommet ridende hit gjennom solnedgangen for å rydde opp i Bravo Corrall, der Mr. Phillips og Mr.
Nordli har fått trøbbel med brønnen sin, de ruller
en røyk med en hånd, slår sikringa av redskapen,
skyver hjelmen ned i panna og hufser inni asbestdrakta før de bykser over himmelen (riktignok
hjulpet av ei kran) og lander på Bravo. Verden
følger dem. «Lett match,» sier Boots. «Vi har
sett det verre på andre sida av dammen,» sier
Richard.
Og Nordli sitter og tvinner tommeltotter og håper at lykka skal være god og at ikke det forbannede oljetårnet vil stå der og søle til hele valgkampen. Innerst inne veit han jo at det ikke finnes supermenn. Feilen er at han ikke forstår at alle vi andre slutta å tru på Stålmannen i femårsalderen.
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I stedet tenker vi på Kina. Folkets Kina blei
rysta av et av århundrets kraftigste jordskjelv
med sentrum i et gruvedistrikt. Ropte kineserne
på supermenn? Nei, med mønstergyldig disiplin
og effektivitet foregikk det kolossale arbeidet for
å redde menneskeliv og bøte på skadene. Så godt
det lot seg gjøre var kineserne forberedt på katastrofen. Og de hadde et hemmelig våpen, der borte under sosialismen: massenes innsats. Etter
jordskjelvet gikk millioner på millioner i gang
med å gjøre det som skulle gjøres, uten store ord,
rolig og skikkelig.
Kontrasten til Nordsjø-katastrofen er grell.
Men så er det jo en kontrast mellom to samfunnssystemer som er som natt og dag.

FRA EN FORBRYTERS
DAGBOK
Tirsdag 3. mai 1977

Ankom Tromsø Lufthavn tidlig om morran etter
halvannen times flytur fra Longyearbyen. På flyet hadde vi følge med en ung gruvearbeider. Vi
var trøtte og tok oss en øl, mens vi diskuterte
gruvelivet og 1. mai-feiringa i Longyearbyen. I
Tromsø måtte vi ha kaffe og ei brødskive og stilte oss i kø ved kafeteriadisken.
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Plutselig blir gruvearbeideren bleik og hvit som
det Arktis han kommer fra, kikker forlegent bort
på reisefølget sitt og spør: — Å faen er'e du har
gjort? Hvem er'e du har myrda?
Vi oppdager bladet «Nordlys» på disken. På
første sida står følgende overskrift: «Michelet risikerer tre års fengsel?»
Litt fortumla kjøper vi avisa, får satt oss ved et
bord og lest igjennom. Men — sjølsagt — det er
bare det vanlige toskete oppkoket. Vi leser høyt
for gruvegutten. Han får seg et godt glis, samtidig som han synes hele greia er vanvittig. — Dem
kan ikke putte en mann tre år i jail'en for noe
han ikke har sagt. Tre år — jøss, du kan brekke
mange skap og sleppe med mindre.
«Nordlys» terper på en gammel løgn: «Michelet uttalte at det var politiet i Tromsø som selv sto
bak sprengningen av Oktober bokhandel.» Dette
har vi sjølsagt aldri påstått, og løgna blir ikke
sannere fordi om den blir repetert, fordi om den
nå er «bevitnet» av borgerpressas journalister
som var til stede på Rød Valgallianses pressekonferanse. For det er jo nettopp disse journalistene
som har telja ut løgna og spredd den.
«Nordlys» kommer også med ei ny løgn: «Jon
Michelet har vært innkalt til en rekke avhør, men
har ikke møtt til noen av dem.» Ett avhør er vi
innkalt til (i et brev som var sendt til gærn adresse). Vi svarte da skriftlig at vi ikke kunne se å ha
begått noe straffbart, viste til pressedekninga,
bl.a. i Klassekampen, og avviste å møte opp.
De tiltale-kåte borgerjournalistene burde lære
seg en del elementær jus før de hyler opp: Ingen i
dette landet er pliktig til å avgi forklaring for politiet! Men politiet kan, om det finnes nødvendig,
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begjære vedkommende rettslig avhørt. Noen slik
begjæring har vi ikke mottatt.
Utpå dagen ankom vi til Fornebu og kjøpte
«Dagbladet». Den avisa truer ikke med mer enn
ett års fengsel. Men det er jo også noget.
Politimester Carl A. Wendt i Bodø har like
godt felt dommen på forhånd: «— Det er en sjelden sak og aldri har jeg noensinne vært borte i et
tilfelle der politiet har vært gjenstand for grovere
beskyldninger.» Dette sier etterforskeren, som i
norsk strafferettspleie skal være nøytral.
Dagblad-journalist Kjell Fjørtoft gjentar som
en maskin historia om «grove beskyldninger».
Det han glømmer i farta er at det er Kjell Fjørtoft
sjøl som har kokt i hop disse «beskyldningene»
og servert dem i pressa. Og samme Fjørtoft er
altså blitt avhørt av mester Wendt som kronvitne.
Vi får tru at de blei ganske enige.
Onsdag 4. mai 1977: I radioens dagsnyttsending klokka 14 hører vi at Riksadvokaten har bestemt offentlig påtale i saka om de angivelige injuriene i «Jernkorset». Vi ringer Klassekampen
og spør om redaksjonen har hørt noe mer om saka. Nei, er svaret, riks- og statsadvokaten vil ikke
kommentere den før tiltalen er forkynt for partene. Men hvordan i huleste er den da lekket ut i
pressa og NRK?
Torsdag 5. mai 1977: «Offentlig tiltale mot
Jon Michelet og Brikt Jensen» lyser det på førstesida i «Dagbladet». Brikt Jensen i Gyldendal sier:
«— Meget besynderlig. Jeg har ikke hørt et ord
fra noen myndighet om at det er utferdiget offentlig tiltalebeslutning mot meg. Jeg synes det er
merkelig at en slik melding kommer i avisene før
de som er direkte innblandet blir orientert.»
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Så står det i avisa: «Michelet og Jensen vil bli
orientert i dag. Da vil de få vite at riksadvokaten
har sett det riktig å utferdige offentlig tiltalebeslutning mot dem, og at de dermed har en rettssak i vente.»
Torsdagen går. Vi hører ikke et pip.
På en måte er det greit å være forbryter i Norge i dag — en blir holdt løpende informert gjennom pressa.
På den andre sida er det litt dumt at en aldri
får et eneste saksdokument.
Et par ord i alvor til slutt: Landets øverste påtalemyndighet slomser og jukser frøktelig med så
enkle ting som å sende tiltalen til den tiltalte før
den sendes til pressa. En politimester oppkaster
seg til dommer. Borgerpressa er blitt ei lydig politifløyte. Dette er stygge tegn. Det er uthuling av
de borgerlig-demokratiske rettighetene. Det er
signaler om fascifiseringa i politikorps og påtalemyndighet.
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BOUVETØYA OG
PETER DEN FØRSTES ØY
I Dagbladet finnes en reaksjonær snusk av en
journalist som skjuler seg bak dekknavnet «Crotale».
I Sørishavet finnes to øyer som heter Bouvetøya og Peter den førstes øy som det norske borgerskapet hevder er norsk land, men som i virkeligheten ikke er norsk land.
Denne «Crotale» var på ferde nylig, under
giftslangemerket sitt, og skreiv: «Jeg har hørt at
de (AKP'erne) til høsten skal sende en ekspedisjon med Jon Michelet i spissen for å reise det
norske flagg på Bouvetøya og Peter den førstes
øy, men det er vel en overdrivelse.»
Nei, det er ingen overdrivelse! Det er bare
sprøyt. Og bakom «Crotale»s tilsynelatende
muntre satiriske fasade, der er det mye svart
grums. For «Crotale» har slått seg opp som
AKP-jeger, han er en liten avlegger av Leo Trotski. I en situasjon hvor verdenskrig truer gjelder
det for trotskistene å spre forvirring om det nasjonale spørsmålet. Yndlingstemaet deres for tida
er at AKP(m-1) har samme syn som Nasjonal
Samling under Quisling på Norges nasjonale interesser. «De vil gjenreise Norgesveldet», piper
«Crotale». «De vil annektere Svalbard,» sier det
falske «venstre» i SV og «KUL».
Men de to øyene i Sørishavet er et spørsmål om
den norske imperialismen på den sørlige halv158
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kula, som alle partiene på Stortinget, inkludert
SV, og samtlige borgeraviser, inkludert Dagbladet, prøver å blåse liv i. Ekspedisjonen Norsk Polarinstitutt sendte til Bouvetøya og Dronning
Mauds land (den «norske» sektoren av det antarktiske kontinentet) i sommer er et ferskt og
grovt eksempel på dette.
Bouvetøya ble trukket inn under norsk statshøyhet ved en kongelig resolusjon i 1928, etter at
flagget var blitt planta der av den første
«Norvegia»-ekspedisjonen i 1927. Peter den førstes øy ble annektert av den andre «Norvegia»ekspedisjonen i 1929. Begge øyene ble seinere
gjort til «norske» biland, henholdsvis i 1930 og
1933.
Drivkrafta bak denne norske, imperialistiske
ekspansjonen var hvalfangstmatadoren og storrederen Lars Christensen fra Sandefjord. Denne representanten for det norske monopolborgerskapet utrusta «Norvegia»-ekspedisjonene og deltok
sjøl i dem. Det var som en direkte følge av Lars
Christensens initiativ og finansielle oppbakking
at Norge kunne grabbe land der sør. Denne landgrabbinga hang nøye sammen med det norske
borgerskapets hvalfangstinteresser i området, sjøl
om ingen av «bilandene» viste seg å tjene fangstformål. Etter at hvalen nærmest var utrydda, var
det en seigliva norsk nasjonalsjåvinisme som
gjorde at vi klamret oss til besittelsene i Antarktis. I dag er det oljeprofitten fra Nordsjøen som
skal eksporteres til polarlandet i sør. Fine neser
værer et framtidig Klondyke der en før bare så
pingviner, evig is og skispora til Roald Amundsen.
Men arbeiderklassens politiske linje må være:
159
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Kamp mot norsk imperialisme i Antarktis! Vi må
avvise borgerskapets anneksjoner fra mellomkrigstida! Vi må forkaste «norsk suverenitet»
over områder som Norge ikke har noen som helst
rett til å kreve suverenitet over! Bouvetøya, Peter
den førstes øy og Dronning Mauds land er ikke
norsk land!
Disse synspunktene har Klassekampen klart og
tydelig og ved flere høve lagt fram. Ingen vettug
person kan være i tvil om AKP(m-Ds holdning til
oppblaffet av norsk imperialisme i Antarktis.
Hvorfor biter «Crotale» seg i halen av iver etter å
snu politikken vår på hue? Fordi han er en proimperialistisk småborger. Han prøver å kamuflere sjåvinismen sin ved å framstille AKP'erne som
bunadkledde tilhengere av Håkon Håkonssons
Norgesvelde. Men når så noen at «Crotale» — eller Dagbladet — gikk inn for å avstå de «norske
bilandene» til landene rundt Sørishavet, eventuelt
med FNs medvirkning?
For det er helt andre områder på kloden Dagbladet mer eller mindre aktivt går inn for å avstå!
Her er signaturen «Observatør» — som er Jahn
Otto Johansen — særs ivrig. Han har spådd den
norske regjeringas knefallspolitikk i Barentshavet. Når spådommen nå går i oppfyllelse, og
Evensen kommer stadig mer naken og smilende
tilbake fra Moskva, da protesterer ikke Dagbladet så det smeller i veggene.
Parola «Svalbard er norsk land — avvis sovjetisk press» — som ble båret både 1. og 17. mai —
framkaller bare latter hos «Crotale». «Crotale»
har sett noen overskrifter i Klassekampen. Fluksens kaster han seg over skrivemaskinen og muntrer seg over de «nasjonalistiske stalinistene».
160
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Men «Crotale» er sjølsagt blankt uvitende om
hva som var Lenins og Stalins analyse av det nasjonale spørsmålet. I den viktige artikkelen
«Marxismen og det nasjonale spørsmålet» fra
1912 sier Josef Stalin: «En nasjon er et historisk
oppstått, varig fellesskap i språk, territorium,
økonomisk liv og psykisk egenart som kommer til
uttrykk i en felles kultur.»
Som marxister og leninister har vi brukt disse
kriteriene for å undersøke om Svalbard er norsk
land. Undersøkelsene har vist oss at Svalbard er
en del av Norge. I vår tid er det sånn at arbeiderklassen og kommunistene er de eneste sanne
forsvarerne av nasjonens interesser. Derfor er
AKP(m-1) det eneste politiske partiet som aktivt
forsvarer norsk suverenitet over Svalbard på bakgrunn av at tusen års norsk virksomhet der har
gitt oss en historisk rett til denne øygruppa. I
motsetning til andre partier avviser vi Svalbardtraktaten — som er et produkt av røverfreden i
Versailles og som undergraver norsk suverenitet.
10. — 7800 demonstr.
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På den andre sida viser undersøkelser etter Stalins kriterier at vi sjølsagt ikke har noen rett til
områder i Antarktis. Baron Wedel Jarlsberg som
«ordnet» Svalbard-traktaten var også en aktivist
for norsk kolonisering av Kamerun og for at
Norge skulle kreve Kolahalvøya. Hadde han lyktes i disse imperialistiske bestrebelsene, ville Klassekampen i dag daglig rast mot kolonimakta i
Afrika samt forlangt Kola tilbake til russerne.
Mens «Crotale» enten ville være bestyrer for
Dagblad-kontoret i Murmansk eller dyrka bananer under Kamerun-fjellet!
Klassefienden vil angripe den riktige, proletariske linja i det nasjonale spørsmålet hardere og
hardere etter som den vinner fram. Angrepa
kommer til å ta tusen forskjellige former. Hva
skal folk gjøre? Slå angrepa tilbake. Det er ikke
så vanskelig. Folk av «Crotale»-typen står allerede i knestående på historias skraphaug og venter
på å få nådestøtet. Men det er viktig. For ingen
av oss ønsker å se «Crotale» som norsk konsul i
det sovjetiske Longyeargrad!

SKITTEN DAME
Dette er historia om ei skitten dame, slik vi fikk
den fortalt av en rød rørlegger på en ungdomsfest
her om dagen.
Rørlegger'n var sammen med arbeidslaget sitt
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ute i en villa på Bygdøy. Hos ei dame ved navn
Huitfeldt. Hu sitter visstnok med en hel bråta aksjer i Aftenposten.
Villaen var stor. Den hadde kosta 5 millioner
kroner å bygge, den gang krona ennå var noe
verd. Nå skulle det utføres noe vedlikeholdsarbeid, sa lady Huitfeldt.
Og gutta satte i gang med rør og kuplinger. Det
fantes like mye rør og kuplinger i villaen som i en
vanlig OBOS-blokk. De skrudde og mekka, staka
og sleit.
Men så dro dama til Paris sammen med arkitekten sin. I ei uke var de i Paris. Der leita de etter et badekar. Da uka var omme, kom dama
hjem med arkitekten på slep. Med seg hadde de et
grønt badekar. Det hadde kosta 10 000 kroner.
Problemet var at det ikke var noe rom å sette
badekaret i. Dette kan høres rart ut i en femmillioners villa, men sånn var det. Derfor blei det bestilt noen snekkere. De snekra vegger rundt badekaret.
Omsider sto så det grønne badekaret der på
rommet sitt og strålte som et eple om høsten.
Da kom Huittifeldt'a inn og sa: Hutti-tutti.
Huttetu!
Hu likte ikke grønnfargen.
Det var synd for badekaret som var kommet
helt fra Paris.
For nå flådde dama huden i striper av arkitektryggen, og så innkommanderte hu en kar med
slegge.
Han slo i stykker badekaret.
Men nå hadde rørleggerne oppdaga noe rart på
vandringene sine rundt i huset: Det var seks baderom til der! Med hvite badekar, brune, olivenfarwww.pdf-arkivet.no/michelet/
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ga — og muligens noen av sølv med kanter av
minkpels, fora innvendig med salamanderskinn.
Nånei, sier du, så gærne er ikke borgera. Og vi
dementerer straks det der med sølvbadekar. For
snart kommer vi til gullet på dass og det er virkelig nok.
Rørleggerne satte seg i en krok på parketten og
drakk kaffe, sølte brødsmuler på plysjen og kikka i smug på dama der hu kom tripN,nde forbi.
— Kan'ke si jeg synes hu ser så frøktelig svart
ut, sa en.
— Åssen det?
— Må jo være møkkete —.
— Møkkete?
— Ja, hva skal'a med seks baderom hvis det
ikke er for å vaske av seg dritten?
Dette spørsmålet satt de og tygde på resten av
lunsjen. Kunne det for eksempel være at hu jobba på en svært sotete og nedstøva fabrikk? Nei.
Hu gikk jo hjemme hele dagen. Kanskje hu hadde et gammaldags kjøkken, fullt av fett og griseri? Nei, i kjøkkenet hadde de vært og skifta ut alle oppvakskummene av blikk med kummer av
platina. Nåja. Hu hadde i alle fall et moderne
kjøkken, så stort og blankt som Speilsalen på
Grand. Dessuten var'a sjelden der, for der sto
hovmesteren, en ungarsk kokk og fire hushjelper
og lagde en omelett. Kunne det være hagan? Nei,
de så aldri at hu grov i hagan. Der f6r et lag med
gartnere omkring og lot ikke den minste løvetann
får overleve et tiendedels sekund.
Kunne det være avisa? Kanskje dama dro inn
om natta og satte opp teksten, svetta på ombrekkeriet og klinte seg til med trøkksverte? Nei, Aftenposten bare eide hu.
164
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Nærmere noen løsning kom ikke rørleggerlaget, ifølge vår hjemmelsmann. Han fikk ikke
fulgt hele debatten. For han blei sendt til byen.
I ei uke stressa han rundt i byen — det var
snakk om at han måtte dra til London hvis ikke
oppdraget lyktes i Oslo. Men langt om lenge fant
han det han jakta etter: En toilettrullholder av
gull!
I triumf vendte han tilbake til Bygdøy med
denne redskapen og skrudde den fast i veggen.
Marmorveggen.
Men akk o ve! Norske dassruller passa ikke til
holderen. Stor var sorgen i huset. På do må likevel de mest fornemme. Og dama løste problemet.
Hun bestilte passende dassruller fra England.
.
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LANDET UTEN PENGER
En gang i tida fløy vi austover i verden med en
Boeing 707 som tilhørte United Arab Airlines.
Året var 1972. Flyet var på veg til Hong Kong fra
Bangkok. I titusen meters høgde fløy vi over et
grønt, flatt land med blanke striper av elver. Her
og der var det liksom slått en masse huller i jorda. Tett i tett med huller.
Landet var Kampuchea. Hullene var bombekratere etter den amerikanske terrorbombinga.
Vi fløy over lappetepper av rismarker, over
gummiplantasjer, landsbyer og uendelige jungelstrekninger. Der nede, ei mil under oss, sloss et lite folk for friheten. Vi tenkte: Er det mulig? Vil
de greie kampen mot USA-imperialismen, mot
leietroppene fra Ky-juntaen i Vietnam, mot
marionett-hæren til forræderen Lon Nol?
Etter en måneds besøk i det sosialistiske Kina
fløy vi tilbake over Kampuchea. Det var om natta. Langt der nede så vi lysglimt fra kanoner og
andre våpen. Opp til flyet nådde ingen lyd. Vi
fløy i tropenatta over det hærtatte, ufrie Kampuchea og satt klistra mot vinduene i flyet og så
de lydlause glimtene djupt nede i mørket.
Det er kjent hvordan det gikk. Våren 1975 måtte USAs ambassadør flykte fra Phnom Penh med
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det amerikanske flagget i en plastpose. Agentene
fra Sovjets KGB måtte også reise over hals og
hue. Frigjøringsstyrkene rykka inn i hovedstaden.
Det frie, demokratiske Kampuchea har vært
utsatt for en rasende hets i Vesten. Borgerskapets
politikere — som sverger til kapitalismen og imperialismen — ser rødt når Kampuchea består og
går videre uavhengig og stolt.
En sånn løgnkampanje som anti-Kampucheakampanjen er ikke noe nytt. Den nye Sovjetstaten
blei omskvulpa av et hav av løgner. Om det nye
Kina lærte vi på folkeskolen at der hvor Hoangho i gamle dager hadde drukna hundretusener i
gult vann, der drukna nå kommunistene millioner
i rødt blod. 50 millioner kinesere skulle være
drept på et par år etter frigjøringa i 1949. Da Tibet blei frigjort, var det samme leksa om igjen.
Hver eneste borgerlige avis her i landet har
brakt artikler om «folkemord i Kambodsja». Vi
har ei ukritisk, dum og CIA-befengt (og KGBbefengt) presse. Samtidig er denne pressa lojal og
flink. Den er lojal overfor imperialismen. Den
svelger unna imperialismens løgner.
Nå har Sveriges ambassadør i Thailand, JeanChristopher ()berg, som den første vestlige diplomaten, reist inn i Kampuchea. Det er en merkelig
forskjell på det norske og det svenske diplomatiske korpset. I det svenske diplomatiet finnes det
folk som våger å iaktta verden med egne øyne og
ta «upopulære» standpunkter. Ei årsak til dette
kan være at SKF, L.M. Ericsson, Volvo og de andre svenske monopolene er framsynte og håper å
få en fot innafor i Søraust-Asia. Men ()berg har
sett det han har sett.
Og mer skulle det ikke til før «Aksjon for et
170
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fritt Kambodsja» — en papirtiger leda av tradisjonelt reaksjonære banditter som Høyre-mannen
Langslet og Arbeiderparti-biskopen Johnson —
gikk opp i fistel. «Stavanger Aftenblad» kvein på
lederplass og ga 6berg det glatte lag. En uhørt
frekkhet var det at han hadde reist inn i «terrorstaten», foretatt undersøkelser og kommet fram
til et helt annet resultat enn det redaksjonen i Stavanger har kommet fram til uten å ha vært utafor
Stavanger!
Oberg rapporterte: Folket i Kampuchea arbeider flittig på rismarkene. Det skjer ikke med maskinpistoler i ryggen. De bygger landet. De produserer den maten som trengs. Det er ingen penger i
sirkulasjon. De bygger et nytt samfunn etter egen
modell.
Et innslag i Dagsrevyen prøvde å forsvare løgnboka «Kambodsja — mordet på et folk» som
Cappelen har utgitt. I stedet raknet løgnene. Det
er heller ikke noe nytt. I noen år går det bra for
imperialismens agenter å konstruere «folkemord». Men sannheten har en egen evne til å
tvinge seg fram.
Ennå må vi — og vi er mange, mange i dette
landet som sympatiserer med Kampuchea, vi er
de fleste — slåss mot Langslet og «Stavanger Aftenblad» og den svarte reaksjonen.
De har ennå ikke gitt opp drømmen om et
Kampuchea med horehus, kapitalisme, nykolonialisme, beinhard undertrykking, slavearbeid på gummiplantasjene, avhengighet av risimport fra USA og en flom av penger i de rikes
hender. De kan ikke forstå at det finnes et land
uten penger, der alle må jobbe for å få brød. De
kan ikke forstå at en nasjon kan stå på egne bein.
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De vil ikke godta at fattigbønder, arbeidere og
håndverkere tar makta.
De håper at det gamle, det uhyggelige, vil vende tilbake. De tilhører jordas fortid.
Framtida er på rismarkene i Kampuchea der
bombekraterne nå spas igjen av tusen hender.
Når vi forsvarer og ærer det vesle folket der borte, så er det en kamp for framtida til alle folk på
jorda. Vår egen framtid.

VIK FRA MEG, SATAN!

Under storkrisa ved inngangen til 1930-åra var
det bord som lea på seg. Ja, de dansa nærmest
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tango. Og når bordbeina klakka i gølvet, da hadde det en bestemt, mystisk mening. Du kunne
f.eks. høre avdøde onkel Otto snakke pr. bordbein fra det hinsidige. Damer reiste rundt, åpna
munnen og ut strøyma «plasma». Herrer hang i
lause lufta oppunder taket. Eldre koner fikk samme sår på hender og føtter som Jesus fikk på korset.
All humbugen kaltes spiritisme. Det var primitiv åndemaning. Men bløffmakerne gjorde gode
penger. Og doktorene skreiv doktoravhandlinger.
Det er verdt å merke seg at spiritismen blomstra i ei økonomisk krisetid. Nå er det krise igjen.
Denne gangen ser det ut til at det er Djevelen som
er på mote. Signalene om en ny giv for GammelErik kom først fra New York og London. I New
York finnes det store samfunn med djevledyrkere. Der drikkes hanablod og ofres mennesker. I London er det mer «in» med hekser.
Borgerskapets kultur og ukultur tar mange sære og abnorme former i tider med skarp klassekamp. Her i Norge er det mest vanlig å ty til Djevelen. Mellomkrigstidas store svovelpredikant het
Ole Hallesby. Han mante fram et Helvete med lava og brann, hornpryda små-sataner og Far sjøl
som slengte fortapte kropper og sjeler rett i kølafyren. Omtrent sånn som det er beskrevet på dramatisk prosa i Bibelen.
Hallesby hadde Indremisjonen som plattform.
Nå har Indremisjonen med landsungdomssekretæren i Bergen som anfører, satt i gang en ny
kampanje.
Mest nærliggende ville det etter vår mening
vært å brenne noen hekser. Det er stort overskudd av kvinnelig arbeidskraft på Vestlandet etwww.pdf-arkivet.no/michelet/
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ter at nesten all teko-industrien er nedlagt. Flere
ugifte mødre finnes. Nå som det ikke drives papirinnsamlinger lenger, skulle det være rikelig
med gamle aviser. Dersom det regner for mye i
Bergen er det bare å skvette på litt bensin.
Ganske logisk må det være mest effektivt å drive Djevelen ut av et syndig menneske ved å brenne mennesket. I Middelalderen forsto de dette
fullt ut. Vi kan ikke se noen grunn til å innta ei
mer tafatt holdning i vår opplyste tid. Nå kan vi
kanskje utvikle metoder til å røntgenfotografere
fram Djevelen.
Her åpner det seg lysende muligheter for den
rette biskop. Staten hai - små skjermbildeskip som
seiler rundt og undersøker om folk har tuberkulose. Tub'en er på retur. Hvorfor ikke sette inn apparatur ombord som kan fotografere Djevelen?
Så kan man arrangere turer innover fjordene.
Dersom Djevelen skulle ha tatt bopel i en stor
prosent av befolkninga, måtte det gå an å få
kjøpt napalm fra USAs overskuddslagre.
Skattebetalernes penger må jo anvendes til noe.
Når en slump av skattepenga våre likevel går til
prester som driver ut djevler, så bør vi forlange
mer effektivitet og masseutryddelse av utyskene.
En prest i Bergen kan riktignok skilte med 14 utdrevne djevler av 16. Et bra resultat. Men de to
som er igjen er vel farlige nok? Dessuten fantes
disse djevlene i ei ganske ung jente. Tenk bare på
hvor mange som kan finnes i gamle kjerringer,
gubber og kommunister rundt omkring.
Vi kjenner personlig en kar i Høyanger som er
besatt av minst 82 djevler. Han har vært kommunist hele livet og drikker øl hver lørdag. Som
kjent finnes det et smelteverk for aluminium i
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Statskirke-prester
med organisert
dievie-utdrivelse
«Vi har drevet ut
14 av 16 demoner»

Høyanger. Den rette teolog bør kunne lure gubben ut på kanten av smeltegryta — og husj! oppi
me'n. Enklere kan det ikke gjøres.
Det bør settes opp en Kongepokal og eventuelt
arrangeres NM (kanskje også VM, bare Kina holdes utafor, for der er det 800 millioner mennesker
med gjennomsnittlig djevleantall bortimot 73,5.
Det blir meget.)
Godt ville det også være om NAF kunne mobiliseres. Ved nyansettelse av personell burde man
kunne forlange en djevle-attest. F.eks. «Herr Arne Olsen som søker stillinga som maskinoperatør
i Deres firma er garantert fri for Satan og underordnede demoner av undertegnede, sokneprest
Johannes Åpenbaringsrud. Gebyr kr. 13 000 er
betalt til nytt kjellerbygg med ildraker, negletenger og elektrisk stol i menighetshuset. PS. Det tas
forbehold om en liten djevel som muligens finnes
i Olsens venstre øreflipp. Men den vil neppe hindre ham i hans arbeid. DS.»
www.pdf-arkivet.no/michelet/

2014

175

Da tenker vi AKP & Co. kunne grave seg ned i
torva! Dagens yrkesforbud ville bli en bleik skygge. For, når sannheten kommer fram, så vil det
nok vise seg at det er i alle disse røde at satanskreftene huserer verst. Og aldri slipper taket!
SISTE: Per Kleppe og Tor Halvorsen er sjekka
under en nattlig seanse i Mariakirken i Bergen.
Resultat: Kleppe hadde en djevle-koeffisient på
2403, Halvorsen viste seg å huse 1799 stykker.
Men det er grunn til å tru at dette er en spesiell
type blå djevler som ikke likner dem som tar bolig i arbeidere. Blå djevler kan kureres ved hjelp
av sydenreiser, klassesamarbeid og rødvin til
1600 kroner flaska, samt mindre overføringer fra
LOs kampfond til bispedømmerådets fond for laserbehandling, gasskammer og elektrosjokk.

SOVJETISK GULFEBER
Gulfeber er en av de verste tropesjukdommene.
Sjukdomsforløpet er omtrent sånn: Du får brått
feber, huden blir gulaktig, du blir slapp og døsen,
så skjerper sjukdommen seg, feberen raser, så
blir du nesten OK igjen, men så får du en gigantappetitt, så blir kroppen din svart, så dør du under store smerter.
I forrige århundre var gulfeber en frykta farsott i tropiske strøk, særlig i Sør- og Mellom176
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amerika. Franskmennenes forsøk på å grave den
første Panamakanalen måtte brytes fordi arbeiderne strøyk med i tusenvis av feberen. Havana
på Cuba og Santos i Brasil var berykta pesthull.
Og ingenting kunne menneskene gjøre for å beskytte seg mot «feberen fra sumpene». Inntil
forskere på Cuba fant ut at smittebæreren var en
mygg. Sumpene blei drenert eller oversvømt med
olje.
Gradvis forsvant gulfeberen fra verdenskartet.
Vaksine blei oppfunnet. I dag er sjukdommen
nesten en saga blott, sjøl om alle sjøfolk som seiler ut fra Norge mot tropene ennå får ei sprøyte i
kroppen og et stempel om «yellow fever» i det internasjonale helsesertifikatet.
Hvorfor skriver vi så om denne feberen fra
svunne tider? Fordi Klassekampen onsdag brakte
en artikkel om Sovjets utvikling av bakteriologiske våpen.
Amerikanske spionsatellitter har fotografert
anlegg nær Moskva der russerne etter alt å dømme bygger opp svære lager av sjukdomsmikrober
og dødelig virus. Forskerne mener at gulfeber,
kopper, tub og byllepest er blant de sjukdommene russerne lagrer til krigsbruk.
Nå finnes det folk rundt om på arbeidsplassene
som ennå slapt eller hardt forsvarer det som det
«sosialistiske» Sovjet gjør. De nekter å tru at sovjetiske destroyere bomber Massawa havn. De lukker øya for det som skjer på Afrikas Horn, som er
den viktigste krigsskueplassen i verden i dag. De
sier «USA er like jævelig», eller «vi kan ikke tru
på CIA sine satellitter.»
Neivel. Kanskje er rapportene om dødslagrene
ved Moskva bløff. Kanskje er det USA som øker
II.

—
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produksjonen av pest og kolera. Men er det noe
som helst som tyder på det?
I denne tida skal vi ta alle advarsler alvorlig.
Dere må tenke på feber. Hvis det er riktig at
russerne samler opp feber, hva betyr det?
Gulfeber er ikke en sjukdom som kan brukes i
en forsvarskrig i Europa. I vår verdensdel har
gulfeber bare vært utbredt i større grad ved Svartehavskysten og Det kaspiske hav. Og russerne vil
ikke slippe djevelskapen laus på seg sjøl.
Gulfeber kan ikke brukes til lynoffensiver,
f.eks. i et panserslag. For det tar flere uker før
smitten bringes videre. Gulfeber kan ikke brukes
i en langvarig stillingskrig. For soldatene på begge sider risikerer mygg-smitte.
Hva kan gulfeber brukes til? Svaret er like grusomt som det er enkelt: Til folkemord. Til massedrap på folk i tropiske områder.
I dag bombes Keren og andre frigjorte byer i
Eritrea med Warszawapaktas napalm. Det har
ikke tvunget folket og frigjøringsbevegelsen i
kne. Eritreerne vil seire. I desperasjon kan Sovjet
slippe feberen laus.
Den dreper 3/4 av befolkninga.
Men det finnes verre sjukdommer enn dem vi
har nevnt. Etter 2. verdenskrig er tre nye blodfebersjukdommer oppdaget i Afrika: Lassa-feber
som dreper hvert tredje menneske, ebola-feber
som dreper 2 av 3 og marburg-feber som dreper
alle mennesker.
Nå mener forskerne at russerne prøver å få disse feberne under kontroll for å bruke dem i krig,
eller true med dem i krig. Det er afrikanske sjukdommer. På det afrikanske kontinentet raser kriger i Ogaden-ørkenen, i Tchad, i Vest-Sahara og i
178
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det sørlige Angola. Shaba-provinsen i Zaire blei
forsøkt invadert med sovjetisk støtte. Hele det
sørlige Afrika ulmer.
Dette er vår tid.
Amerikanske generaler ville «bombe Vietnam
tilbake til steinalderen», dersom ikke Vietnam ga
opp. Opinionen i USA og hele verden satte en
stopper for galmannsplanene.
Sovjet er ei fascistisk supermakt. Generalene
der er fascister, og de er smarte. De snakker om
avspenning og fred. Men er det noen som helst
grunn til å tru at de ikke vil rase og slå i bordet
med skoa på Krustsjov-maner dersom det «går
dårlig» i Afrika? Nei! Den som ikke vil tru at
Sovjet kan slippe forrige århundre laus i Afrika
er ikke våken.
Til en krig i Europa har Sovjet kopper på lager.
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ARBEIDSLØS,
SLÅTT UT, DEPPA
Svenskene har et godt ord for det: Utslagen. Det
er det som skjer med mange nordmenn nå, unge
og eldre, menn og kvinner. Når porten slås igjen
på Strømmen Staal, Hovland Ullvare eller Jarl
Skifabrikk, så blir de slått ut.
Fra latin har det sniki seg inn et annet ord: Deprimert, som på folkemunne raskt er blitt korta
ned til deppa. Og deppa, — det er sannsynligvis
det du blir like etter at du er blitt slått ut.
Men det skal og må du ikke bli. Du er trykt
ned. Mange og harde følelser rives i deg når arbeidet blir stjålet vekk mellom henda på deg.
Sjøl har vi ingen skikkelig erfaring med det å
være arbeidsløs. Vi har gått noen lange sommere
i Oslo og venta på hyre. Men hyrer fantes ganske
rikelig. Etter en måneds tid fikk en den farta en
ville ha.
Før og etter jul var det uvanlig lite arbeid på
Oslo havn. Da satt vi inne. Satt inne i den store
salen på Sompa (Lossekontoret) og venta. Venta
to timer. Røykte og drakk lunken kaffe av kaffeflaska. Venta. Speilte et par partier sjakk. Rota
vekk begge løperne og et tårn i første parti. Vant
en knøgen seier i det andre ved hjelp av bønda.
Venta.
Kvart på tolv blei vi mønstra: — Ikke noe i dag
gutter. Ser dårlig ut i morra.
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Opp i otta og ned igjen. En ussel utenriksbåt
og noen pungjakter fra kysten var alt. Salen full
av folk. Fem timers venting. Tørre timer.
Fire dager i strekk kunne vi sitte sånn. Det lot
seg merke på lommeboka, kondisjonen og humøret. Sjølsagt leste vi Klassekampen. Solgte noen
6g. Trått gikk det. En ting er å komme trampende inn i kantina etter ei hard økt i snø og vind, slå
bladbunken i respatexen og si: — Kjøp, din skrulling, ellers skal vi flå øra av deg!
Noe annet er å komme luskende i innelufta der
folk er døsne og daue, og mulle og mumle om
avisa. Folk har fått nok aviser.
Rundt borda på innesittinga blir det lagt fram
analyser og prognoser: Hvilken rolle spiller krisa
i verdensøkonomien for mangelen på skipsanløp?
Vil flere båter gå til Gøteborg som har ei bedre
containerhavn? Kommer Brasil-kaffen til å gå
over Drammen?
Kort sagt: Er det bruk for oss? Er vi og arbeidet vårt nødvendig?
Da må en ta seg sjøl i nakken. Hoppe tau eller
finne på noe for å få i gang blodomløpet. Tromme sammen en studiesirkel. Gå med noen kamerater på Tøyenbadet og svømme en kilometer. Og
slå i bordet!
For visst i heite er det bruk for arbeidet ditt.
Arbeidet skaper verdiene. Dessverre lever vi i et
samfunn hvor vi må selge arbeidet som en vare,
som en halv gris, en stol eller et kilo med appelsiner. Men uten arbeid var det over og ut. Det er
bruk for folk som losser epler og laster papir,
som lager propeller (Strømmens var verdens største og beste propeller), som lager ski og sko, spiker og vinsjer.
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Derfor skal du ikke bøye nakken. Derfor skal
du gå med løfta blikk til og med i korridorene på
arbeidskontoret og trygdekassa.
For: Du er det nyttigste som historia har skapt.
Arbeideren. De som tjener fem ganger så mye
som deg på å skape krisa, være arkitekter for arbeidsløsheten og bødler for folk i «utsatt industri» — de er bare skum. Akkurat nå vipper de
øverst på bølgetoppen. Men havet skal ta dem.
De tør ikke si det høyt. De hvisker og tisker om
deg: Du er egentlig ganske udugelig.
De tør ikke skrive det i avisene sine. De mener:
Det får ikke hjelpe om det blir 100 000, 150 000,
en kvart million.
Åpent sier de, derimot: Vi gjør så godt vi kan.
Det er ikke vår skyld.
Da, du utslåtte, kaster du på nakken, ser rett
fram og sier: Jeg? Udugelig? Å nei! Det er kapitalismen som er udugelig. Det er de som administrerer kapitalismen som er udugelige. Det er kapitalismen som har feid meg av banen. Svaret
mitt må bli å gå sammen med kameratene mine
for å feie kapitalismen av banen.
De vil prøve å tyne deg. De vil spørre om hvorfor du ikke vil bli pendler og bo på ei brakke i
Oslo når du er fra Tolga. De lurer så søtt på
hvorfor du ikke kan stå på en bensinstasjon i Bodø når du har vært sementarbeider og har hus og
heim i Tysfjord. De vil sende deg til fire leger for
å få undersøkt om armen din egentlig er så dårlig
at du ikke kan ta vegarbeid ved Lyngenfjorden.
Trakassering! Nedverdigelse! Skam. Bitterhet.
Tomhet. Deppa igjen.
Det finnes ikke noen mirakelkur. Det er din
nakke. Du får ta deg i den og løfte deg opp att.
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Vit at det finnes kompiser og kommunister som
alltid vil slå et slag for deg. Vær klar over at det
borgerskapet har å tilby deg er valium og opium
og en skjebne verre enn døden.
Kleppe og Halvorsen har gitt deg opp. I det
året da eierinntektene i industrien økte med 17
prosent, vendte de tommelen ned for deg.
Klassen din vil aldri gi opp. Ikke kommunistene heller. For arbeiderklassen veit at du er det
eneste som betyr noe. For kommunistene går i
spissen for å slåss for et samfunn der du har
makta. Du kan godt bli med oss — som millioner
av arbeidsløse har gjort før. Så skal vi slå tilbake
sammen. Skape torden av deppa'heten din og lyn
av bitterheta.

INGEN TÅRER
FOR LAHTI!
Det hendte en gang for lenge sia, den gangen folk
gikk på treski og brukte bambusstaver og nikkers, langt inni granskauen nord for Sørkedalsåsa. Den lyse februardagen begynte å gråne. Lufta ble blå og fiolett. Vi staka på nedover kneikene
for å nå bussen på Skansebakken før mørket tetna mellom granleggene. Mo aleine var vi. Tyst og
dunkelt. Var det en tusseladd der borti løypa?
Nei, bare ei nedbøyd grantufse.
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Da, plutselig, kom en guttepjokk skeinende ut i
løypa ovenifra Lysedammene.
Han heiv etter pusten og spurte etter retninga
ned til dalen.
— Jøss, hva gjør du ute så styggseint? spurte
vi.
Ikke noe svar.
— Men hvor bor du?
Gutten, bare meteren høg, bøyde seg og retta
litt på rottefellabindingen.
— Men hva heter du'a?
Da lyste det opp et smil i det røde fjeset:
— Harald Grønningen!
Ja, så sa'n. Og sia så vi bare hæla på'n.
Meninga med dette er ikke å drømme seg tilbake til den gangen «elgen fra Lensvika» travde
seg så elegant gjennom spora, eller enda lenger til
den gangen Hallgeir Brenden tok 18-kilometeren i
Cortina og fikk suss på kinnet av sjølveste Sophia
Loren. Nei, la oss ikke mimre sjøl om det ikke
går så overveldende i Lahti.
«Norge utradert som skinasjon», hyler borgerpressa. Det er det gamle, vanlige sludderet. Vi
har hørt det før. Sportsjournalistene som har
som jobb å rope om gull. Men det er ikke alltid
en får til svar det samme som en roper i skogen.
Noen ganger svarer skogen med en tiendeplass.
Og da gråter alle sportsjournalistene så whiskypjolterne blir fulle av tårer og må forsterkes.
Ski-nasjonen Norge fortsetter omtrent som før.
Og langt inne på åsa kan du ennå i kveldinga møte
en liten guttelarv, eller ei 12-års jente på glassfiber og i supertrikot, som innbiller seg at de er
Ove Aunli eller Berit Kvello.
Vi kan diskutere til krampa tar oss om det vir184
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kelig er sånn at elite-idretten setter et eksempel
for de mange. Antakelig er det noe i det.
Norge topper ennå statistikken over beste nasjoner i ski-VM og OL. Men sannelig har det gått
i rykk og napp for Norge 6g. Husker vi ikke
hvordan Brusveen tapte på målstreken for Hakelinen i stafetten i Squaw Valley i 1960? Han var
lei seg da, han Haakon. Men blei den skarve skilengden avgjørende for det store ski-Norge, folkemassenes ski-entusiasme? Nei.
Vi slo salto da Ivar Formo tok gull på femmila
i OL i Innsbruck. I forgårs svor vi djupt og inderlig da samme Formo «gikk på hodet». I fem kilometer var han en helt. Så blei han en borgersønn
og Høyre-mann som neiggu aldri skulle vært tatt
ut på laget! Pappagutt. Hvorfor fikk ikke Anders
Bakken gå? Eller Jan Lindvall fra Tromsdalen?
Litt sterke følelser er det lov å ha.
Men for oss som for folk flest melder ettertanken seg ganske fort og sindig. Vi kryper sammen
i stolen når Grimstad og Herwig Carlsen lager intervju og Formo blir tynt til å si at fallet var
«fryktelig» og «forferdelig». Da er vi over i det
kvalmende hysteriet og den hyklerske sjåvinismen. Da er vi over i det vanvittige «Potetgull er
bedre enn sølv»-kjøret — som idretten aldri er
tjent med.
Hvorfor ikke glede seg over Thomas Magnussons råkjør mot mål, den saftige spurten og
knyttneve-hilsenen mot publikum i svingen inn på
stadion?
Jente-stafetten. Har vi noen gang sett makan
til kraftutfoldelse og sisu i kvinneidretten som da
Hilkka Rihivuori byksa forbi Smetanina og Helena Takalo flådde over furumoene som et blå185
www.pdf-arkivet.no/michelet/

2014

hvitt lyn? Nei, flott var det, og vel unt Suomi.
Hva spiller egentlig noen sekunder tapt for de
norske jentene for noen rolle? De fløy godt de
6g.
Det var mye jammer da polakken Luszcezek
vant 15-kilometeren med et par sekunder. Beljajev køyt over at han hadde for tidlig startnummer
og store, sterke Mieto skal ha blitt observert gråtende i garderoben. Men var det ikke moro med
en veritabel polakk, da folkens? En «ensom ulv»
er han blitt kalt. Vi har møtt noen ensomme ulver
i livets løp, men aldri noen som har hatt 6 trenere.
Likevel: Luszcezek, hei, hei, hei! Du satte stormaktene på plass.
Og var det ikke stort at et samla Norden slo
knock-out på Sovjet i stafetten?
Det er et godt varsel for framtida.
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EN TAPT GENERASJON
«Ungdomsopprøret er over, og de som deltok i
det er gått i frø.» «Marxismen er død, Gud er
død og ingen føler seg noe særlig bra.» «Det beste er å flippe ut, ta seg ei fyllekule og prøve å leve
bedre som best det går.» «Høyrekreftene rykker
fram. Venstresida er smuldret opp.» «Kapitalismen består.» «Gå og heng deg, gå og gjøm deg.»
Dette er de nye tonene fra Europa. Denne musikken når oss i bølger, særlig gjennom Dagbladet. Sist fikk vi høre den i et stort oppslag om ei
bok som nettopp er kommet ut, Erling Gjelsviks
«Dødt løp», omtalt av en begava journalist som
heter Fredrik Wandrup. Boka har vi ikke rukket
å lese annet enn deler av. Men omtalen var såpass
fyldig og «tidstypisk» at vi fikk et godt inntrykk.
Hovedpersonen, Geir, bryter med den marxistleninistiske bevegelsen etter åtte år. Sammen med
en gjeng drar han til Pamplona i Nord-Spania,
går på fylla og herjer som besatt under den årlige
tyrefekterfestivalen. Geir har hue fullt av Ernest
Hemingway. Han prøver å leve som Hemingway,
den amerikanske forfatteren som fikk Nobelprisen og skaut seg med ei hagle. Han kjører seg helt
ut. Etter rusen og den ville jakten på tyrene gjennom gatene i Pamplona er alt tomt og kaldt og
meningslaust og hvor skal vi hen og hva er meninga med Livet.
Den flinke Wandrup skriver godt om boka og
forfatteren Gjelsvik.
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Likevel er alt gæli og dagbladsk på det verste.
«De nye tonene» fra Kontinentet er falske.
Orkesteret som spiller dem er borgerskapets
orkester. Søt er musikken, reine vellyden i
småborgerlige ører som er slitne av å høre
kamprop.
Vel er det så at en og annen revolusjonær har
ramla av lasset og gått i passivitet. Riktig er det
6g at fienden har sådd sine frø i hjernen på oss
alle. Sjøl har vi også løst en gang i blant til å dra
til Spania og slåss med okser. Det er ikke det.
Men vi kommer til hektene og slåss en innbitt
kamp med fiende-frøa.
Vel er det så at framgangen for arbeiderklassens kamp, for folkets kamp, ikke er like jamn,
stor og handfast bestandig. Av og til størkner det
politiske arbeidet i mekanisk træl og ørkeslaus
jogging fra møte til møte og papirbunkene hauger seg opp. Sosialdemokrater og revisjonister tar
et stikk. Gallupen kryper millimetersmått opp på
0,8 for Rød Valgallianse og det synes like enkelt å
gå tørrskodd tvers over Atlanterhavet som å få til
en skikkelig revolusjon i vesle, søvnige Norge der
våt snø dekker by og land og lavtrykka ligger i kø
langs kysten.
Men — og det er et digert MEN: For revolusjonens sak og folkets kamp har 1970-åra sannelig
ikke vært år med tilbakegang, frustrasjon og huedunking i veggen! Det er bare å kikke seg over
skuldra og se tilbake. Fantes det ei revolusjonær
dagsavis i 1970, noe revolusjonært parti? Har
safta og kampkrafta i arbeidsfolket tørka inn sia
slutten av sekstitallet, eller er det tvertimot sånn
at blodet banker friskere i flere årer?
Det er de få som har forlatt rekkene til de
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kjempende for å pimpe vino tinto i Pamplona.
De mange — og de er de typiske — blir.
Nede i Europa? Tyranniet er velta i Hellas,
Spania og Portugal — uten å bli erstatta av sosialismen, men fascismen har fått seg en real smekk
i alle fall. Skal vi grine over dette og bøye nakken?
Ennå er vi for få. Det trengs tusenvis og titusenvis av nye klassekjempere og revolusjonære.
Men er det sånn at strømmen har snudd og ingen
lenger vil ta et tak for rettferdighet, frihet og et
nytt samfunn?
Nei, det er borgerskapet som prøver å bløffe
med sånt snakk (uten å tru det sjøl, for de vil
sparke folk med gnist i fra arbeidsplassene, feige
og redde som borgerne er).
Se på kvinnekampen! Hvordan var det med
8. mars-tog i 1950- og 1960-åra?! 3000 i tog i Bergen og 1200 i Tromsø. Er det et tegn på sjukdom
og forfall?
Sjøl gikk vi i Oslo. Ingen stor framgang tallmessig. Med fornuftig enhet hadde det gått bedre. De som vendte vrangsida ut og sloss for splittelse får ta ansvaret for det.
Men der gikk vi, i sludd og regn og et herrans
vær. Og jaggu så vi noen venner fra hine hårde
dage, folk som har vært ute og tyrefekta litt, men
som røkkes med når toget går og bannerne blafrer, sjøl om det er mars i gråe Oslo, 1978, og
ikke mai i Paris, 1968.
Mer enn gjensynet med sånne venner var det
vår egen seksjon som gleda oss. Lindebergs vesle
og flunka nye avdeling. Et snes jenter og noen
gutter fra en drabantby i Groruddalen. Fra den
uspennende betongen, fra S-laget, barnehagan,
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T-banen tidlig om morran. Folk som henger i
stroppen og synes en halv pils foran TV'n med
Detektimen er utskeielse av rang. Som ikke har
behov for å slåss med andre stuter enn kapitalistene de jobber for og kommunen som ikke vil
bygge nok daghjem.
Det var parola vår: «Vi krever flere daghjemsplasser på Lindeberg!» Den river ingen barrikadCr overende. Men for noen er det å velte ei sperring å gå i tog under ei sånn parole første gangen.
For den unge, skilte mora som strir med en kontorjobb og som har meldt seg inn i Kvinnefronten, litt nølende, er det et gjennombrudd. Kanskje et gjennombrudd av større verdi for den felles kampen til verdens folk enn at ei jente som på
forhånd hadde hue fullt av Marx kasta en stein
mot en purk en gang i Paris? Nei, ikke dersom
denne jenta nå står på en fabrikk og lager bildekk
og fortsetter kampen, som mange fra -68 gjør.
Jo, dersom denne jenta lot seg forvirre og dupere
av alle dem som ville slå ned opprøret (eller profittere på det med skumle hensikter) og nå sitter
på ei kneipe og mener at Marx er død og egen
form dårlig.
Den «tapte generasjonen» er en myte. Mange
av de «fortapte» fra 1920-åra var blant dem som
sloss taprest i skyttergravene i den spanske borgerkrigen. Det er alltid et spørsmål om å velge side og å holde fast ved det en har valgt.
De som vil fortape seg i dag og gjømme seg
unna for det harde, vanskelige, treige, vrange og
bra, de får gjøre det. Men ikke skylde på andre.
Og ikke utrope seg til et bilde på verden i vår tid.
Skulle det likevel gå skeis med oss som er 20 og
30 og 40, så har vi unga. Vi ropte «Gratis dag190
www.pdf-arkivet.no/michelet/

2014

hjem til alle barn!» Et par av de små stælkene
som satt og hutra i barnevognene ropte «Gratis
barn til alle daghjem!»
Hvem tør å si at ikke framtida er lys, hvis vi vil
se den rett i øya?

BANANER
I LANGE BANER
Her om dagen var'n Arthur og vi ute og kjørte i
land nye biler fra en bilbåt uti Bekkelaget. Taunus'er. Ford Taunus 1,6 liter og 2,0 liter og GL
og hardtop de luxe osv. Det gikk så det grein.
Arthur sykler. Sjøl kjører vi VW-boble. Svær
forskjell å sette seg i en rå-trimma Taunus.
Arthur skvatt nsten utfor kaikanten. Sjøl sladda
vi førti meter bortover i sørpa innimellom containere og bryggeformenner før vi fikk stoppa utysket. 60 kilometer i timen på 1. gir!
— Å mye koster en sånn en'a? undra Arthur.
— Cirka 60 000, svarte mannen fra Ford som
talte bilene og kikka etter bulker og riper i lakken.
— Hm, sa Arthur.
Dagen etter var'n Arthur og vi utsatt på en bananbåt uti Filipstad. Det var bananer fra Honduras. Fra Tela Railroad Company der nede. Men
dette jernbanekompaniet eies av United Brand
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Company i Boston, USA, som er jordas største
bananselskap og som før het United Fruit. Når
det kommer en båt med bananer, som det heter i
sangen, så kommer de stort sett fra United Brand
som har grabba nesten all bananjord i MellomAmerika. «Chiquita» heter bananene. Importør i
Norge er Banan-Mathiessen.
Så sto vi der og slengte banan-kartonger på rullebandet. I lange baner. Ohoil 36 000 kartonger
hadde båten med seg. Det blei ettermiddag og
kveldspust og vi gikk i kantina og drakk kaffe.
Arthur satte seg i en krok for seg sjøl med
blokk og blyant. Vi så at han regna og dividerte
forferdelig. Bleikere og bleikere blei han. Til slutt
dreiv kaldsvetten av panna, og han kom vaklende
bort til oss med regnestøkkene sine.
— Det er 18 kilo i hver kartong. 36 000 kartonger blir 648 000 kilo bananer. Vi er 40 mann på
denna jobben — minus riggere og dem som står
ved banda i land. 40 bryggearbeidere. Det blir
16 200 kilo pr. mann.
— Javel? sa vi.
— Så kan du regne 5 bananer pr. kilo. Det betyr at jeg aleine sjauer 81 000 bananer i løpet av
ti timer, ikke sant?
— Jo'a.
Timelønna er 36 kroner, hvis en tar vekk tiøringene og regner jamnt. Det betyr at jeg har
0,004 kroner pr. banan. Ja, nå skjønner jeg ikke
talla mine her. Men i alla fulla fall så må jeg lempe bortimot 250 bananer for å tjene ei krone.
— Akkurat.
— Ska' jeg tjene 60 000 spenn, så må jeg altså
losse 60 000 ganger 250? mumla Arthur og fortsatte med regninga.
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Vi satt og så på'n og lurte på om ikke Arthur
var moden for en liten tur til skalledoktoren.
— Dæsken, kvapp han i og kikka fortvila opp.
— Det blir 15 millioner bananer. Har'u en sjuende sans?
Vi bladde opp sjuende sansen. Arthur ga seg til
å tegne og måle i kartet. Helt bortreist.
— Herfra og til Trondheim! sa'n med et stønn
så det søkk i hele kantina.
— Hallo? sa vi.
Hvis en banan er 30 centimeter lang, så blir det
4,5 millioner meter bananer. Det er 45 norske mil
bananer, det. Bananer langs hele Dovrebanen,
bare for å få seg en Ford!
Nå var vi grepet av stundens alvor.
— Få se på blokka. Dette kan'ke væra rekti',
sa vi.
Men det var ingen trøst å finne. Tvert imot.
Med sorg måtte vi meddele: — Du har regna
gær'nt, Arthur. Det blir 4500 kilometer. 450 mil.
Arthur slo opp i verdenskartet i sjuendesansen.
Han målte med teskjea.
— Kamerun, sa'n. Helt knekt. — Kamerun neri Afrika.
Vi måtte prøve å få'n litt til hektene igjen og sa
spøkefullt: — Åsså skal Kleppe-far ha sitt. Skatt
og trygd. Du får si tusen mil.
Arthur var på nippet til å bryte sammen nå.
Han målte i kartet.
— Neeeihhh, sukka han fra djupet av sjela.
— Da er vi jo hæren fløtte meg tebakes i Honduras igjen.
Blikket hans blei fjernt. Han så for seg en
blank og rød Ford Taunus. Og så så'n ei uendelig
lang rekke bananer. Ei gul lenke ut Oslofjorden,
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over Nordsjøen og den blå Atlant, inn i det Karibiske hav og opp i den grønne jungelen til Tela
Railroad Company.
— God tur, prøvde vi.
Men da slo Arthur i bordet så alle kaffekoppene i kantina klirra som om bord i et skip i orkan.
— Ska' du'kke ha med deg ei lita klase hjem?
spurte vi da økta omsider var over.
— Hut deg, gutt! glefsa han, klakka igjen gebisset og satte seg på sykkelen. En liten blåkledt
mann på en Diamantsykkel med ballongdekker.
Med tom ryggsekk.
Men i år går Arthur i Faglig 1. maifronts tog!
Det er banna bein. Ikke en kjeft skal få ham til å
tru at det er han som skaper dyrtid i riket. Legg
ikke skylda på Arthur når du tar deg en banan
som er dyr. Prøv ikke å nekte den den karen reallønnsøkning.
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PS. På torsdag var vi i lag med'n Arthur igjen.
Nå hadde'n studert FN's lønnsstatistikk og gode
greier. Han har finni ut at en plantasjearbeider i
Honduras må lempe bananer jorda rundt for å få
seg bil. Hele ekvator rundt.
— Arbeidere og undertrykte i alle land, foren
dere! svor Arthur.
DS
PPS. Fredag var vi på Bekkelaget igjen. Om bord
i en båt med det klingende navnet «Oktjabrskaja
Revoljutsija»: «Oktoberrevolusjonen»! Men det
var sjølsagt en russer fra Odessa. Og Arthur lar
seg ikke dupere av sosialimperialismen eller noe
som helst. Han hang på russerstyrmannen som en
klegg og ville vite hvor mye fraktene var. «Oktoberrevolusjonen» skal seile med sild i olje til Laos
via Bangkok. Nå vil Arthur vite hvor mye russera
flår Laos-folket for pr. sild.
Han er blitt farlig nå, n'Arthur.
DDS

SJØORM I TYRIFJORDEN
Nå er vi ved Tyrifjorden. Her er et lusent vær.
Nedtrykte ekorn med flate haler stresser opp og
ned langs trøstesløse grantrær. Svalene klumper
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seg sammen på himmelen og flyr lavt og planløst
over blautmyr og vassen eng. Elgen trekker ned
mot bygda og setter meningsløse fotavtrykk i
bondens åker. Blåbæra står motløse i skogen og
prøver å bli blå. Ute i fjorden svømmer abbor og
gjedde på djupt vann og gidder sjelden å kikke
over vannflata. Denne vannflata er grå som gammal asfalt.
Om her bare hadde skjedd noe! tenker vi.
Da, plutselig, kommer en liten sovjetisk trelastbåt ut av tåka for sakte fart. Båten ankrer forsørje oss opp på 20 favner vann. Et snes sjøfolk
stimler sammen på akterdekket, ivrig opptatt
med å låre ei svær tønne ned i sjøen. Til tønna er
det festet en bråta kabler.
Vi følger med i kikkerten. Enda et fartøy viser
seg på fjorden. Det er en gummibåt med tre personer om bord. De ror så godt de kan. Det er en
brun mann, en tjukk mann og en bleik, skjeggete
en med et sarkastisk uttrykk om munnen. Kara i
gummibåten vinker og smiler til russerne, og russerne vinker og smiler igjen.
Tjukken får en dram. Han med det brune trynet får et slips. Men skjeggen får bare en neve rosiner av den russiske kokken.
Tønna dupper opp og ned i den asfaltgrå Tyrifjorden. Den gir rare låter fra seg; di-da-da--dadiri, sier tønna. Så forsvinner den med et surkl.
De russiske sjøfolka lårer ut flere kabellengder
med kabel.
De tre i gummibåten ror mot land. Vi labber
ned i fjæra for å møte dem.
— Morn, Jens. Tøfft slips du fikk, sier vi.
— Slips? svarer Jens. — Hvilket slips?
— Det som henger under haka di.
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— Nei, det er ikke noe slips. Det er den venstre
strømpa mi som jeg driver og tørker, sier Jens.
— Hei, Jahn-Otto, sier vi. — Fælt å det lukter
av deg'a.
— Sitronbrus, sier Jahn-Otto.
— Goddag, Berge. Var det gode rosiner? spør
vi.
— Eg? spør Berge. — Eg et ikkje anna enn
graut.
Neivel, tenker vi. Så peker vi ut mot russeren
på fjorden.
— Er det ikke en russisk trelastbåt som ligger
der ute? spør vi.
— Nei, sier Jens. — Det er nok helst en gresk
tankbåt.
— Men hva gjør den her på Tyrifjorden, er
ikke dette norsk farvann?
Jens ser utover fjorden og tenker seg lenge om.
— Tja, sier han, norsk og norsk. Jeg synes dette
farvannet ser nokså grått ut, jeg.
— Men du, Jahn-Otto, har'a vel sett russiske
båter før? spør vi.
— Jøss ja. Og for en kokekunst det er om bord
der, svarer Jahn-Otto.
— Så det er altså en russer som ligger der ute?
spør vi.
— Nånei! Det vil jeg ikke si. Folk burde ikke
snakke så mye om alt hva de ser og hører. Personlig har jeg ikke sett noen russisk båt her. Vi
var bare ute for å kikke etter kreps. Kreps er fine
saker, hva? Jeg fikk en gang 148 kreps i dill
under et party i Azerbadjistan. Aj-aj!
— Men de sjøfolka der ute, som driver og herser med den tønna, hvem er det?
— Muligens noen hydrologer eller turister fra
197
www.pdf-arkivet.no/michelet/

2014

Hønefoss. Eller kanskje det er krepseoppsynet,
sier Jahn-Otto og skvetter litt ved tanken. Og
tenk bare på hvor dårlige sjøfolk russerne er.
Hvis det er russere, mener jeg. Rote seg helt opp i
Tyrifjorden.
— De tømmer søppel, sier Jens ettertenksomt.
— Kanskje jeg burde si fra til Gro. Det er fryktelig med denne forsøplingen, De.
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— Men er det nødvendig å ankre opp for å
tømme søppel? spør vi.
— Åja, svarer Jens. — Det er temmelig innviklet å tømme søppel. I internasjonal havrett har vi
eksempler på at det har tatt mer enn fire timer å
dumpe en eneste plastbøtte med litt gulrotskrell
og noen gamle poteter.
Imens har Berge satt seg på en stein. Han prøver å mate et magert, gjennomvått ekorn med rosiner.
— For eit vonbrot! sukker han og granskar oss
gjennom brilleglassa. — Er ikkje De den fælsame
Sovjet-hataren Jon M?
— Jeg? svarer vi. — Nei, jeg er kallskapellan i
den nydelige, lille kirken De ser der oppe. Drolsum kirke.
— Då kan De helsa kyrkjelyden Dykkar og seie
at her finst ikkje russarar på fjorden. Men, sier
han Berge og begynner å hviske, her er nok
sjøorm.
— Sjøorm! roper vi forferda. — Jeg skal be
om frelse fra den i kirken i kveld.
— Overlat den saken til departementet, sier
Jens og trekker seg tenksomt i slipset, det vil si i
strømpa.
— Og ikke si det til noen, sier Jahn-Otto. —
Dagbladet har førsteretten til et intervju med sjøormen. Dessuten er det nok ikke en russisk sjøorm, snarere en portugisisk sjøorm.
— Gotisk, sier Berge. — Ein sjøorm frå gotisk
tid. Frå same tidebolken som stavkyrkjene.
— Hjelpe og trøste! sier vi.
De tre ror ut på fjorden, med langsomme åretak. De mystiske søppeltømmerne om bord i den
portugisiske sjøormen har stilt seg opp ved rekka
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på geledd. Det lyder så vakker en korsang utover
den regntunge fjorden.
«Volga, Volga,» lyder det. Tilsynelatende.
Men der vi står på kirketrappa sammen med
klokkeren og lytter, så har vi nok skjønt hva
slags lyd det egentlig er. Det er bare budeia på
Drolsum gård som roper inn kyrne til dugurds:
Olga, Olga! roper hun. Olga og Dagros og Litago.
— Hva mener du? spør vi klokkeren?
— Ding-dong, svarer klokkeren som han pleier.
Og det må vi sannelig gi ham rett i.
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