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INN I HAMPEN
historien om en mangfoldig urt

NNyy  bbookk  ffrraa  FFuuttuurruumm  FFoorrllaagg  oogg  JJaann  BBoojjeerr  VViinnddhheeiimm!!

• Inn i hampen tar for seg kulturhistorien til hampeplanten, vår kanskje eldste og
mest allsidige kulturplante. Fra de første spor av hamp i Øst-Asia for 12.000 år
siden, følger vi dens spredning over hele jordkloden, også til våre nordlige trakter.
Pussig nok er det de skiftende historiske imperiene, arabiske, portugisiske, engelske
etc. vi kan takke, som har spredd hampen både som fibervekst og, mere ufrivillig,
som rusmiddel…

• Mye av kontroversene og motstanden mot planten gjennom tidene er kulturelt og
emosjonelt betinget, hvor argumentasjonen mot hamp hovedsakelig baseres på
myter og ikke fakta. Med tekst og bilder bringer boka grundig dokumentert viten
omkring hampeplanten, til bruk i debatten om cannabis/hasjisj/hamp som fra tid
til annen pågår i media.

• Til tross for forbud er hampeplanten er i ferd med å få sin renessanse, brukt til
allehånde ting, som medisin, papir, klær, kosmetikk, bygningsmateriale etc., og det
er kun et tidsspørsmål før hampeavlinger er tilbake på norske jorder. 

•  Inn i hampen er ment som hjelp til at frøene kan settes jorda litt før…

Inn i hampen er første norske bok om hampeplanten som industri- 
og rusplante  – og boka er trykket på hampepapir! 

Forfatteren av boka, Jan Bojer Vindheim <http://www.vindheim.net/>, er en ringrev i norsk undergrunnsbevegelse
– var med i Gateavisa fra begynnelsen, gitt ut en rekke bøker; dikt, om ikkevold, okkultisme etc., drevet det
alternative forlaget Regnbuetrykk blant mye annet, og sitter nå i bystyret i Trondheim for De grønne.

LLaannsseerreess  ii  sseepptteemmbbeerr  22000000 ––  MMeerr  iinnffoo  fføøllggeerr  ii  GGaatteeaavviissaa,,  oogg  ppåå  nneetttteett::  
http://wit.no/doogie/ga/hampen/

Futurum Forlag, Hjelmsgate 3, 0355 OSLO. Tlf: 22 69 12 84

Cannabis sativa

AQUACAUST

Å ta for seg alt det “grapset” som
står i Bibelen vil føre for langt. Jeg
velger imidlertid i å ta for meg et av
de mange groteske Bibelske fortel-
lingene, nemlig historien om den
såkalte “SYNDEFLODEN” - la oss
kalle den for “AQUACAUST”.
I henhold til Bibelens egne ord
druknet nemlig Gud under
Syndefloden alle mennesker på
Jordkloden - unntatt Noa og hans
familie. Dette er uten tvil verdens-
historiens største masseutryddelse.
Gud - den himmelske “Hitler” er
med andre ord verdenshistoriens
største forbryter. Gud nøyde seg
nemlig ikke med å drukne alle
voksne mennesker på Jordkloden.
Han druknet også alle barn og spe-
barn. Ja han druknet sogar alle gra-
vide kvinner og drepte dermed alle
barna i mors liv. -Syndefloden var
med andre ord verdenshistoriens
største masseabort. Jeg oppfordrer
hermed Børre Knutsen til å komme
med en kommentar til dette
Bibelske og moralske dilemaet.

Magne Austrheim

Lesernes innleggelser
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VELKOMMEN

Gateavisa ønsker å beklage at
behandlingen av bestillinger fra for-
laget(særlig pakker) ikke har vært
på sitt beste det siste halvåret. Vi
håper nå å ha fått bukt med lat-
skapen og lover sedvanlig bot og
bedring.
Alle som mener å ha gjort innbeta-
linger uten å motta varer bes hen-
vende seg til oss for å rette opp i
rotet.

redax.
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Saken kunne synes enkel, men til
Selvaags bestyrtelse har alt fra kjente
norske kulturpersonligheter til konser-
vative aviser til lokale politikere gitt
uttrykk for sin støtte til okkupantene.
Hvordan kan slikt skje i vårt lovlydi-
ge, veloppdragne lille sosialdemokra-
ti? La oss begynne med begynnelsen:
For elleve år siden brøt en gjeng idea-
listiske ungdommer seg inn i
Krusesgate 9. De fant et hus i forfall.
Taklukene var satt opp, og det hadde
regnet inn i mange år. I tillegg sto det
en kanne med bensin på bordet, med
lysstumper og fyrstikker rundt
omkring. Alt var klart for at
huset skulle brenne opp,
slik det har skjedd
med andre gamle
trehus i Selvaags
e i e .
Selvaagbygg
hadde på
dette tids-
p u n k t e t
allerede eid
e iendom-
men i 20 år,
uten å ha
gjort stort
for å vedli-
k e h o l d e
d e n .
S e l v a a g s
intensjon var å
rive husene for
så å bygge terras-
seleiligheter på
tomta. Det eneste
problem var å få riv-
ningstillatelse for de to
gamle og bevaringsverdige husene.
Selvaags løsning var å la husene stå

og forfalle helt til det ville synes håp-
løst å pusse dem opp igjen. Å la taklu-
kene stå åpen framskynda sjølsagt
denne prosessen...

Heldigvis for okkupantene flytta
den siste leietakeren ut av Krusesgate
7 bare to uker etter at 9'ern ble okku-
pert. Dette huset var i langt bedre for-
fatning og hadde innlagt strøm og
vann, så okkupantene flytta derfor inn
her mens de pussa opp 9'ern. I løpet av
de siste 11 årene har beboerne, kunst-
nere og frivillige utført store oppus-
singsarbeider på begge husene.
Infrastrukturen, så som strøm, klo-

akk, vann  og sentralvarme,
er skifta ut og satt i

stand. Reparasjoner er
gjort på tak, interiør

og delvis av fasa-
der. Alt har blitt
finansiert ved
utleie og kul-
turarrange-
menter, i til-
legg til utal-
lige dug-
nadstimer.
På grunnlag
av dette
mener bebo-
erne å ha
opparbeida

seg rettigheter
som leietakere.

De mener også
at Selvaagbygg

stilltiende har god-
tatt dette leieforholdet

ved å la dem bo der i
over 11 år. Beboerne har

skaffet seg en advokat, og er forberedt
på å legge fram argumentene sine i

retten dersom Selvaagbygg ikke er
villig til å komme fram til en frivillig
avtale med dem. 

Kulturstiftelsen Volapûk

Intensjonen med Krusesgate-okkupa-
sjonen var opprinnelig kun å redde to
bevaringsverdige og historiske hus fra
rivning. Snart dukka det imidlertid
opp ideer om å gjøre husene om til et
kultursenter, og kultur- og litteratur-
forumet Volapûk ble skapt. Volapûk
arrangerer månedlige kulturkvelder
der scenen er åpen for enhver som har
noe å framføre. I tillegg arrangeres
både konserter og større festivaler, og
lokalene blir også leid ut til andre
arrangementer. I kjelleren på 9'ern fin-
nes det øvingslokaler som opp
gjennom årene har blitt brukt av en
mengde band. Teatergrupper bruker
stedet for å øve, og flere filminnspil-
linger har funnet sted her.

Gjennom årene har utallige artis-
ter opptredd på Volapûk, både kjente
og ukjente. Volapûk har arrangert
skrivekurs og har publisert tre antolo-
gier med bidrag fra stort sett ukjente

forfattere. Med sine mange og vari-
erte aktiviteter har Volapûk gjort
Krusesgate til et knutepunkt i Oslos
kulturliv, og har dermed sikra seg støt-
te i langt videre kretser enn en vanlig
boligokkupasjon kunne håpe på.
Okkupasjonen har dessuten også hatt
støtte både fra naboene  - som av for-
ståelige grunner ikke ønsker enda en
femetasjers boligkoloss i deres ellers
så koselige villastrøk - og fra byanti-
kvar og kulturminneforeninger som er
glade for at disse spesielle husene blir
tatt vare på. For eksempel ble
Krusesgate-okkupantene i fjor nomi-
nert av Oslo og Akershus Fortids-
minneforening til Maihaugprisen for
deres arbeide for å bevare eiendom-
men.

Selvaagbygg lover nå å pusse opp
og bevare Krusesgate 7 og 9. De har
imidlertid ikke lagt fram noen konkre-
te planer for hva de har tenkt å gjøre
med husene. Hvis en tar i betraktning
selskapets historie, har slike løfter
liten troverdighet og er nok mest
motivert av et ønske om endelig å få
okkupantene ut. Lokale politikere
som Krusesgate-beboerne har hatt

Kultursenter eller 
boligspekulasjon?

Krusesgate 7 og 9 trua av utkastelse – igjen

En kald morgen i slutten av mars våkna be-
boerne i Krusesgate 7 og 9 opp til nyheten om
at de vil bli kasta ut av hjemmet der de har
levd i årevis. Huseier Selvaag har bestemt seg
for at husene skal pusses opp, og at beboer-
ne skal settes på gata.  Dette kan han gjøre
fordi de ti voksne og to barn som holder hus i
disse to gamle villaene på Frogner ikke er
vanlige leietakere. De er tvert imot okkupanter
som har tatt seg til rette på Selvaags eiendom
uten hans tillatelse, og uten den minste
omtanke for den stakkars eiendomsspekulan-
tens umettelige profittbehov. 
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flere møter med ser ut til å være enige.
Politikerne har iallefall uttrykkt støtte
for beboernes plan om å gjøre om
husene til et kultursenter og bydels-
hus. Kulturstiftelsen Volapûk vil i så
fall være en viktig del av dette sente-
ret, men det vil også være plass for en
rekke andre grupper og prosjekter.
Politikerne ser imidlertid ikke ut til å
være villige til å ekspropriere husene,
og denne planen er i så fall avhengig
av at en når fram til en avtale med
Selvaagbygg.

Selvaagbyggs holdning til dette
forslaget har foreløpig vært at de ikke
vil diskutere noen eventuell leieavtale
før beboerne lover å flytte ut.
Selvaags siste utspill har vært at okku-
pantene kan få forlenget fristen til å
flytte ut til 1. september, men også

dette gjelder kun dersom de skriver
under på at de lover å flytte. For folka
i Krusesgate er dette sjølsagt uaktuelt.
Når dette skrives er de fleste av bebo-
erne travelt opptatt med å forberede
sitt neste store arrangement: en fem
dagers festival med litteratur, teater,
performans, film, musikk og utstil-
linger som startet onsdag 24 mai. På
grunn av utakstelsestrusselen har det
blitt lagt opp til et spesielt rikholdig
program for å vise bredden av
Volapûks aktiviteter, og dette blir der-
med den største festivalen i sitt slag
som Volapûk har gjort. Dersom de
ikke allerede har blitt kasta ut, blir det
også et arrangement lørdag 10. juni.

De hjernedøde fra Moss
kommer i disse dager
med sin første 7” -
Omni Regis Glans. Og i
den annledning ble det
holdt releaseparty på
Blitz fredag 19. mai i år.

Skiva, hvis tittel henspeiler på kongemord,
kan minne mye om demotapen fra ifjor.
Men folka er mer samspilt og det rykker til
tider riktig så kraftig i pogefoten. Og
låtene har nok blitt en smule mer
politisk voksne siden sist. 
Det før omtalte release-
partyet på Blitz
ble dessverre
en litt ampu-
tert affære.
7”erne forsvant
på Gardermoen og
oppmøtet sviktet
grunnet slapp annon-
sering, i tillegg måtte
suportbandet Besk melde
avbud p.g.a. sykdom.
Etter at et ungt og fremadstor-
mende band hadde varmet

scena, satte de hjernedøde igang med å
rigge på plass diverse rekvisitter og gjøre
klar for det store hovednumret. Showet
startet med et skyggeteater som symboli-
serte slaveri og opprør, og på scenekanten
satt en fyr og glodde på TV. Det obskure
skuespillet endt med at TV-slaven sleit seg
fri fra godstolen og knuste flimrekassa. Og
når musikken starta var det vel ingen som
var i tvil - TV ER GUD, KNUS GUD!
De hjernedøde dundret løs på et lite men

entusiastisk publikum, med  Barbie
Terror - om Mattel som tjener flust

av spenn på sin plastikk-rolle-
model med spiseforstyrrelser.

Og småkjendis Noianina
som special guest star på

Morte Cerrebrale Hater
Nazisvin, som handler

nettopp om at Morte
Cerebrale hater

nazisvin. De av
oss som har hørt

plata savnet
kanskje den

raffe stemme-
effekten på All

Makt Til Ingen. 
Det dårlige oppmøtet kan

neppe skyldes Morte Cerebrales

sceneopptreden, for de tilstedeværende
fikk med seg en knall bra konsert og det
var neste litt ålreit å slippe alle dem fulle
folka.

MORTE CEREBRALE
Død hjerne anno 2000

Tekst: Gunnar Mathisen
Bilder: Dodo Foto

PILESTREDET 30 C
0164 OSLO   
TLF:  22 11 41 80

KAFÉ BLITZ Middag til 20-30 kr!

Mandag - Fredag 12-18

OOssllooss  ggaarraanntteerrtt  bbiilllliiggssttee!!

Skiva er å få kjøpt fra:

Pøbelreckords
Hjelmsgate 3
0355 Oslo

Pål Phezt

BLITZ PÅ NETTET: http://wit.no/doogie/blitz



6 1/00

Vi har kjent Harry siden han for noen
år tilbake vandret inn på kontoret og
søkte asyl på loftet i Hjelmsgate. En
narko-politisk flyktning fra de Forente
Stater, en ekte amerikansk hippie på
flukt i de norske skoger. Dette gikk
langt over hodet på oss, det var ikks
stort annet vi kunne gjøre enn å sitte
på gjerdet og iakta. Heldigvis er Harry
en oppegående fyr og ting har ordna
seg bra for ham i det siste. Han har
kommet til Norge for å bli og ser ut til
å være umulig å bli kvitt.
Harry er jovial fyr med stort skjegg.
Han tar imot oss på en hemmelig
adresse på Oslos østkant og vi lurer på
hvordan saken ligger an i dag.

FORBRYTELSEN MOT
STATEN

Hvordan det hele startet? Jeg likte å
røyke hasj, men det var ulovlig…

Dersom jeg gikk og kjøpte det, ville
jeg utnytte andre mennesker og deres
vilje til å ta en risiko. Jeg forsøkte å
dyrke selv, men uten større suksess.
Jeg dyrket frem noen OK planter, men
de ble bare stjålet – av politiet eller
andre. Derfor bestemte jeg meg for å
involvere meg i importen av varene.
Da kunne jeg være sikker på å alltid
ha tilgang til forsyninger. Jeg prøvde
aldri å tjene penger som dop-dealer.
Jeg solgte noe til venner, for samme
pris som jeg selv hadde betalt, slik at
de også kunne få noe å røyke. Vi smu-
glet mellom USA (mest Vermont) og
Kanada – så lenge Vermont har vært
en del av USA har det vært smugler-
trafikk over grensa. Vi smuglet små
kvanta av marihuana og hasj i flere år
– ingenting annet. Jeg var involvert nå
og da fra slutten av 70-tallet fram til
90-tallet. Faktisk hadde jeg sluttet
med smuglingen fra Kanada i 1983.
Men i 1989 ble jeg igjen spurt om å

smugle hasj, fra et skip og inn i
Kanada. Jeg bestemte meg for å bli
med på det, og den sommeren dro jeg
og 12 venner til Kanada. Vi smuglet to
ganger, 11 og 38 tonn, fra to forskjel-
lige skip. Den hasjen var ment for
Kanada, jeg hadde intet å gjøre med
smugling inn i Amerika da.
I 1990 dro jeg til Kanada for å hjelpe
til med å bygge en hytte ved sjøen.
Etter en stund gikk det opp for meg at
vennene mine var i ferd med å bli helt
sprø. Derfor trakk jeg meg ut somme-
ren 1990. For det var aldri pengene
jeg var ute etter, jeg gjorde det for
hasjen og prinsippet. Jeg tok det
meste av min fortjeneste i hasj,
jeg liker det bedre enn marihua-
na. Det er enklere å transpor-
tere, og du røyker mindre for
en bedre effekt.
I 1991 dro mine venner
på en ny tur til
Kanada. Jeg verken
visste om det eller
hadde noe med det å gjøre.
De gjorde et forsøk på å smugle som
mislyktes. Alle forlot Kanada, bortsett
fra én mann. Han dro tilbake til denne
hytta, for å hente en gjenglemt lom-
mebok – og der ventet politiet på ham.
For en idiot. En marinbiolog, som stu-
derte hvaler i St. Lawrence bukta,
hadde lagt merke til alle disse store
blå tønnene som fløt i vannet. Han
varslet politiet som fant tilsammen 54
tonn hasj.
Politiet som fakket denne fyren, var
fra Quebeck Sorté. I følge mannens
advokat tok de ham ned i kjelleren på
den lokale politistasjonen og banket
navnene til de andre ut av ham. Et par
dager seinere ble de andre involverte
arrestert i USA av politifolk og DEA-
agenter. De kjempet mot utlevering til
Kanada, men tapte og endte opp siktet
for det største beslaget i Kanadas his-
torie. Det stakkars kanadiske politiet
måtte oppbevare 54 tonn hasj som
bevismateriale – det fylte fire svære
tilhengere! Alle unntatt to ble dømt til
tre års fengsel. To ble dømt til fire år,
siden de ble ansett som gruppens
ledere. Da disse to slapp ut av fengsel
igjen ble de overlevert til de ameri-
kanske myndigheter. De resterende
hadde allerede fått valget mellom å

stille som vitner for aktoratet – altså
tystere – eller som siktede, og kun tre
unnlot å benytte seg av tilbudet.
Under vitneavhørene fikk myndighe-
tene selvsagt vite alt om mitt engasje-
ment. De satt med svorne vitneprov på
min aktivitet i 89-90, og fra sent 70-
tall til 1983. Så en vakker dag fikk jeg
besøk av en DEA-agent og en fyr fra
tollmyndighetene, ledet av en lokal
snut til huset mitt ute på landet. Også
jeg fikk valget mellom å vitne mot
mine venner, eller stille som siktet i
saken – med god utsikt til tretti år i

fengsel. Den ene av de tiltal-
te hadde jeg kjent i mange

år, selvom han ikke akkurat
var en nær venn. Den andre

mannen hadde jeg gått på skole
sammen med. Vi hadde eks-
tremt forskjellige politiske og

religiøse syn, han svært konser-
vativ og jeg svært liberal. Vi hadde
mange fine fisketurer hvor vi dis-

kuterte religion, politikk og filosofi –
mine yndlingstemaer. Jeg fortalte
disse tre rasshøla av politi at jeg
ønsket å snakke med en advokat. Det
fikk jeg, og ble rådet til å samarbeide
ellers var løpet kjørt. Jeg gikk derfor
med på å innrømme mitt eget engasje-
ment. Da det var gjort ble jeg bedt om
å komme tilbake for å snakke mer,
blandt annet med en politimann fra
Nederland.

PÅ FLUKT…

På dette tidspunket vurderte jeg hvor-
dan jeg skulle ta mitt eget liv. Jeg gikk
derfor for å snakke med legen min. Vi
gråt sammen en stund, før hun rådet
meg til å stikke av. Jeg dro hjem til
min kone, Joyce, og fortalte at jeg
kom til å dra. Og at hun kunne bli med
meg hvis hun ville, men at vi måtte
forsvinne i stillhet og etterlate alt. Hun
ville å bli med for å holde meg i live
og hjelpe meg å finne rettferdighet.
Jeg dro så til reisebyrået og bestilte to
billetter til Norge, med retur innen fire
dager. I mitt stille sinn ba jeg om å
rekke ut i tide, at DEA ikke ventet på
flyplassen. Jeg skrev et brev til min
advokat, hvor jeg fortalte at jeg reiste
til Norge med fire dagers returbillett.

Norge,
mitt fengsel

Harry er unik. Han er USAs eneste politiske
flyktning i Norge, kanskje i verden over-
hodet. Han klarte det utrolige: i lille Norge,
en av USAs lydigste undersåtter, fikk han
selveste Høyesterett til å uttale at fengsels-
forholdene i USA er så umenneskelig at
hans liv ville være i fare hvis han ble ut-
levert! Og forbrytelsen han er ettersøkt for?
Hasjsmugling…

4
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Som om jeg kom til å være tilbake i
tide til neste gang jeg skulle snakke
med disse drittsekkene. Jeg fortalte
ingen at jeg ikke hadde planer om å
bruke returbillettene, og ingen spurte
– de bare antok det.
Da vi kom til Norge spurte tolleren
om hvorfor jeg kom hit. Jeg sa at jeg
var her for å se til min onkel som var
syk og døende, og det var faktisk sant.
Når han spurte om hvor lenge vi kom
til å bli værende, svarte jeg at vi hadde
returbilletter om fire dager. Han spur-
te ikke om jeg kom til å bruke dem.
Hadde han spurt måtte jeg ha svart
nei, for jeg lyver ikke. Jeg sluttet å
lyve for over 15 år siden, det er ikke
verdt det.
Så snart vi var på plass i Norge begyn-
te vi å lete etter et trygt sted å bo, og
hjelp til å slåss for rettferdighet, min
frihet og mitt liv. Min kone og jeg
gikk under jorden i 18 måneder. Den
første dagen i Norge snakket jeg med
en advokat, og han rådet meg til å ikke
søke om asyl. Da ville jeg være tilba-
ke i Statene i løpet av få dager. Han
rådet meg til å dra til Sverige, eller et
hvilket som helst annet sted enn
Norge. Jeg beundrer Sverige, men
elsker Norge. Norge følger USA
blindt, og jeg synes at hvis man skal
følge noen så burde man vite hvem de
virkelig er. Så jeg ble værende for å
vise nordmennene hvordan USA vir-
kelig er. Jeg har nå vært her i fire år;
jai can schnacke lit norsk.
–Hvordan var det å være på rømmen
i de norske skoger?

Vi bodde i en jordgamme i tilsammen
elleve måneder. Våren, hele somme-
ren og så langt ut på høsten det var
mulig. Det var et vanskelig liv, særlig
for min kone – men det var frihet. Vi
møtte mennesker som ga oss penger
til å kjøpe mat. Det var noen som ga ti
tusen kroner, og de hadde aldri møtt
oss. De var ikke engang norske, de
hadde hørt om oss og samlet inn peng-
ene for å hjelpe. Men enkelte måneder
hadde vi så lite som tusen kroner, til
mat for to som bodde utendørs.
Heldigvis fantes det blåbær og bring-
ebær. En stund dreit vi blått og en
stund dreit vi rødt. Naboene våre var
sauer, kuer og hester – de er faktisk
svært hyggelige naboer.

PÅGRIPELSE!

-Hvordan gikk det til at du ble fakket
her?

En klossete advokat. Jeg støtte på en
fyr på kontoret til Gateavisa, en ung
og dedikert kommunist. Han hadde en
bekjent, en gammel bonde fra sørvest
i Norge, også han kommunist. Han
ringte denne bonden, som ikke snak-
ket engelsk, og ordnet en jobb for meg
som gårdsgutt. Den advokaten jeg
hadde på den tiden hjalp meg med å
kommunisere med bonden, og vi
avtalte å møtes på togstasjonen. Jeg
kjøpte billett for de siste pengene jeg

hadde, min kone hadde reist til
Amerika uten å vite hvor jeg skulle,
slik at hun ikke skulle bli tvunget til å
lyve. Men da jeg kom til stasjonen ble
jeg møtt av en ung mann, den gamle
gubben var ikke der. Det viste seg at

han hadde ordnet at jeg skulle jobbe
for en annen bonde, som snakket
engelsk. På vei ut til gården sa han at
jeg måtte være forsiktig med politiet,
da dette var en svart jobb. Jeg sa bare,
“Oh, yes”. Han visste ikke hvor rett
han hadde.
Før jeg dro avgårde hadde jeg instru-
ert advokaten om å aldri ringe meg på
gården, han visste adressen og kunne
sende et brev. Jeg ba ham også inn-
stendig om å ikke bruke ordet advokat
utenpå noen konvolutt. Jeg hadde vært
der i tre dager da jeg kom inn til lunch
og mobiltelefonen ventet på meg. Det
var også en beskjed om å ringe advo-
kat ditt&datt – det var svært viktig.

Den kvelden spurte bonden meg om
jeg var etterlyst, jeg svarte bare, "Oh,
yes". Neste morgen sendte han meg på
arbeid på en av sine gårder med en
annen hjelpemann, selv hadde han et
annet ærende. Klokken ti kom det en
bil kjørende opp tunet, to menn i sivi-
le klær steg ut. De gikk bort til meg og
la meg i jern, før jeg ble ledet til bilen.
Så tilbrakte jeg tretten måneder i feng-
sel. Jeg tror jeg hadde syv høringer i
retten, av disse var jeg tilstede ved
fire. Varetektsfengslingen fornyes

hver måned, og hver gang prøvde jeg
å overbevise dem om at det var unød-
vendig å sperre meg inne. Jeg hadde
t.o.m. to prester som gikk god for at
jeg var ærlig, at jeg ikke ville rømme.
Men det hjalp ikke.

RETTSSAKENE

Jeg tapte den første runden om utleve-
ring i Byretten og anket til
Lagmannsretten. Lagmannsretten
underkjente den første kjennelsen, og
saken gikk tilbake til Byretten. Her
tapte jeg igjen og saken gikk tilbake i
Lagmannsretten – som denne gangen
ga Byretten medhold. Så jeg anket til
Høyesterett.
På den tiden byttet jeg advokat igjen,
for siste gang. Den forrige advokaten
min hadde skrevet en slags anke. Han
sa hele tiden at han var den eneste
advokaten i Norge som kunne redde
meg, men jeg fikk se anken han hadde

skrevet. Den var kludret bakpå en
gammel søknad til en sekretærstilling
i firmaet hans, fem linjer langt. Og det
skulle redde mitt liv?
Da jeg byttet advokat for siste gang
var det elleve dager igjen av ankefris-
ten. Byretten ville ikke godkjenne
advokatskiftet, så den nye advokaten
min – Elden – måtte få bekreftet fra
Høyesterett at han var min advokat.
Det fikk han. Han fortalte også at han
ikke hadde alle saks-papirene, og fikk

dermed en kopi fra Høyesterett. To
ganger tidligere hadde min forrige
advokat bedt om hele saksmappa, og
begge gangene hadde Statsadvokaten
sagt nei. Den siste gangen var i retten,
han sa at vi hadde alt vi behøvde og alt
vi kom til å få – dommeren i Byretten
sa seg enig.
Da Elden omsider fikk saksmappa
fant han, gjemt nede i bunken, to svor-
ne vitneprov. Disse var fra mine ven-
ner som nå er vitner for de amerikan-
ske myndigheter, som fastslo at jeg
ikke var involvert i smugling etter
1990. Den amerikanske stat ventet for
lenge med å gå til sak mot meg. Så
saken var foreldet, men de amerikan-
ske myndigheter hevder at jeg aldri
sluttet å smugle. Norsk lov anerkjen-
ner at man kan avslutte en ulovlig
aktivitet, uten å måtte skrive en for-
mell søknad! De amerikanske myn-
digheter hevder at jeg aldri sluttet og
sikter meg nå for innførsel av hundre-
vis av tonn hasj. De har alltid insistert
på at jeg smuglet 50 tonn i 1989, det
er ikke sant, jeg smuglet 39 tonn. Det
er ingen grunn til å overdrive med
25%, 39 tonn burde være mer enn nok
til å putte meg bak lås og slå for lang
tid. Dette er et tydelig tegn på at
Amerika ikke engang bryr seg om å
fortelle sannheten, selv når de har nok
av den! De er nødt til å lyve, de vet
ikke hvordan de gjør noe annet.
I løpet av ti dager hadde Elden pløyd

gjennom hele saken og skrevet en tret-
ti siders anke til Høyesterett. Den van-
lige prosedyren i Høyesterett er at tre
dommere på et kontor går gjennom
anken, saken og andre relevante papi-
rer – for så å komme til en kjennelse.
Det eneste disse tre i første omgang
kunne komme frem til, var at min sak
var så uvanlig at en anke mot utleve-
ring for første gang måtte føres som
åpen høring – med to dager i retten og
alle fem dommere til stede.

“den beste måten å slavebinde det
moderne mennesket på, er å gi det stem-

merett og si at det er fritt... hvis du gir
det kreditt slik at det blir dypt forgjeldet,
vil det være for optatt med å arbeide og

betale ned gjelda til å tenke på om det er
fritt eller ikke”
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Datoen som ble satt for min høring var
i desember 1998, nøyaktig 50 år etter
undertegnelsen av
Menneskerettighetsærklæringen. I
forbindelse med dette startet Amnesty
International i oktober 1998 sin ett år
lange kampanje mot menneskerettig-
hetsbrudd i Amerika. Det første punk-
tet var dødsstraffen, det andre var
politivolden, det tredje var de inhu-
mane fengselsforholdene. Og det fjer-
de var måten Amerika behandler sine
asylsøkere på, hvilket er å sette dem i
fengsel sammen med farlige forbry-
tere. Dette er noe jeg har forsøkt å for-
telle siden jeg kom til Norge, men
som svært få har vært villige til å tro
på. Folk har ikke lett for å tro at det
skjer brudd på Menneskerettighetene i
USA, det skal jo være landet som fly-
ter av melk og honning, gater brolagt
med gull…
Jeg fikk forøvrig en del hjelp av pro-
fessor Christie. Jeg skrev et brev til
ham, etter at jeg hadde fått rede på
Amnestys kampanje, og ba ham hjel-
pe meg med å få dette ut i media. Jeg
ville at dommerne skulle være klar
over at dette skjedde. Han skrev at han
skulle se hva han kunne gjøre, og at
det i enkelte aviser allerede var helsi-
des annonser for kampanjen. Han sa
seg også villig til å stille som ekspert-
vitne for min side, men retten glemte
å sende ham innkallelse. De glemte
også å sende papirer til en advokat

som hadde snakket med den ameri-
kanske ambassaden i Sverige, angå-
ende et tilbud om å komme tilbake til
Statene uten problemer. Ole Jacob
Bae var min forsvarer i Høyesterett,
siden Elden ikke hadde lisens til å
praktisere der. Men Bae leste opp hva
Elden hadde skrevet og overlot resten
av tiden til Statsadvokatens forsøk på
å fremme sin sak. Jeg fikk ikke være
tilstede under disse høringene, det ble
hevdet at det kostet for mye å hente
meg hele veien fra Stavanger. Men de
hadde penger til å hente den ameri-
kanske aktor helt fra Vermont, for å
sitte to dager i en rettssak uten tolk.
Alt han klarte å skjønne var at ting
gikk rimelig bra for min side, og ikke
så bra for hans.

SEIER OG FRIHET
– I FENGSELET NORGE

Rettsaken ble avsluttet 11. desember
1998, og fredag den 18. ringte advo-
katen og fortalte at kjennelsen var
enstemmig i min favør. Jeg skulle
være ute av fengsel innen kl. 09.00
tirsdag den 22.desember! De måtte
beholde meg over helgen pga. papirar-
beidet, men jeg var en fri mann. Da
politiet kom for å eskortere meg til

flyktningemottaket i Dale insisterte
jeg på å gå ut porten på mine egne
ben, jeg hadde blitt kjørt nok rundt av
disse gutta. Jeg gikk bort til porten,
knipset to ganger i fingrene, de tryk-
ket på knappen og opp gled porten –
jeg var ute.

Høyesterett fastslo altså at jeg ikke
kunne bli utlevert og saken gikk så til
UD. Her fikk jeg ganske kjapt et
avslag. Så mine advokater sendte en
anke til Justisdepartementet – til  “The
Just UsDepartment” – og der ligger
den ennå.
Advokatene mine er nå rimelig sikre
på at jeg ikke kan tape. Men Norge
kan torturere meg med å dra dette ut i
det uendelige, og Norge ser ikke ut til
å ha noe imot det – det er ikke de som
får lide. Norge har også råd til saks-
omkostningene. Dersom jeg går til
byretten og vinner, kan de anke til
Lagmannsretten. Vinner de der kan
jeg anke til Høyesterett. Men
Høyesterett har allerede dømt enstem-
mig i min favør. Så det er liten mulig-
het for at Norge kan bli kvitt meg.
USA har sagt at de vil prøve å få meg
sendt til et annet vennligsinnet land,
og gripe meg med en gang – jeg vil
aldri forlate Norge frivillig.
Internasjonale og norske lover sier at
jeg kun kan sendes tilbake til det lan-
det jeg kom til Norge fra. Jeg kom
direkte fra USA, så å sende meg tilba-

ke er derfor det samme som utleve-
ring. Og det har den samme effekt –
jeg er død mann. Du trosser ikke den
amerikanske stat, og lever komfor-
tabelt etterpå. Dette er mitt fengsel,
Norge.

– Så situasjonen i dag er at Norge
ikke vil ha deg, men kan heller ikke
kan bli kvitt deg. Og ettersom ditt
amerikanske pass nå er inndratt har
du vel ingen nasjonalitet?

Jeg sluttet å se på meg selv som en del
av en nasjon for mange år siden. Jeg
ser på planeten som mitt hjem. Men
jeg ville gjerne slippe dette pisset med
den norske og den amerikanske stat.
Jeg er lei av å leve som flyktning,
bundet til flyktningemottak – all
denne møkka. Frihet til å starte et nytt
liv, Joyce og jeg, med vårt eget hjem,
vår egen nøkkel og vår egen dør. Jeg
ønsker friheten til å velge hvor jeg
skal bo, og få lov til å jobbe. Det er
helt greit at jeg ikke kan forlate
Norge. Det er et stort land, og masse
og se. Jeg er bare så lei av flyktninge-
livet, dette endeløse spillet. Jeg er
brikken – den eneste som blir knust.

Jeg er i eksil, Norge er mitt fengsel –
men det er et vakkert fengsel. Her har

jeg faktisk ønsket å bo siden 1966, da
jeg tilbrakte min annen sommer i
Norge. Jeg er ikke like naivt begeistret
for nordmenn nå som jeg vet litt om
tilstandene her – varetektsisolasjon
for eksempel, grusom og inhuman
behandling. Nå som jeg er her som
flyktning skjemmes jeg over hvordan
Norge behandler flyktninger. Jeg ser

rasisme og diskriminering i ett sett.
Selv kan jeg gå nedover gata og være
“norsk”, til jeg åpner munnen og
snakker. Det finnes elskverdige og
snille nordmenn, men man mister dem
av syne bak alle rasshølene. Det er for
lite barmhjertighet, nordmenn glem-
mer for lett at de selv var flyktninger
for ikke lenge siden, under krigen.
Mine egne forfedre var økonomiske
flyktninger. De dro til Amerika og
startet nye liv der. Og Norge behand-
ler flyktninger som dritt. Mye preik,
men det leves ikke opp til glansbildet
som blir servert.

Mitt liv er fremdeles i fare, jeg kan
aldri forlate Norge – ikke engang med
et norsk pass av rent gull.

DØD OG FORDERVELSE
I USA

– Hva risikerer du hvis du blir sendt
tilbake til USA?

Vel, jeg er ikke helt sikker. De offisi-
elle anklagene, før jeg kom til Norge,
innebærer minimum 30 års fengsel,
uten mulighet for prøveløslatelse. Vi
snakker da om et høysikkerhets-
fengsel – ofte fylt til dobbel kapasitet
– med voldelige, sinte menn. Jeg er
pasifist, så jeg er så godt som død i et

slikt fengsel. Det er et spørsmål om
hvor lenge jeg ville leve, ikke om jeg
kommer ut som en 80 år gammel
mann. Voldtekter skjer hver dag i
amerikanske fengsler. AIDS er epide-
misk, menn voldtar menn, og de bru-
ker ikke kondom. Det ville bare vært
et tidsspørsmål før jeg var død.
Forlater jeg Norge er jeg en død
mann, så enkelt er det.
På toppen av det hele hadde de også
lagt til en bot på fire millioner dollars.
Fordi jeg ikke samarbeidet, ikke
bøyde meg, men rømte til Norge. Nå
ser det ut til at USA vil fabrikkere
anklager som innebærer livstid + 30
år.

– Det er ganske lang tid.

Ikke nødvendigvis. Min forventede
levealder i et amerikansk fengsel
behøver ikke være mer enn noen få år.
Det enkleste stedet å bli kvitt en per-
son i Amerika er i et fengsel. Det er
flust av folk som er villige til å drepe

“ethvert menneske på kloden er i fare,
fordi Amerika er så mektig og mangler

respekt – for alt og alle”

“Historien viser at makt korrumperer –
og absolutt makt korrumperer absolutt.

En stat må vedlikeholdes og renses
jevnlig av de som bor i landet”
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for en
svært liten
sum, det skjer sta-
dig vekk. Dette er
folk som aller-
ede sitter i
fengsel for
livet, de har
ingenting å tape.
Folk dreper hver-
andre i fengsel på
grunn av de mest tåpelige ting. Jeg
brevveksler med en av mine venner
som nå sitter innesperret – sannsynlig-
vis  resten av sitt liv, selv om dommen
offisielt lyder på 23 år. I oktober for-
talte han at de var underlagt en “Lock
Down”; alle var låst inne på cellene 24
timer i døgnet. Fordi det hadde vært et
mord. Det gjaldt en krangel over en
runde sjakk…

– Hva tror du det kommer av at feng-
selsforholdene i USA er så ille?

Fordi USA ikke bryr seg om folket i
landet. Det skyldes et bevisst valg fra
myndighetenes side, og at ikke mange
nok amerikanere krever at forholdene
gjøres humane. I USA finnes det en
relativt ny lov (fra slutten av 80-tallet)
som kalles  "Three Strikes You’re
Out"-loven. Dersom du blir dømt for
en grov forbrytelse for tredje gang går
du automatisk i fengsel på livstid. Å
stjele en bil er en grov forbrytelse,
besittelse av små kvantum cannabis
kan være din tredje forbrytelse. De to
første dommene behøver ikke være
mer enn stive bøter, men tredje gang
åker du i fengsel for alltid.
Det er også noe som kalles
“Retningslinjer for Obligatorisk
Straffeutmåling”. Det betyr at det er
anklagen mot deg som bestemmer
straffeutmålingen. Dermed blir det
aktor som fastsetter straffen, domme-
ren får bare uttale seg om skyldsspørs-
målet. USA har 650 føderale dom-
mere, og etter innføringen av disse
retningslinjene har nærmere 50 dom-
mere trukket seg i protest. Det er en
stor andel! De mente at dommene de
ble tvunget til å avsi var både barba-
riske og grusomme.
Dersom jeg hadde vært en første-
gangsmorder i Statene, ville jeg ha
blitt dømt til femten års fengsel – med
mulighet for prøveløslatelse etter to
tredjedels tid. Men mitt lovbrudd er
ikke en forbytelse mot et individ, det

er en forbrytelse mot Staten. Jeg gjor-
de noe staten hadde sagt at jeg ikke
skulle gjøre, jeg smuglet hasj. Derfor
fortjener jeg tredve år, uten mulighet
for prøveløslatelse. Jeg lot meg ikke
kue – det er det de vil, du bøyer hodet
og de eier deg for livet. Siden jeg ikke
gjorde dette har jeg blitt en farlig
fiende av USA. Og ikke minst fordi
jeg klarte å få en uttalelse fra høyeste

juridisk hold i Norge om at USAs
fengsler er umenneskelige, noe

som er et brudd på
Menneskerettighetene. Det
gjør lille meg til en farlig
fiende. 

Dersom jeg får bli, så viser
Norge hva jeg hørte Brundtland

si på TV-programmet “60 minu-
tes”, at Norge verdsetter rettferdig-

het, likhet for loven. At også folk
som er tiltalt for å smugle det de kal-
ler “narkotika” skal få en skikkelig
rettssak. Jeg fant rettferdighet i
Høyesterett og er takknemlig overfor
disse tre menn og to kvinner for å ha
fulgt lovens bokstav, for ikke å ha
bukket under for det politiske presset.
Var det ikke for dem ville jeg ha vært
en død mann nå.

–Hvordan er din erfaring med nor-
ske fengsler?

Å, det var OK. Jeg satt i Stavanger
kretsfengsel, det var et rimelig greit
sted, det var bare seksti folk der og
vaktene var ikke så ille. Jeg var gang-
gutt i seks måneder, før vaktene ble lei
av meg. Jeg vet at ihvertfall en ble lei
av å høre meg si at han gjorde dette
fordi han valgte det, ikke fordi han
måtte. Folkene i fengselet var for det
meste veldig hyggelige.
Norske fengsler er som hoteller
sammenlignet med amerikanske. I
Stavanger hadde de potte-planter i
fangefløyene! Jeg hadde et rom for
meg selv; uten toalett, jeg måtte drite
i en bøtte, men det var OK. De satte
ikke på meg håndjern etter de to første
turene ut. En gang ble jeg tatt med til
Stavanger for å kjøpe briller. Da vi
kom til optikeren tok politimennene
håndjernene av meg og de kjente meg
ikke engang. Da vi forlot butikken
gikk de nærmere 15 meter foran, med
ryggen mot meg. De hadde forstått at
jeg mener det jeg sier, jeg kom ikke til
å stikke av.
På den tiden jeg satt inne forlot seks
stykker fengselet, og var døde innen
en uke – av overdose. Jeg fikk telefon
fra fengselspresten, som er blitt en
kjær venn av meg, som fortalte at
nummer syv var gått bort – en jente i
begynnelsen av tjueåra. Jeg er rimelig
sikker på at alle disse hadde vært i live
nå, dersom de kunne gått på apoteket
og kjøpt sikkert stoff. Men de er
tvunget til å kjøpe illegalt stoff, uten
mulighet til å vite hvilken kvalitet det
er. Dersom det forrige du kjøpte var
25-30% heroin, og det neste er 75-
80% har du plutselig en seriøs overdo-
se – du vet det bare ikke før det er for
sent.

– Måtte du avgi urinprøve?

Jeg meldte meg frivillig. Det var ikke
noe problem for meg, jeg røkte ikke
dop – selvom jeg lett hadde kunnet
hvis jeg ville. Man blir ikke tvungettil
å ta disse testene. Den eneste grunnen
til å ta dem er hvis man ønsker kon-
taktbesøk, få lov til å sitte i samme
rom som familien, spise mat sammen,
eller lukke døra og ha sex. Dersom du
ikke har noe imot å se dine kjære
gjennom en glassvegg og snakke i en
telefon så behøver du ikke ta urin-tes-
tene. Dette var uansett ikke del av min
hverdag, min kone var i USA igjen.
Jeg rulletfortsatt mine sigaretter med
pappfilter, det drev dem til vanvidd.
Men til slutt holdt de opp med å teste
sneipene mine.

PEACE, LOVE &
HEMPATHY

– Ser du ingen ulemper ved bruk av
cannabis?

Det kommer helt an på hva du gjør og
hvem du er. Dersom du er en person
som liker å sitte å sløve hele dagen, så
kommer du sikkert til å gjøre det når
du røyker også. Hvis du vil være stein,
så har du et ansvar ovenfor folka rundt
deg – du må ha en jobb, dersom det
ikke er gode fysiske/psykiske grunner
til at du ikke kan jobbe. Kan du betale
for deg selv er du en voksen, du ligger
ingen til byrde og har rett til selv å
bestemme hva du vil gjøre med livet
ditt. Tar du imot penger fra staten og
ikke gidder annet enn å røyke deg
stein hele dagen, da er du nesten som
et barn. Når staten blir dine foreldre
har den virkelig rett til å blande seg i
livet ditt – den før jo på deg.

Jeg er hundre
prosent sik-
ker på at
cannabis er
en gave fra
Gud for å
hjelpe oss
til et bedre
liv. Den er
en urt som
bringer ro
og glede til de som
ønsker å bruke den.
Den er medisin,
råvare til klær, papir,
maling, blekk og en
nærmest endeløs
rekke av andre mulig-
heter – sannsynligvis
den mest anvendelige
og viktigste planten for
mennesket. Men myn-
dighetene har bestemt at
den er ulovlig. De har
startet en krig mot noe Gud
har skapt, men de kan ikke
lage lover mot Guds skaper-
verk og forvente at disse lovene
skal vinne frem. Du kan ikke lov-
feste moral. Som et samfunn er vi

nødt til å lage lover om hvordan vi
skal behandle hverandre, ikke om
hvordan vi skal behandle oss selv.
Fra eldgamle medisinske tekster, fra
Kina, vet vi at cannabis har vært brukt
som medisin i flere tusen år. Den er en
av de beste – kanskje den beste –
medisinen mot grønn stær. Det var en
rettssak i California mot en person
som hadde røkt marihuana, fordi han
hadde grønn stær og var i ferd med å
bli blind. Dommeren hørte saken, og
mente at den som ikke ville gjøre hva
som helst for å forhindre sin egen
blindhet måtte være gal. Saken hen-
lagt.

Jeg har etablerte venner – professorer,
leger, advokater, kirurger og tannleger
– som alle røyker cannabis. Folk jeg
kjenner som røyker og har barn, er
gode foreldre, de har alltid tid til
barna. De verken skriker eller kjefter;
det er noe man ser blant foreldre som
drikker alkohol. Alkohol er et veldig
vanedannende rusmiddel. Selvom
nikotin er det mest vanedannende rus-
middelet, er alkohol det mest ødeleg-
gende. Fordi virkningen av alkohol
påvirker folk rundt deg, mer enn hvis
du tar livet av deg med nikotin. De
raffinerte rusmidlene, pulverne, tar
livet av mange, de er ikke bra. Men
jeg hevder friheten til å være så dum
man vil, så lenge idiotien ikke går ut
over andre.
Hvis man skulle forby alt som er far-
lig, så burde utforkjøring vært ulovlig
– rase som faen nedover en fjellside.
Fjellklatring burde vært ulovlig, dyk-
king burde vært ulovlig, dusje i et
badekar burde vært ulovlig – folk dør
på alle disse måtene. Røyke sigaretter
og drikke alkohol burde vært ulovlig.
Hvis også tobakk og alkohol ble for-
budt så ville vi bli kvitt hykleriet, dob-
beltmoralen. Men det ville fortsatt

være en løgn å hevde at cannabis er
skadelig. I menneskets historie
kjenner vi ikke til en eneste per-
son som har dødd av en overdo-

se cannabis. Staten kriminali-
serer m.a.o. en masse men-

nesker som ikke gjør skade
på andre. No victim, no
crime.

– Røyka du mye av det du
smugla selv?

I en periode da ting gikk
veldig bra, røykte jeg 20-
30 gram hasj daglig. Jeg
hadde en veldig bra lege,

en av de beste i staten, han var
doktor ved et medisinsk uni-
versitet. Jeg fortalte ham at jeg
røykte mye, og hadde begynt å
lure på om det var jeg eller
hasjen som styrte. Kanskje jeg
skulle slutte? Han syntes det
var en god idé.
To-tre uker seinere var jeg med
på et interessant eventyr på
grensen, og syntes jeg fortjen-

te en liten belønning. Litt
kokain. Men kokain er
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ganske deilig, og snart kjøpte jeg mer,
og mer og mer og mer. I løpet av seks
uker brukte jeg 6-7 gram kokain om
dagen! Jeg gikk tilbake til legen og
fortalte at jeg hadde et nytt problem.
Han sa: “Harry, dropp kokainen og
røyk heller så mye hasj du vil”. Så jeg

røykte så mye hasj jeg ville, etter
legens ordre.
Når jeg røkte cannabis, glemte jeg
aldri å si takk til Gud, for denne plan-
ten som bringer meg fred og ro, løfter
humøret og setter hjertet på riktig
plass. Jeg glemte å takke for maten
oftere enn jeg glemte å takke for
denne planten.
Jeg tror Gud vil at vi skal be med våre
liv. Måten du lever livet ditt på skal
være en hyllest til de skapende krefter.
Jeg tror på reinkarnasjon (noe som
setter seg fast i halsen på de kristne).
Når du møter Gud, vil han spørre deg
hvordan livet gikk, og sende deg tilba-
ke for å gjøre det bedre neste gang.
Jeg vil aldri bli perfekt, men jeg tror
jeg vet retningen. Det beste jeg kan
gjøre som menneske er å fortsette å
jobbe mot det. Vennlighet, omsorg og
tilgivelse er redskapene som alt godt
vokser fra.
Jeg liker å diskutere religion, filosofi
og politikk, også med prester her i
Norge. Ikke alle av dem synes det er
like komfortabelt – for de kristne er
jeg blasfemisk. Jesus var min lærer
nummer én, men jeg vet at Gud også
sendte Muhammed, Buddha og
Konfusius til jorda.

Jeg tror det er mange måter å frigjøre
hodet sitt på. Å fortsette å se på TV er
ikke en av dem. Det er en låt som går
slik: “Blow up your TV, throw away
your newspapers, move to the country
and build a home. Plant a little garden,
eat a lot of peaches and try to find
Jesus on your own”. Religion er en
god ting, men ikke blandet med peng-
er og politikk. Det er det som fucker
opp de organiserte religionene.

– Mange mener at de norske myndig-
hetene ikke ønsker å legalisere can-
nabis, fordi de da ikke ville tjene så
mye penger på alkohol. Tror du
regjeringa kunne skattlegge canna-
bis, eller ligger det moralske grunner
bak?

Jeg tror at Norge ligger under press fra
Statene, som virkelig er verdens stør-
ste narko-baron. Jeg har forstått det
slik at dengang Norge forbød canna-
bis ble dette debattert i Stortinget. Og
at det her ble innrømmet at alkohol
var langt mer skadelig enn hasj. På
den tiden ble hasj solgt lovlig på apo-
tek, som sovemiddel. Men myndighe-
tene ble presset til å tilpasse lover og
straffer til det strenge nivået som

gjaldt i utlandet, spesielt i USA. Det
sitter en mann i amerikansk fengsel,
han ble tatt med en ussel joint og fikk
99 år i fengsel – for en førstegangs
forbrytelse.
Jeg antar at den norske stat kunne
legge avgift på cannabis solgt i butik-

ker, men jeg ser ikke hvordan de skul-
le kunne skattelegge en plante du kan
dyrke i haven. Du kan lovlig dyrke
tobakk her i landet, og tobakk er et av
verdens mest avhengighetsskapende
stoffer. Det er også det stoffet som tar
flest liv. Personlig mener jeg at alle
stoffer burde legaliseres, hva du gjør
mot deg selv er din egen sak. Jeg opp-
fordrer ikke folk til å røyke seg steine,
jeg oppfordrer dem til å tenke selv og
handle intelligent. For å gjøre det
trenger du nøyaktig og ærlig informa-
sjon – og det får du ikke fra staten.
Selv om du kan finne det hos enkelte
statlige instanser. En av de mest inter-
essante rapportene som fastslår med
hundre prosent sikkerhet at det ikke er
noe skadelig med cannabis, kommer
fra det amerikanske Landbruks-
departementet. Dommeren som er
juridisk rådgiver for DEA [the Drug
Enforcement Agency, det sentrale nar-
kopolitiet] uttalte at røyke-cannabis er
det tryggeste stoffet vi kjenner. Men
likevel er det ulovlig, så den samme
staten sender deg i fengsel. Et slikt
hykleri kan ikke tåles av skikkelige
folk.

– Hvorfor tror du de gjør slike ting,
når de vet at det er galt?

Propaganda! De trenger en fiende å
skylde på når ting går galt. Når sam-
funnet ikke oppfyller sin rolle og kan
gi folk et godt liv. Da trenger de noen
å skylde på – så de legger skylda på
rusmiddelbrukerne. Jeg har aldri snak-
ket med professor Nils Christie per-
sonlig, men jeg har brevvekslet en del
med ham. I boka “Den Gode Fiende”

tar han for seg narkotika som en hen-
dig syndebukk. Jeg er sikker på at folk
som får problemer med narkotika ville
ha hatt problemer selv om det ikke
fantes narkotika. Personer som blir
hekta har sannsynligvis et underlig-
gende problem, som fører til at de
misbruker narkotika. Dopet er et
symptom, ikke selve sykdommen. Når
du får et utslett, så er det ikke utslettet
som er selve problemet, men det som
forårsakerutslettet.
Krigen mot narkotika er tapt, forbru-
ket blir større, ikke mindre. Jeg mener
derfor at det er på høy tid med en ny
holdning ovenfor narkotika. Man kri-
minaliserer ikke en alkoholiker når
han sitter hjemme og drikker seg sny-
dens, og faller bevisstløs om på gul-
vet, man tilbyr ham rehabilitering.
Men du kan ikke tvinge ham til å
motta din hjelp, det ville også være
umoralsk, du har ikke rett til å tvinge
noen til noe som helst. De amerikan-
ske myndighetene prøvde å bruke

makt mot meg, å tvinge meg til å sam-
arbeide. Hvis jeg tvinger deg til å
gjøre noe mot din vilje, da er jeg en
kriminell. Staten gjør det hele tiden.
Men det er ikke en forbrytelse når den
gjør det, det er bare vanlig praksis.
Ærlig informasjon er spesielt viktig
overfor barn og ungdom. Barn er ikke
dumme. Hvis du forteller dem sannhe-

ten, så tar de som regel intelligente
valg. Dersom du forteller dem løgner
vil de snart gjennomskue løgnen – og
eksperimentere selv for å finne sann-
heten. Når de finner ut at cannabis
faktisk ikke er det dødsdopet de har
blitt fortalt, vil de begynne å lure på
hva den neste løgnen er, og kanskje
teste hardere stoffer som er virkelig
skadelige. Det man trenger er ærlig
informasjon og rehabiliteringstilbud.

TENK SJØL – PLIKTEN TIL
Å GJØRE REVOLUSJON

Det er viktig å være klar over at i alt
du gjør i livet, har du et valg. Alt bort-
sett fra å puste og å holde hjertet i
gang. En av politifolkene som arres-
terte meg, nektet å se meg i øynene.
Han sa: “Jeg klarer ikke snakke med
deg, alt du gjør er å prate om Gud”.
Jeg svarte at “Du klarer hvis du vil,
men du velger å ikke gjøre det. Det er
OK, du har rett til det. Men jeg har
også rett til å snakke til deg, og siden
du er ansvarlig for å holde på meg kan
du ikke slippe unna”. De satte ikke på
meg håndjern etter det.

– Er ikke det nettopp hva moderne
stater er, institusjoner som tvinger
folk til å gjøre ting de ikke ønsker?

Det er det de har blitt, men det var
ikke det de var ment å være. Og slett
ikke de Forente Stater. Grunnloven

ble jo skrevet nettopp for å beskytte
folket mot staten. Mot en stat grunn-
leggerne visste ville bli korrupt.
Amerika burde vært det beste og
rikeste landet i verden, men de som
har fått makten har korrumpert det.
Historien viser at makt korrumperer –
og absolutt makt korrumperer abso-
lutt. En stat må vedlikeholdes og ren-
ses jevnlig av dem som bor i landet.
Når folk slutter å bry seg med myn-
dighetene og hva de gjør, når folk slut-
ter å kreve at staten følger loven, da
kommer makta ut av kontroll – det er
hva vi ser i våre dager.
USA er det farligste landet på plane-
ten. Enhver amerikaner er i fare,
ethvert menneske på kloden er i fare,
fordi Amerika er så mektig og mang-
ler respekt - for alt og alle.

Jeg anbefaler dere nordmenn å lese
“Plikten til sivil ulydighet”, av Henry
Davis Thoreau. Det er dette essayet
som var grunnlaget for Nürnberg-
prinsippet: dersom du vet at din regje-
ring er korrupt, og du ikke gjør noe
med det, så er du medskyldig i regje-
ringens handlinger. Verden hang en
del nazister på bakgrunn av dette
prinsippet, etter krigsforbrytersakene
i Nürnberg i ’47. Du må vite hva som
er rett. Å stilltiende godta det som
skjer er like ille som å delta i hand-
lingene.
Nå bor jeg i Norge, jeg ba om å få bo
her, jeg ble ikke født her. Når jeg er
gjest i deres hus lever jeg etter deres
regler. Hvis jeg synes de er dårlige vil
jeg forsøke å overtale dere til å foran-
dre dem, men jeg vil etterleve reglene.
Jeg er født i Statene, der er det min
plikt som et tenkende vesen å kreve at
myndighetene følger loven. I Statene

“Folk jeg kjenner som røyker og har
barn, er gode foreldre, de har alltid tid til

barna”

“Jeg har ikke barn, fordi jeg mener det er
galt å bringe barn inn i en slik verden. En
verden vi har gjort upassende for barn”
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er det min jobb å holde myndighetene
ærlige. Når de vedtar en dårlig lov er
det min plikt å bryte den og gjøre det
jeg vet er riktig.
Folk trenger lærere fordi de ikke bru-
ker nok av sin tid på å tenke. Vi ten-
ker ikke nok på våre rettigheter – fun-
damentet for vår individuelle frihet.
Du må tenke etter hva du har krav på
og om du får det, og dersom du ikke
får det du har rett på må du gjøre noe
med det.

– Hva mener du folk bør gjøre for å
kreve sin rett?

Det viktigste er å være vel informert
og å bruke sin stemmerett. Du har
ikke rett til å klage dersom du ikke
stemmer [neivel? red.]. Det kan nok
virke som om din stemme ikke betyr
mye, men når du ikke deltar så gir du
din stemme til den største drittsekken
av dem alle. Du er nødt til å stemme,
du er nødt til å snakke med andre folk
og sørge for at de er aktive – skrive
brev til politikere og aviser. Jeg antar
at demonstrasjoner kan hjelpe, men du
bør være absolutt sikker på at det du
demonstrerer for er noe du virkelig
tror på. Handling, personlig handling,
taler mer enn ord. Ord er billige, sa
min mor. Uansett hva du gjør så vær
hundre prosent sikker på at du har rett
– og gi deg aldri. Og hvis du krever
dine rettigheter må du også være villig
til å gi dem til andre. Myndighetene
behøver ikke å gi deg alle dine men-
neske- og lovfestede rettigheter. Du er
selv nødt til å vite hva dine rettigheter
er, og ta dem om nødvendig – du må
kreve din rett.
Den beste lærer er et godt eksempel.

Dersom det du gjør er rett og riktig
nok vil kanskje andre se det, og velge
det samme. Dere er heldige her i lan-
det, dere har mange muligheter til å
velge hvem dere vil stemme på. Det er
enklere å forandre et lite land enn et
stort ett. Det betyr mye mer når din
stemme er en av fire millioner, enn en
av tre hundre millioner.

– Jeg finner det vanskelig å stemme
på noe parti, fordi jeg ikke ønsker
noen av dem ved makta?

Dette kan snart bli en realitet i USA. I
de fleste valgkamper der har du kan-
skje tre eller fire kandidater å velge

mellom, men bare to som har en reell
sjanse, og begge to er dårlige valg.
Ingen av dem burde være der. Hvis
majoriteten ikke er for noen av dem,
burde det bli nyvalg for stillingen som
president – med nye kandidater. Det er
en stor bevegelse som arbeider for å
putte “non of the abowe” på stemme-
sedelen. Du kan stille til valg, du
burde. Hvis du ikke er enig, stå frem –
la folk høre deg. Det er en forfatter,
ved navn Albert Camus, som sa at den
beste måten å slavebinde det moderne
menneske på er å gi det stemmerett og
si at det er fritt. Jeg vil legge til at der-
som du gir det kreditt, slik at det blir
dypt forgjeldet, vil det være for opp-
tatt med å arbeide og betale ned gjel-
da til å tenke på om det er fritt eller
ikke. USA ble skapt av en gruppe
revolusjonære, som brukte vold for å
avsette en lovlig regjering. De likte
ikke undertrykkelse og satte seg fore å
sørge for at det amerikanske folk skul-
le forbli fritt. Første gang de holdt
kongress vedtok de ti lover. Hver og
en av disse lovene forteller hva folket
kan gjøre og hva myndighetene ikke
kan gjøre. Den første loven er den vik-
tigste, det er derfor den kommer først.
Den gir oss religionsfrihet, ytringsfri-
het, retten til møtevirksomhet, og ret-
ten til å klage på myndighetenes ved-
tak og kreve at de retter opp feil. USA
er grunnlagt på prinsippet om majo-
ritetens styre, med respekt og vern av
minoriteters rettigheter, helt ned til det
enkelte individ. Individets frihet var
like viktig, om ikke viktigere, enn
majoritetens frihet. Dersom individet
ikke får rettferdighet får ingen rettfer-
dighet – rettferdighet er et sort/hvitt
tema, enten har man det eller så har

man det ikke. Da jeg vokste opp i
Statene var man på vei i riktig retning,
men det stagnerte en gang på 70-tallet,
og nå er de på vei bakover igjen.
I våre dager har de fleste innsett at det
Amerika gjorde i Vietnam var krimi-
nelt - men det har likevel aldri vært
noen krigsforbryter-rettsaker. Det var
en rettsak i USA, i 1971, mot en løyt-
nant ved navn William Kely. Han var
den eneste som ble siktet etter en mas-
saker av kvinne, barn og gamle menn
i en landsby ved navn Me-Lai, over
500 mennesker hvis jeg husker riktig.
Han ledet 28 menn, hvorav alle unn-
tatt to deltok. Myndighetene klarte å
dekke over det i et år, men takket være

disse to soldatene kunne de ikke
begrave saken for godt. Denne løyt-
nanten ble beordret av sin komman-
dant, en kaptein, om å dra til denne
landsbyen uten å ta noen fanger.
Soldatene voldtok og drepte barn,
hugget opp folk med macheté-kniver,
dyttet dem i en grøft og pumpet dem
fulle av kuler. Kun én mann ble stilt
for retten. Han tilbrakte tre dager i

fengsel før Nixon omgjorde dommen
til tre og et halvt års husarrest. 
Men megvil de sende i fengsel i tretti
år, uten mulighet for prøveløslatelse.
Jeg er en farlig mann fordi jeg trosser
staten. Jeg skader ikke mennesker, jeg
skader myndighetenes autoritet – det
gjør meg veldig farlig. Det som gjør
meg enda farligere er at jeg står imot
dem og snakker høyt om det. Dette er
noe som må skje, folk må rope opp og
gjøre sine meninger kjent. Noen gang-
er kan det føre deg i fengsel. Men i
Norge kan du være ganske sikker på at
de ikke kommer til å torturere deg for
ille. Varetekt er ikke så fryktelig, de
bare isolerer deg til du blir så jævla
sprø at du tilstår hva som helst. Hva
som helst for å få kontakt med et men-
neske som ikke bærer uniform.
For 30 år siden var det en forbrytelse
for unge menn i USA å ikke bære ver-
nepliktsbok og støtte militærets krig i
Sørøst-Asia. Men jeg vet at det er galt

å skade noen, uansett grunn, eller å til-
late andre å skade noen. Så jeg nektet
å bære militær-ID. Jeg sa at det var
imot min religiøse overbevisning. Og
at det er like mange veier til Gud som
det er mennesker, alle unike. De sa at
jeg måtte være Kveker eller Buddhist.
Jeg svarte at jeg ikke kunne se at det
sto noe slikt i Grunnloven, det var
ingen liste der over godkjente religio-
ner. De likte meg ikke.

– Synes du tingenes tilstand blir
bedre eller verre?

I verden? Jeg tror dessverre det blir
verre. Jeg har ikke barn, fordi jeg

mener det er galt å bringe barn inn i en
slik verden. En verden vi har gjort
upassende for barn. Det burde være en
soleklar rett for et hvilket som helst
barn å kunne vokse opp med utsikten
til å dø av høy alder. Ikke å dø av en
merkelig sykdom forårsaket av for-
urensing, krig eller sult. Jeg er glad
for å ikke ha barn som er avhengige av
meg, det betyr at jeg kan gjøre meg

selv til en torn i øyet på myndighe-
tene. Dersom jeg bukker under og blir
knust, ville barna også blitt knust. De
små krabatene i dag er de som bestem-
mer i morgen. Hvordan vi behandler
dem nå kommer til å ha en stor effekt
på hvordan de kommer til å behandle
oss seinere. Når man ser på hvordan vi
behandler gamle i dag kan det virke
som om de ikke gjorde en særlig bra
jobb tidligere.
Ghandi, som også studerte Thoreau,
sa at det finnes nok ressurser i verden
til å dekke alles behov, men at det ikke
finnes nok til å dekke alles grådighet.
Det finnes ingen god grunn til at ikke
alle skal ha nok mat. Da USA plasser-
te en mann på månen beviste de at de
kan gjøre alt de setter seg fore. Det var
en fadese av dem. Det beviste det fak-
tum at USA har barn som sulter ikke
skyldes at man ikke kan, men at man
ikke ønskerå ta vare på sine egne
barn. Amerika, det rikeste landet i ver-
den, har barn som lider av sykdommer
på grunn av underernæring. Dette er et
sykt samfunn, og en syk regjering som
ser ut til å ønske det slik. Det er to
land som ikke har undertegnet FNs
Barnekonvensjon, det er Somalia og
USA – hvorfor? Det er en trist verden.
En av advokatene jeg har hatt prøvde
å redde meg ved å overbevise retten
om at jeg var gal. De fikk to psykia-
tere, eller psykologer, til å vurdere
meg – de fastslo at jeg ikke var gal.
Og dersom jeg ikke er gal, må sam-
funnet være det.

– Hater du det samfunnet som
ønsker å sende deg i fengsel i tretti
år?

Jeg hater ingen. Men noen ganger er
jeg svært nær å hate politikk. Jeg vil
fortsette å skrive, jeg har mye å si, og
det er mye folk trenger å tenke
gjennom. Jeg ber ikke folk tro på det
jeg sier, bare tenke over muligheten av
at det er sant. Jeg ber folk om å tenke.
Jeg ser at de som går fri, som ikke selv
berøres av urettferdigheten, ikke bryr
seg nok om dem som lider. De har det
bare i kjeften, de er ikke aktivt invol-
vert i å forandre det som er galt.

“Mitt lovbrudd er ikke en forbrytelse mot
noe individ, det er en forbrytelse mot

Staten. Jeg lot meg ikke kue, det er det
de vil”

Intervju: Sven A. Halstensen &
Tom L. Kristiansen

Foto: Tom L. Kristiansen
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Natt til 30. mars i år gikk en gruppe
boligløse inn i Saxegaardsgate 17 og
tok det i besittelse. Folka var stort sett
de samme som okkuperte
Saxegaardsgate 11 i fjor høst, i et for-
søk på å hindre riving. Besettelsen av
Saxa kuliminerte i en overdimensjo-
nert og svært kostbar politiaksjon,
med umiddelbar destruksjon av byg-
ningen. Likevel mistet altså ikke
aksjonistene gløden, og ved den rette
anledning slo de til igjen – for å sette
nok et søkelys på den markedsrettede
og utleiefientlige boligpolitikken som
føres i Oslo.

30. mars var det duket for kom-
munalt finansiert festivitas i
Clemensruinene, hvilket også er rui-
nene av Saxegaardsgate 11. Til dette
rompe-slikke-arrangementet hadde
det blitt begått den “folkelighet” å
booke pønkbandet “Husbråk” – og
husbråk ble det.

Vel inne i Saxegaarden la okku-
pantene seg til å vente på signalet til å
gå til aksjon og annonsere okkupasjo-
nen av Saxegaardsgate 17. Første akt
av arrangementet bestod av en høyst
utradisjonell diktopplesning av Tore
Forsberg. Wergeland , Bjerregaard og

Holteberg Hansen akkompagnert av
Husbråk. Denne uvanlig friske utfol-
delsen fikk det til å gå så kaldt ned-
over ryggen på sosieteten, at den i stor
utstrekning så seg nødt til å forlate
åstedet. I andre akt skulle Husbråk
fremføre noen egenkomponerte ver-
ker, introdusert av Skjebnesymfonien
– den samme runget gjennom gatene
da politiet stormet Saxegaardsgate 11.
Dette var signalet til at de inne i huset
skulle gjøre seg bemerket. De som
flyktet fra pønkemusikken løp således
rett på okkupasjonen av
Saxegaardsgate 17 da bannerne og det
sorte flagg ble heist ut av vinduene. Et
par lette barrikader ble skrudd foran
vinduene, en symbolsk handling da
man ikke ønsket å volde skade på et
verneverdig hus.

Huset var ment å stå tomt inntil
midten av mai, da det for en stakket
stund skulle brukes som informa-
sjonskontor i forbindelse med tuse-
nårsfeiringa og kommunens prestisje-
tunge skryteprosjekt og pengesluk –
Middelalderparken. Den massive støt-
ten okkupasjonen fikk i nærmiljøet er
et godt tegn på at folk er bevisst på
boligkrisa som herjer hovedstaden, og

myndighetenes neglisjering av denne.
Folk strømmet til huset og okkupan-
tene ble tilbudt alt fra datautstyr til
hvitevarer og møbler nok til å fylle
mer enn dette ene huset. Innen få
dager åpnet man “Café Siste Skanse”,
takket være donasjoner fra lokalmiljø-
et. Det var selvsagt ikke snakk om en
café i regulær forstand, da det var
begrenset tilgang til strøm og vann,
men et folkekjøkken. De fleste stakk
innom for å slå av en prat over en
kopp kaffe, eller te. Men det var selv-
sagt mulig å få en tallerken av okku-
pant-kollektivets middag, hvilket
oftest bestod av pasta-salat. Bortsett
fra å være okkupantenes folkelige
informasjonskanal utad, fungerte
cafeén også som galleri, den korte
tiden den fikk lov til å eksistere. Her
fikk de to sultende lokale kunstnerne
Odd Magne og Truls stille ut sine bil-
der i snaue to uker. 

Dette understreker at man ikke
behøver myndighetene og deres
pengesekk for å få i stand det man
måtte ønske. Det er tvertimot myndig-
hetenes inngrep, i form av regulering-
er og “utbedringer”, som dreper det
private initiativ. At dette er en bevisst
politikk er utkastelsen av okkupantene
et tydelig tegn på. Et hvert folkelig
opprør må knuses under jernhælen i
fasciststaten Oslo. Dialog er utelukket
og myndighetenes autoritet er total,
det kom klart frem av Høyrebyråd
Grete Horntvedts uttalelser i
Aftenposten, Metropol Live og P4.
Hun viste overhodet ingen forståelse
for folk som demonstrerer for et tak
over hodet; er hun da også motstander
av demonstrasjonsretten? Er ytrings-
friheten den neste demokratiske
grunnpilar som faller?

Det er på tide at vi tar styringa av
våre egne liv sjøl, ellers vil vi miste
den for alltid!

Gateavisahar selvsagt tatt en prat
med en av aksjonistene, for å få et inn-
trykk av hva slags menneske det er
som finner det for godt å bo ulovlig i
kommunal eiendom.

– Denne boligokkupasjonen, midt i
kommunens prestisjepark, virket
fra starten ganske dødfødt.
Hvordan kan man komme på en så
spinnvill idé?

– Vel… Det hele startet over en del
halvlitere på Bænkers, det var da Tore
foreslo at Husbråk skulle spille på
arrangementet i Clemensruinene. Han
hadde selv blitt bedt om å holde dikt-
opplesning der, og tenkte det ville
være spennende med et pønkeband
som akkompangnement - særlig siden
begge parter hadde vært med på okku-
pasjonen av Saxegaardsgate 11 i fjor
høst. 11’ern ble jo revet for at folk
skulle kunne se Clemensruinene fra
alle kanter. Men pønkera var motvilli-
ge til å opptre på et kommunalt finan-
siert smiske-arrangement, som lett
kunne vekke harnisk i flere leire – noe
man faktisk tildels opplevde, inntil
den hele og fulle sannhet ble åpenbart
for massene.

Dermed klekket vi ut planen om å
okkupere Saxegaardsgate 17. I
utgangspunktet var dette delvis moti-
vert på pur faen etter kommersen med
11’ern. Men en gruppe av oss hadde
også boligpolitikk på agendaen, så vi
tilsluttet oss Boligaksjonen 2000.
Dette gav oss et mål og mening med
aksjonen, og den perfekte anledning
til å trykke budskapet oppunder nesa
på myndighetene. Grete Horntvedt
hadde forsåvidt rett i at dette var en ren
politisk demonstrasjon, det hun der-
imot ikke var istand til å se var årsaken
til demonstrasjonen: at vi trenger et
sted å bo. Så lenge vi ikke har et hjem,
kan vi likegodt bo okkupert, da har vi
ihvertfall eget rom og tak over hodet.

Okkupasjonen av Saxegården

– Siste Skanse?
Husokkupantene i hovedstaden blir stadig
frekkere, nå har de nok en gang stukket
hodet i vepsebolet og okkupert midt i Oslo
kommunes store prestisje-prosjekt og
pengesluk – Middelalderparken i
Gamlebyen.
Men myndighetene vender stadig det døve
øret til og nekter å fatte aksjonistenes bud-
skap. De trenger et sted å bo – NÅ. 
Må man virkelig SLÅ før myndighetene
skjønner alvoret? F
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– Husokkupanter kan lett bli frem-
stilt som ørkesløse latsabber som
ikke gidder å jobbe nok til ei hus-
leie, hvordan er din arbeidssitua-
sjon?

– Akkurat nå er jeg arbeidsfri.
Problemet med å friste tilværelsen
som en boligløs sofa-nomade er at en
ikke kan planlegge og strukturere
dagen sin i den grad som er nødvendig
for å holde på en ordinær jobb. Når du
sover der du får mulighet og konstant
bærer livet ditt med deg i en ryggsekk,
er du avhengig av en jobb med svært
fleksibel arbeidstid - slike finnes det
ikke for mange av. Når du hverken
aner hvor du skal sove i natt eller om
du klarer å gå på jobb i morgen er det
vanskelig å holde seg oppreist på to
bein, veien er ikke lang til flaska eller
sprøyta.

Det er utrolig at myndighetene
ikke klarer å innse at mye av hoved-
stadens sosiale og kriminelle proble-

mer er konsekvenser av en uholdbar
boligsituasjon.

– Har du selv måttet stjele for å
overleve?

– Nei. Jeg tror ikke jeg har nerver til
slikt. Man har selvsagt vurdert å rane
en Securitastransport, men... he, he,
he... 

Nei ærlig talt, man behøver nød-
vendigvis ikke være en vanekriminell
kjeltring, selv om man bor ulovlig og
okkuperer kommunal eiendom. Jeg
mener faktisk å kunne hevde at det vi
gjør er vår rett, ikke et lovbrudd. Det
går frem av menneskerettighetserklæ-
ringen, Artikkel 25, at enhver har rett
til å bo.

Menneskerettighetserklæringen
er verifisert som norsk lov, derfor
mener jeg at det er myndighetene som
forbryter seg mot loven ved å la folk
gå husløse.

– Blir det flere okkupasjoner i tiden
fremover?

– Det kan du ta deg faen på! Så lenge
vi ikke har et skikkelig botilbud har
vi knapt noe annet valg. Jeg mener
dessuten at myndighetene nå har for-
spilt sin sjanse – de har med all tyde-
lighet bevist at de verken er i stand
til, eller eier vilje til å “ta vare” på
folk som havner uttafor. Det virker
ikke engang som om de er interessert
i dialog (merk forskjellen på dialog
og monolog) med oss som har falt
uttafor systemet. Og når vi forsøker å
ordne opp selv sender de politiet på
oss, istedet for å lytte til hva vi vil.
Dette gjør seg også gjeldende på stat-
lig plan, men det er de kommunale
småkongene som tydeligst viser sys-
temets totale falitt. Grete Horntvedt
understrekte dette dette da hun på
Metropol Live uttrykte at hun ikke
ønsket at Oslo skulle bli en østblokk-
stat. Velferdsstaten er død og begra-
vet – farvel solidaritet, du er passé.

Vi kan ikke vente i fire-fem år på
at de kommunale myndigheter skal bli
ferdige med sine utredninger og Gud-
veit-hva og da kanskje sette igang
bygging av boliger, som vi i utgangs-
punktet ikke har råd til. Vi står på bar
bakke, vi trenger noe billig – og vi
trenger det NÅ!

– Når alt kommer til alt, det var
ikke en overveldende stor gruppe
som okkuperte Saxegaardsgate 17.
Hvor er alle de boligløse?

– Siden tidspunktet var så viktig i
denne aksjonen ble det meste holdt
strengt hemmelig. Det skulle ikke

mye til å legge sammen to og to, der-
som pinken hadde fått snusen i dette.
Og vi var ikke særlig lystne på å støte
på onkel Slem når vi inntok huset.
Ikke at vi ikke hadde svære lekkasjer,
resten av Boligaksjonen visste stort
sett hva vi planla, men politiets etter-
retning er heldigvis ikke stort å skry-
te av.

Dessuten ønsker de fleste boliglø-
se kun et tak over hodet, de har ikke
spesielle ønsker om å komme på TV -
og dette var en profilert okkupasjon.
Folk med en rigid arbeidssituasjon,
eller andre forpliktelser, har ikke
mulighet til å hengi seg til en slik
aksjon. Når målet kun er å sette søke-
lyset på et stort sosialt problem er det
rett og slett for tid- og ressurs-kre-
vende for folk i en allerede beklemt
livssituasjon.

– Dere har allerede vært med på
flere okkupasjoner, er det ikke en
fare for at dere kan bli stempla som
“yrkesokkupanter”?

Vi som nå okkuperer er i stadig oppo-
sisjon, vi har allerede sett hva som
skjuler seg innenfor silkehansken. Vi
blir ikke overraska når myndighetene
tråkker på oss, vi er vant til det og for-
venter egentlig intet annet fra den
kanten. Om vi har et yrke så er det å
overleve i et samfunn som ikke vil
vedkjenne seg oss.

Den politikken som føres i Oslo,
og landet forøvrig, er kun egnet til å
skape flere tapere – ikke å forbedre
situasjonen for de som faller utafor.
Du kan gjerne kalle det sosial-
darwinisme, “survival of the richest”. 

Sven A. Halstensen

F
ot

o:
 T

om
L.

 K
ris

tia
ns

en

Boligaksjonen 2000 er en selvhjelps-
gruppe for folk i en usikker og uholdbar
boligsituasjon. Vi kan ikke tilby folk ei
ferdig pakke, ei heller et sikkert sted å
bo. Det eneste vi kan gi er ei ramme og
ett fellesskap med andre  som ønsker å
aksjonere, for å tvinge frem et aksep-
tabelt alternativ til dagens livssituasjon
for seg selv. 

Den gruppen som nå kaller seg
Boligaksjonen 2000 har det siste halvå-
ret stått bak tre husokkupasjoner, så det
er klart at dette er vår primære aksjons-
form. Vi er av den oppfattning at det er
vår soleklare rett som borgere å ta  i bruk
tomme bygninger når disse er i statlig
eller kommunal eie. Og at det ikke er
husokkupantene som bør straffes med
bøter, men de myndighetspersoner som
er ansvarlige for den desperate boligsitu-
asjonen vi har i Oslo i dag.

Tross husokkupasjon som det fore-
trukne kampmiddel har Boligaksjonen
2000 også andre metoder på reportoaret.
Blandt de heller vellykkede aksjoner kan
nevnes Bjarne-episoden 2. mai i år - da
15 politifolk, i terrormundur, rykket ut til
Saxegaardsgate 17 og med brask og

bram pågrep en lattermild rød teddy-
bjørn. 

Middelalderparken i Gamlebyen har
på et vis blitt en symbolsak for
Boligaksjonen 2000, da denne er et
monument over byrådets grove feil-
prioriteringer. Vi er ikke motstandere av
middelalderparken som sådan, vi kun
motsetter oss en slik bruk av offentlige
midler i en tid da boligsituasjonen i Oslo
er værre enn noen gang siden krigen.
Derfor utførte en mindre gruppe boligak-
sjonister et stykke spontan-teater, hvor
tre boligløse ble hengt fra et tre. Dette
ble utført nermest i samspill med en offi-
siell oppvisning under middelaldefesti-
valen og ble godt mottat av det oppmøt-
te publikum. Et forsøk fra festivalarrang-
ørenes side på å nekte aksjonistene å
oppføre andre visning sammen med det
offisielle program ble møtt med så kraf-
tige protester, fra både publikum og
kommunalt betalte skuespillere, at de
fikk lov til å fortsette. En tilkalt politi-
patrulje måtte endog gjøre vendereis.
Boligaksjonen innkalte også til åpent
møte utenfor Saxegaardsgate 17 10. mai
i år. Dette møtet ville vært en fiasko,

p.g.a. lavt oppmøte, dersom ikke politiet
hadde stilt med mellom 100 og 150
mann. 

Boligaksjonen 2000 ønsker å
komme i kontakt med folk i en usikker
boligsituasjon, som ønsker å aksjonere
og gjøre noe med det selv.

Vi har møter hver Mandag kl. 19.00, i
Hausmannsgate 40

Du kan nå oss på tlf: 995 55 345

web: http://angelfire.com/
ok2/boligaksjonen

2000BOLIGAKSJONEN

Politiet kom mannsterke på møte... Foto: Ann-Kristin Narjord
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Apple har i disse dager lansert en
ny type Internett filter på sine hjem-
mesider. Programmet KidSafe er
lagt ut som en av mange nye iTools
på Apple.com, og skal hjelpe forel-
dre som vil hindre sine barn i å
finne porno etc. på nettet.

Konvensjonelle filtere er basert
på at programmet leter etter spesiel-
le ord, som for eksempel sex, porno
osv. Nettsider  som inneholder disse
ordene vil så bli filtrert bort.
Ulempen med slike filtere er at pro-
grammet ikke tar hensyn til hva
slags sider den faktisk hindrer sur-
feren tilgang til. En side om sexlo-
gi, eller en side som jobber for å
bekjempe porno, vil også gå ut.

KidSafe fungerer på en annen
måte. Programmet kobler deg som
bruker opp mot en sentral database,
og gir deg kun tilgang til nettsider
som ligger i denne databasen.
Sidene i databasen er gjennomgått
av setifiserte lærere og biblioteka-
rer, ansatt av Apple for å gjøre
denne jobben. Hittil inneholder
databasen nærmere 50.000 sider.

Sensur

Apple selv benekter at dette er en
form for sensur. Bortforklaringen er
at det er et redskap som foreldre
kan bruke for å skjerme deres barn
fra “whatever they deem inappro-
priate on the Internet”. I virkelig-
heten er det jo imidlertid ikke forel-
drene som bedømmer sidene, men
Appleslærere og bibliotekarer. 

Foreldrene har ingen mulighet
til å påvirke hva som blir lagt inn
databasen, eller hvilke kriterier som
blir lagt til grunn. Det er imidlertid
mulig for deg som forelder å legge
til sider du ønsker spesielt at dine
barn skal ha tilgang til. Men da må
du selv sette deg ned og surfe deg
fram til disse sidene. Mengden
informasjon barna får tilgang til, og
antallet sider de kan sufe på, blir
uansett sterkt begrenset.

Kriteriene for utvalg som
Apple legger til grunn er mange.
Enkelte kriterier er relativt objekti-
ve. For eksempel skal det være
tydelig hvem som har produsert
siden. Forfatters navn, dato for siste
oppdatering og informasjon om
hvilke verktøy som er brukt i pro-
duksjonen av siden skal være lett å
finne.

Kriterier som relevans, kvalitet
og  "educationally sound" blir også

nevnt. Sidene skal også være bru-
kervennlige, logiske og spesielt
egnet for barns aktiviteter.

Disse kriteriene  er mer subjek-
tive og utvalget vil dermed være
svært avhengig av hva slags men-
nesker som foretar valgene.

Kriteriene

Også mer konkrete ekskluderings-
kriterier brukes. Slik kan muligens
vilkårligheten i utvelgelsen begren-
ses noe. Men kriteriene er strenge,
og det er ikke mye som slipper
igjennom:
• Sider som inneholder bilder av
den menneskelige kropp i full eller
delvis nakenhet er eksludert.
Unntak blir gjort for sider der
nakenhet er brukt i kunst, helse-
eller utdannelsesøyemed. 
• Alle sider som inneholder uan-
stendige eller blasfemiske ord er
ekskludert. Unntak blir gjort for
sider som henviser til litteratur som
kan ha pedagogisk verdi, som ikke
appelerer til lidderlige interesser og
som er ansett som klassikere i en
eller annen form.   
• Sider med grovt eller vulgært inn-
hold, eller sider som er svært util-
strekkelige i forhold til høflighet og
hva som er sømmende er eksklu-
dert. 
• Sider som fremmer bruk av vold,
ekstrem agressivitet eller ulovlige
handliger er ekskludert. Likeledes
er sider som fremmer bruken av
ulovlige stoffer, eller gir opplys-
ninger om hvordan de kan brukes,
eksludert. 
• Sider der religiøse organisasjoner
eller samfunn bruker nettet for å
omvende folk, er eksludert. Unntak
blir gjort for sider som inneholder
relevant informasjon om kirker,

religioner eller religiøse bevegelser
i historien.
• Sider som fremmer ulovlige hand-
linger på nettet, slik som kjedebrev,
brudd på copyrigt-lovgivning, hac-
king etc., er ekskludert. Det samme
er alle sider som kan kobles til
gambling eller pengespill.

Kritisk tenkning?

De fleste av disse kriteriene vil
neppe overraske Gateavisas lesere.
KidSafe er samfunnsbevarende i
ytterste forstand. Programmet vir-
ker til å hindre barn og unge å få
informasjon som voksensamfunnet,
pietister og lovgivere anser som
uheldig.  Apple har imidlertid også
lansert et siste kriterium. Sidene
skal oppmuntre til kritisk og selv-
stendig tenking. 

Barna skal altså ikke selv få
informasjon om samfunnskritikk,
de skal ikke få informasjon om
stoff, de skal ikke få informasjon
om religiøse smfunn. De skal ikke
få informasjon, slik at de kan foreta
egne valg. Hvordan kan de da
utvikle en kritisk sans?

Sammen med sensur av
musikk, spesielt rap og rock, og
film, føyer Apples Kidsafe seg inn i
rekka med tiltak amerikanske forel-

dre har foretatt for å hindre sam-
funnsendring. Dette blir styrt av
store konserner og viktige politiske
personer.

Hva finner Kidsafe?

En kjapp test viste det åpenbare.
Porno finnes ikke, vold finnes ikke,
dop-sider finnes ikke. Når det gjel-
der politikk var heller ikke søket
spesielt oppløftende. Et søk på
anarchy ga tre treff. Vi forsøkte
også å søke på musikk. Søkeordet
hip-hop ga sider om kaniner og
frosker, rap ga to musikktreff - et
om jazz, og en hyllest til den avdø-
de rapperen Tupac Shakur. Det mer
generelle søket music ga mange
sider om indisk, pakistansk, egyp-
tisk og klassisk musikk, men ikke
en eneste side om rock. Ikke
engang sider med diskografisk
informasjon slapp igjennom.

I stedet fant jeg korporative og
offentlige sider. Til min forundring
var de ikke utelukkende amerikan-
ske. For eksempel fantes den nor-
ske stats hjemmeside Odin i
Kidsafe-databasen. Men Gateavisa
fantes selvfølgelig ikke.....

Maren Hegna

Mens nettkunstnere forsøker å utvide folks
bevissthet, og utfordre bruksområdene av
nettet, vil andre begrense din tilgang på infor-
masjon. Spesielt fordi pornografiske nettsider
florerer, har det blitt utviklet en rekke filtre

som blant annet næringslivet bruker for å hin-
dre at de ansatte surfer på ikke-jobbrelaterte
sider i arbeidstiden. Ettersom også barn i
økende grad bruker nettet, har det også blitt
utviklet filtre spesielt myntet på dem.

Onkel Politi på nett
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En nettkunstner, som etterhver begyn-
ner å bli kjent i Norge, er Kate
Pendry. I et intervju med Audhild
Gregoriusdottir Rotevatn på Taliban
nylig uttalte hun at nettkunst må være

laget for nettet.  Hun  mener at en
videosnutt som er lagt ut ikke er nett-
kunst, fordi den er forankret i virke-
ligheten. I alle fall finnes det en kob-
ling til noe ikke-virtuelt. Dermed er en

film av en prefor-
mance som er lagt
ut på nettet ikke
nettkunst. Men i
likhet med annen
samtidskunst er det
vanskelig å defi-
nere. Man finner
altså like mange
typer nettkunst som
det finnes kunst-
nere.

Et annet av
Kates kriterier er at
nettkunsten skal
virke utfordrende
på en eller annen
måte. Derfor er
ikke programme-
rere og teknikere
som lager fancy
flash-animasjoner
på nettet kunstnere.
Men samtidig kan
hennes definisjon
føre til at enkelte
nettsider ufrivillig
blir nettkunst.
Hennes beste

eksempel er CIAs hjemmeside
(www.cia.gov) som hun mener er helt
surrealistisk. 

Deaddiana.com

Selv har Kate Pendry laget en site som
kalles Dead Diana. Diana, princess of
Wales, er død, men skriver dagbok fra
himmelen – eller hvor det nå er hun
befinner seg. På siten finner du bilder
av Diana slik hun nå ser ut, og du ser
videosnutter av Kate, utkledd som
Diana, som leser fra dagboken. I til-
legg finner du selvfølgelig selve dag-
boken:

May 31: There was some excitement
by the pools today. Joe (Orton) and
Kenneth Halliwell had a horrible
punch up. The rumour is that Joe’s
been cottaging and Kenneth can’t
stand it. I arried in time to hear Joe
screaming:
– If I can’t even have my cock sucked
in Paradise then I’ll go somewhere
else!
There was a DEATHLY silence, and
his words seemed to hang in the air.
Richard Burton whispered to me: 
–Fucked if I am going to go through
this when Liz arrives. 
I asked him what he meant, but he just
shook his head and muttered:

– They’re all the same. All the bloody
same.

Dette er altså én type nettkunst.

Let og lær

En annet eksempel er Atle Barclays
side Whitemail (www.kit.ntnu.no/
stud/barcley/hitemail/ ). Dette er en
såkalt anonym remailer. Fra denne
siden kan man sende e-post til perso-
ner uten å oppgi navn. Du kan selvføl-
gelig dermed også oppgi en annens
navn eller e-postadresse som avsen-
der.

En av de mest internasjonalt kjen-
te nettkunstsidene er m9ndfuck.com.
Hvem som står bak denne siden er noe
usikkert, men mulighens er det en
kunstner ved navn Netochka
Nezvanova. Siten kan også være laget
av en større gruppe mennesker.  Å for-
klare hva denne siden består av er
umulig. Du må bare gi den et forsøk!

Hvis du er interessert i å vite mer
om nettkunst er Kunstnett Norge ste-
det å gå (http://www.kunst.no). Der
finnes det en lang rekke lenker til nor-
ske og internasjonale nettkunstsider.
Mange av dem faller ikke inn i Kates
definisjon av hva nettkunst er. Men
kanskje du får utvidet din horisont?

Diana er død 
men kunsten lever…
De fleste av oss har etter hvert funnet ut at internett kan være nyttig.
Vi surfer på jobb, skole og på fritiden. Vi chatter, vi spiller spill og vi
laster ned mp3 filer. Men det må da være noe mer? 

En av de tingene som virkelig er interessant på internett et nett-
kunst. Dette må for all del ikke forveksles med kunst på nett.
Gallerier som legger ut bilder av sine malerier på nettet er for eksem-
pel ikke nettkunst. Men hva er så nettkunst?

brand
box 150 15

104 65 Stockholm
Sverige

e-mail: brand@ motkraft.net
http://www.motkraft.net/brand

Garantert politisk korrekt
anarkisme for de kresne,
oppbyggelig propaganda
fra “søta bror”.
Synes du Gateavisa
er i drøyeste laget,
da er kanskje
brand 
tidskriftet 
for deg:

Maren Hegna
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Da klokka nærmet seg tre på ettermid-
dagen hadde menneskemengden på
sjøsiden av Rådhuset blitt ganske stor.
Da arrangementet begynte å ta form
ble det klart at de fleste var en del av
demoen, og ikke bare tilfeldige til-
skuere. Strålende sol skinte fra en sky-
fri himmel, og det var sommer og smil
i alles ansikter. Det var rikelig med
uniformert politi spredt rundt på områ-
det, godt synlige selvom de fleste for-
holdt seg passive. Vi la også merke til
noe som så ut som et overdoseteam,
selvom eneste måten å dø av cannabis
på er å få et stort kvanta i hodet. Eller
hadde politiet allerede planlagt å slå
inn skallene våre, og derfor medbrakt
ambulanse?

Sivilsnutene derimot – dårlig for-
kledd i frikerklær – var mer aktive. Ved
hjelp av en sur og særdeles uoppdragen
betjent med narkobikkje, fikk de bura
et par demonstranter for hasjrøyking
mens talene pågikk. Intens buing og
fyord fra forsamlingen, men på en
måte ble det akseptert. Det var en del
av spillereglene, risikoen ved å delta i
demoen.

Det var NORMAL (Norsk
Organisasjon for Revurdering av
MArijuana Lovgivningen – puh!) som
var arrangør. Hovedtaler var som i fjor
Thomas Hejersted, veltalende som all-
tid; seriøs og korrekt, men rett på sak.
En bra fronter for saka. Til tider var det
som det reneste vekkelsesmøte, med
jubel og armene i været. “Thank you
for Smoking!” Tilhørere fra Grete
Waitz-løpet i sitt kjekke joggeutstyr
hørte vantro etter.

Så ble det demonstrasjonstog, med
rungende slagord fra en fargerik folke-
mengde med flagg og paroler, omsver-
met av videokameraer og fotografer.
Igjen de vantro og måpende tilskuerne
når toget marsjerte opp byens hoved-
gate. “Men! Det er da ikke slik de nar-
koman skal se ut!” Friske, blide og
feirende mennesker i vårsola!
Overraskelseseffekten var like vellyk-
ket i år, og er alltid like morsom.

Politiet hadde bare gitt tillatelse til
å toge til Universitetsplassen, men vi
fortsatte uanfektet opp i Slottsparken
til selve målet: Nisseberget, og politiet
var hjelpsomme med å holde bilene på
avstand.

Så ble det kos og hygge, med
smoke-in på Nisseberget. Nok en gang
var det gjenerobret, til minne om første
generasjons frikere som sleit sine chil-
lumer her for 30 år siden. Nå var det
veldig tydelig hvor mange vi var! En
søtelig lukt bredte seg, gitarer og
sjonglørballer kom fram og alle koste
seg i varmen. Men så dreit politiet seg
ut. 

Plutselig grep to sivilsnuter en til-
feldig unggutt i mengden av røykere,
og slepte ham med seg til en ventende
politibil. En slik provokasjon ble ikke
akseptert. Politiet er tydeligvis dårlig
opplært i demokratiets spilleregler.
Man kan ikke bare kidnappe en av
motstanderens spillere! Vi var meget
fornøyd med polititets oppførsel i fjor
(kløktig? overrumplet?), men i år var
den under enhver kritikk. En spinkel

tenåring i håndjern,
som om han skulle
være en fare for
noen?!? Noen titalls
demonstranter gled
ned mot politibilen,
omringet den og
krevde gutten sluppet
fri. Men det kunne
purken naturligvis
ikke gjøre; nå hadde
de allerede driti seg
ut, og da var det

ingen vei tilbake: de måtte bevise sin
autoritet. Det ble sit-down aksjon foran
bilen, og tiden gikk. Hasjrøykere er tål-
modige folk.

De fleste fulgte sånn halvveis med
hva som skjedde der nede, og konsen-
trerte seg om sol og rus-kos.

En gruppe sivile fra uropatruljen
begynte nå veldig synlig å miste grepet
om situasjonen, og ble svært aggressi-

ve. Likevel foregikk det hele ennå i
nogenlunde siviliserte former. Noen
dro fram en gitar, og stemningen
begynte å bli like god rundt politibilen
som ellers i parken. Folk kunne slappe
av i trygg forvissning om at enhver
snut innen rekkevidde var under opp-
sikt. Noen med megafon ropte at folk
måtte slappe av og røyke reven sin, og
la purken stå der å blomstre. Og det var
akkurat det folk hadde mest lyst til.

Men etterhvert fikk politiet skrapt
sammen noen terror-snut med skjold,
hjelmer og andre fetisjer, til å bistå
bolerne fra uro-patruljen. De knuffet
og trengte seg på (lærer de ikke å stå i
kø på Polititskolen?), og folk ble sure å
begynte å kaste jord og plastflasker.
Skjoldborgen reagerte etter sine primi-
tive instinkter og begynte å slå løs  på
alt innen rekkevidde. Vold avler vold,
og da bilen var i ferd med å bryte seg
løs gikk mengden fullstendig bananas.
Det singlet i glass og knuste frontruter
da asfaltbiter og svære steiner haglet
mot den flyktende politistyrken. En del
politi og demonstranter fikk skader og
blødde. Politiet ble nok overrasket over
hvor sinte fredelige hasjrøykere plutse-
lig kunne bli. Det hele endte med at bil
og terror-politi ble kjeppjaget ut av
Slottsparken, i et regn av steiner og
søppel. Ikke før de kom opp til
Kunstnernes Hus, fikk de gasset gata

Hundretusener gikk i tog verden over for legal-
isering av cannabis, og selv i lille Oslo møtte
1500 demonstanter opp for å kreve sin rett til å
røyke i fred. Dette er mange til Norge å være,
og demoen har vokst med 500% siden fjorårets
særdeles vellykkede arrangement!

Av Are Krishna

Oslo 6. mai:

1500 i marsj for fri hasj!

Millennium Marihuana March



rundt seg lenge nok til å rømme inn i
bilene sine. En gruppe streikevakter
stirret måpende på opptrinnet, det er
ikke hver dag man ser ordensmakta
flykte hals over hode.

Imidlertid hadde de i sin hastige
retrett glemt et par biler inni parken,
som nå raskt ble tagget ned og rimelig
ramponert av frihetsberusede mennes-
ker. Jeg må innrømme at jeg ble gre-
pet av motstridende følelser. På den
ene siden er ikke vold og slagsmål noe
kult, og selv skadde politifolk er men-
nesker – skadde mennesker. Og man
kan uansett ikke vinne en fysisk kamp
mot myndighetene. Eneste mulighet
er å vinne fram i opinionen, med lur
psykologi. Men på den annen side var
det jo rørende å se kjekk norsk ung-
dom hoppe opp og ned på taket av en

politibil, knuse vinduene og sparke ut
lykter. Og hvis folk kan få ut sine
aggresjoner og overskuddsenergi på
en slik måte skal ikke jeg klage.

Etter dette så vi ikke noe særlig
mer til politiet, og picknicken gikk sin
gang. Etterhvert begynte folk å trekke
bort, eller forberede seg til den etter-
følgende festen på Custom Rock Bar.
NORMALs folk var ikke så veldig
begeistret for hvordan det hele hadde
utviklet seg, selvom mange av dem
nok følte som jeg, og syntes reaksjo-
nene mot politiets framferd var beret-
tiget. Summa summarum var det et
meget vellykket arrangement, med
stort oppmøte og kul marsj. Så får vi
bare håpe at politiet får et crash cour-
se i konfliktforebygging før neste år,
for da blir vi helt sikkert mange fler!
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De fleste av oss hadde nok ventet seg
en gjentakelse av fjorårets fredelige
arrangement, da politiet forholdt seg
helt passivt – antakelig overrumplet av
antall frammøtte. Men slik gikk det jo
dessverre ikke. I år var politiet bedre
forberedt og tydelig innstilt på å vise
sin autoritet. Men nok en gang ble de
tatt på senga: en femdobling av antall
demonstranter var nok mer enn de
hadde regnet med! Purken og bilen
deres ble i praksis tatt som gissel av
den provoserte folkemengden, og i
panikk (og tydelig redsel) gikk de helt
berserk med batongene sine. Det endte
med blod, gørr og forslåtte mennesker,
som rullet over TV-skjermene og pre-
get de streikende avisenes internett-
utgaver.

Dekningen i media var som ven-
tet, ihvertfall i begynnelsen. Vi så
ingen bilder av det bølgende toget på
vei opp Karl Johans gate, ingen klipp
fra talene eller hasjrøykerne som koste
seg i sola.  Det det ble fokusert på var

naturligvis tumultene på slutten.
“Politiet angrepet av 1500 rasende
narkomane”. Skylda ble som vanlig
lagt på demonstrantene, men det ble
heller ingen ros til politiet for deres
oppførsel. De samme mediene som
ellers godtar eller fortier politivold
hver gang sinte Blitzere er ute på
demo, hadde tydeligvis litt vanske-
ligere for å svelge at blide og fest-
stemte hippier ble slått til blods.

I internett-avisene er nyhetspro-
duksjonen ennå mer hektisk og slurve-
te enn i de trykte versjonene (alle sam-
men oppga forskjellig antall demon-
stranter og alder på den arresterte ung-
gutten, f.eks.). Seinere kom det opp-
dateringer, og nå snudde tonen mer i
retning av å spørre hvordan politiet
kunne håndtere situasjonen så klossete.
Dagen etter måtte visepolitimester Roy
Henry Nilsen innrømme at politiaksjo-
nen var mislykket, og at de nok burde
handlet anderledes. Da NRK spurte
om han mente de bare burde oversett at

folk røyka hasj åpenlyst, svarte han at
“det gjør vi da hver dag”. Og her er vi
ved kjernen av spørsmålet. Hasj-
røyking er ikke lenger noe en liten
gruppe sløve frikere driver mer; det har
blitt vanlig overalt (t.o.m. vår framtidi-
ge dronning har en fortid i rus-
miljøer!). Politiet
kan ikke lenger
bruke tiden sin på
å forfølge alle
med en joint i
hånda. Og selvom
det naturligvis
ikke ble poengtert
i mediene, kan det
jo være at en og
annen TV-titter
reagerte på at så
mange mennesker
står åpent fram å
sier “jeg røyker
hasj”, midt i hovedstadens paradegate.
Det er nok ennå noen år til folk kan
sitte på bryggekanten og nyte jointen i
fred, men en politisk markering som
årets Marijhuana-marsj kan ikke myn-
dighetene overse i lengden.

De dramatiske bildene fra Oslo
ble gjengitt på TV og i aviser flere ste-

der i verden, og var nok svært pinlig
for norske myndigheter. Ellers gikk
Marihuana-marsjene fredelig for seg
de fleste steder (med unntak av New
York). Vi har dessverre ikke plass her
til å rapportere fra The Millennium
Marihuana March internasjonalt, men

du kan jo sjekke selv på internett. Et
bra sted å begynne er
www.angelfire.com/rnb/y/links.htm,
eventuelt NORMALs hjemmesider,
www.powertech.no/normal/. Hvis
ikke cannabis er legalisert innen da
sees vi på neste års arrangement,
“2001 – a Spaced Odyssey”.

Media  og etterspill

I våre liberale tider har det blitt moder-
ne, ja nærmest politisk korrekt, å være
for legalisering av cannabis.
Resurssterk ungdom fyker rundt i trip-
pa hampeklær og roper på “Fri Hasj”.
Men har de egentlig forstått rekkevid-
den av uttrykket “Fri Hasj”, eller
gjenntas det bare som et hult mantra?

Fri hasj betyr ikke bare legal bruk,
men også et totalt fravær av lovregule-
ringer og avgifter. For at planten skal
kunne kalles fri må alle selv kunne
dyrke og nyttiggjøre seg hampeplan-
ten, uten annenparts innblanding.
Dette er et aspekt som fulstendig blir
fortiet i den så mye omtalte legalise-
ringsdebatten.

Det kan kanskje synes formåls-
tjenlig å friste myndighetene med
moms, skatter og andre avgifter på
hasj, marihuana og hampeprodukter.

Men er det egentlig det vi vill, å gi
myndighetene nok en intektskilde på
bekostning av andres arbeid? Det
skrytes mye av hampeplantens gode
egenskaper og den uendelige rekke av
produkter som kan slippes på marke-
det og stimulere til økt konsum og for-
bruk. Men ønsker vi virkelig å slippe
markedskreftene løs på nok en plante,
på linje med mais og bananer?

Myndighetenes krav på en del av
kaka og markedskreftenes hang til sta-
dig økende profitt er så absolutt ikke et
godt alternativ til dagens forbudssitua-
sjon. Vi kan risikere en konsesjonsbas-
sert utsalgsregulering, hvor hjemme-
dyrking straffes på linje med hjemme-
brenning. Derfra er ikke veien lang til
nederlandsk laboratorie-dyrka pot
med veksthormoner fra blå belgiske
kuer.

Fri hasj og gouda

Bli            du også!NORMAL

Z.B.



Det fryktede sovjetiske hemmelige
politiet KGB ble heller aldri avskaffa,
det bare skifta navn til FSB og har
kanskje mer makt enn noensinne.
Russlands nye president, Vladimir
Putin, starta for eksempel sin karriere
som KGB-agent. I Gateavisa #164
skrev vi om Krasnodar-saken, der
FSB forsøkte å få tre anarkister tiltalt
for terrorisme. På tross av at den ene
av de tre anarkistene starta en ny kar-
riere som politi-agent og tilsto alt han
ble bedt om, så endte saken med en
halv seier for anarkistene. Tiltalen mot
den ene av de tiltalte, Maria Radina,
ble droppa. Larisa Schiptsova ble
dømt til fire års fengsel for oppbeva-
ring og transport av sprengstoff, men
dommen ble senere omgjort til
betinga fengsel. Til slutt var det altså
kun angiveren Gennady Nepshikuyev
som fremdeles satt innesperra, og rett-
ferdigheten syntes å ha seira.

FSB, som slett ikke er vant til å
tape i retten, hadde imidlertid ikke
tenkt å gi seg med dette og har nå satt
igang en ny kampanje retta mot lan-
dets anarkister og venstreorienterte.
Først ute var anarkisten Jacov
Kocharev, som i fjor høst ble dømt til
seks måneders fengsel for oppbeva-
ring av marijuana; en nesten uhørt
streng dom for denne type forseelse. I
følge våre kilder i Russland ble dopet
planta på Jacov som hevn for at han
vitna til fordel for Larisa i Krasnodar-
saken. Jacov satt fengsla i det berykta
Lefortovo, der han skal ha blitt utsatt
for tortur for å få ham til å vitne mot
andre anarkister. Jacov slapp ut i mid-
ten av mars.

Den 23. februar ble så Nadezhda
Raks og Olga Nevskaya arrestert og
tiltalt for å ha planta en bombe i inn-
gangspartiet til FSB-bygningen i
Moskva. Nadezha er medlem av  ung-
domsorganisasjonen til kommunist-
partiet RKSM(b), mens Olga er anar-
kist og aktiv i miljøvevegelsen. En
FSB-talsmann fortalte i et TV-intervju
at Nadezha og Olga er “unge mennes-
ker med et anarkistisk verdenssyn” og
at “deres organisasjon, N.R.A. (Nytt
Revolusjonært Alternativ), består av
omtrent hundre folk”. Siden da har
flere andre aktivister blitt arrestert og

tiltalt i denne saken. Blant disse finner
vi vår venn Larisa, som i mellomtiden
har gifta seg med Ilya Romanov.
Romanov var i likhet med Larisa tidli-
gere aktiv i den russiske anarkistbeve-
gelsen. Både Ilya og Larisa ser imid-
lertid ut til å ha forlatt sine anarkistis-
ke prinsipper, og skal etter det vi for-
står begge ha meldt seg inn i den kom-
munistiske ungdomsorganisasjonen
“Komsomol”. Ilya ble fengsla for
besittelse av cannabis i 1998 og har
sona i det psykiatriske fengselssyke-

huset Serbsky Instituteetter å ha blitt
erklært sinnsyk. Dette har ført til at
han nå har sittet innesperra i måneds-
vis etter å ha sona ferdig dommen sin,
da FSB har fått en doktor til å skrive
under på at Ilya er “en fare for seg selv
og andre”. Å sperre opposisjonelle
inne på sinnsykehus er m.a.o. nok en
god gammel KGB-tradisjon som FSB
viderefører. 

Tidligere i vår fikk Ilya selskap
av anarkisten Alexander Biriukov,
som ble overført til Serbsky Institute
fra Levfortovo. Alexander sitter også i
varetekt mistenkt for å ha stått bak

bombeangrepet på FSB-bygningen og
å være medlem av NRA. NRA har tid-
ligere stått bak flere bombe-eksplosjo-
ner og like mange høytflyvende revo-
lusjonære kommunikeér. Etter alt å
dømme består de av leninister og slett
ikke anarkister, men en kan kanskje
ikke forvente at FSB skal holde styr
på slike bagateller. I alle fall er det
ingen grunn til å tro at de arresterte
hadde noen tilknytning til NRA, og
det er heller ikke sikkert at det var
denne gruppa som var ansvarlig for

disse bombene. NRA ser ut til å ha
blitt yndlingsfienden til FSB, som i
det siste har beskyldt flere og flere
venstreaktivister for å  tilhøre denne
gruppa. FSB skal også ha oppretta en
falsk internettside for NRA i håp om
at troskyldige terrorist-sympatisører
skal sende dem e-post.

Hvordan kan vi så være sikre på
at FSB lyver? Vel, for det første befant
både Alexander Biriukov og Larisa
Romanova seg i politiets varetekt den
4. april 1999, og ville dermed hatt
svært vanskelig for å organisere et
bombeattentat. For det andre beskyld-

te FSB først tsjetsjenske terrorister for
dåden, og hevda at de hadde både vit-
ner og video-opptak som beviste
dette. FSB hevder nå at de tiltalte også
skal ha planta en bombe i FSB-
bygninga i august 98. Det underlige
med denne teorien er at denne eksplo-
sjonen ikke ble rapportert i russisk
presse før noen måneder siden, altså
halvannet år etter at den skal ha funnet
sted... Ingen av eksplosjonene gjorde
noen synlig skade på FSB-bygninga,
så det er altså ikke engang sikkert at
de har funnet sted, eventuelt at de er
blitt arrangert av FSB for å sverte først
tsjetsjenerne, og nå landets anarkister.
Det som er sikkert er at FSB ikke har
et fnugg av bevis for påstandene sine,
annet enn tilståelsene de får banka ut
av fengsla aktivister. Etterforskinga
blir leda av de samme folka som
hadde ansvar for Krasnodar-saken, og
hovedvitnet blir kanskje også det
samme: Gennady Nepshikuyev ser
ikke ut til å ha lært leksa si fra forrige
rettsak, og skal igjen være villig til å
lyve om vennene sine.

Det har vist seg svært vanskelig å
få starta opp en støttekampanje for
disse fangene i Moskva. I tillegg til de
som er fengsla, har uttallige aktivister
blitt trakassert av FSB. De har gjentat-
te ganger blitt kalt inn til forhør, har
fått leilighetene sine ransaka og har
blitt trua med fengsel. Mange har blitt
pressa til å forlate byen, og de som er
igjen har begrensa ressurser.
Komsomol og stalinistene har sin
egen kampanje, men gjør stort sett
saken bare verre ved å utrope de
fengsla til “helter i den revolusjonære
væpna kampen”. De fengsla aktivis-
tene trenger sårt penger til advokatbi-
stand, og også til mat ettersom en ikke
kan greie seg på fengselskost i
Russland. Hvis du har lyst til å gi et
bidrag, kan du sette inn penger på
Futurum Forlags postgirokonto 0813
2049328. Merk giroen ABC, så sørger
vi for at spenna havner der de skal.
Ditt eventuelle bidrag vil i første
rekke gå til Olga Nevskaya.

Gunnar Mathisen 

“Fred er krig” - “Sannhet er løgn” - “Frihel er slaveri” 
Anarkistisk kommentar til Putins fredsskapende virksomhet i Tsjetsjenia.
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Stalin er død – Putin lever
– FSB starter ny heksejakt på anarkister

Våre vestlige medier fremstiller Russland som et
stabilt demokrati, hvis eneste trussel er noen
gamle kommunister nostalgiske for Sovjet-tida.
Virkeligheten er dessverre en helt annen. Den
sovietiske makteliten ga i virkeligheten aldri opp
makta; de bare begynte å kalle seg for kapitalister
istedenfor kommunister. Som gode kapitalister
delte de opp de beste statsbedriftene mellom seg

og har brukt det siste tiåret på å rane til seg lan-
dets verdier. Vanlige russere derimot, blir bare fat-
tigere og fattigere, og arbeidere får ofte ikke betalt
på månedsvis, eller de får betalt i hva bedriften til-
feldigvis produserer. Hvis bedriften produserer
motorsykler, for folk betalt i motorsykkeldeler. Hvis
bedriften produserer sex-leketøy, får en kanskje
betalt i dildoer... 



Rapport fra antikrigs-
bevegelsen i Russland

Den sterke støtta som krigen i
Tsjetsjenia har blant vanlige russere
viser hvor effektivt det er for myndig-
hetene å spille på folks frykt for terro-
rister. Det finnes riktignok ingen bevis
for at det virkelig var tsjetsjenske ter-
rorister som sprengte i lufta flere
boligblokker i august 1999, men få
russere ser ut til å tvile på den offisi-
elle anti-tjetsjenske propagandaen.
Som et resultat av dette, har vi denne
gang ikke sett noe til de sterke
antikrigsfølelsene som oppsto under
den forrige Tsjetsjenia-krigen. Dagens
antikrigsbevegelse i Russland er der-
for stort sett begrensa til noen små,
men høyrøsta aktivistgrupper i de
store byene. Blant de mest aktive er
anarkister, antifascister, menneske-
rettsgrupper og trotskister. Noen stali-
nistiske grupper er også imot krigen,
men har ikke organisert noen protester
på gatenivå. De berømte
“Soldatmødrene” – som var svært
aktive under forrige krig – har organi-
sert ukentlige markeringer i St.
Petersburg, men har vært mindre akti-
ve i Moskva. De gir imidlertid hjelp til
vernepliktige og sprer informasjon om
konflikten. 

I Moskva har en koalisjon av for-
skjellige anarkistgrupper arrangert sju
demonstrasjoner mot krigen så langt i
år, med en oppslutning på mellom 30
og 110 folk. Mange anarkister er også

involvert i den bredere
“Antikrigskommitéen”, der mennes-
kerettsorganisasjonene Memorial og
Helsinki-kommitéener med. Denne
koaliasjonen har organisert seks
demonstrasjoner i år, men heller ikke
her har oppslutningen vært overvel-
dende, med 500 deltakere som rekord.
I St. Petersburg ble en større musikk-
festival og demonstrasjon arrangert
den 27. februar som et samarbeid
mellom Antikrigskomiteen, anarkis-
ter, antifascister og trotskister.
Antikrigskommiteen i St. Petersburg
organiserer ellers markeringer hver
lørdag, men Soldatmødrene har sine
markeringer på torsdager.
Aksjonistene har, med få unntak, unn-
gått konflikter både med politi og med
den mer patriotisk innstilte delen av
sine medborgere. 

Anarkistene har trykka opp og
spredt store mengder med klistremer-
ker med slagord både mot krigen og
mot presidentvalget som ble holdt i
vår. Mange aktivister ser forøvrig
disse sakene som sammenfallende,
ettersom de mener krigen i Tsjetsjenia
bare ble satt igang for å sikre Putin
valgseieren. I Moskva arrangerte
anarkister en  “1. april-demonstra-
sjon” til støtte for Putin og politista-
ten. Demonstrantene krevde Putin
som ny tsar, og forlangte at han får en
sønn (han har nå to døtre). Det var også
planer om et større(og mer seriøst)
1. mai-arrangement, men dette gikk i
vasken fordi de ikke søkte om tilla-
telse i tide.

*  *  *

Nyhetene på disse sidene er basert på
informasjon fra anarkister i Øst-
Europa. Hvis du vil vite mer, eller
ønsker å bli involvert i støttearbeid,
kan du kontakte anarkistgruppa
Dikobraz på følgende addresse: Olga
Miryasova, PO Box 13, 109 028 Moskva.
(Ikke nevn Dikobraz på konvolutten, så
er det mindre sjanse for at FSB leser
brevet ditt...) Dikobraz kan også nås ved
å sende e-post til dikobrazi@lists.tao.ca
eller rk@glasnet.ru.Hvis du har tilgang
til internett, finner du en webside med
antikrigsmateriale på: 
http://www.kolumbus.fi/antra/antiwar/

Putin som ny tsar! Anarkistisk 1. april demonstrasjon i Moskva
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* * * Gateavisa trenger stoff! * * *

Det ser ut til å bli bare lenger og lenger mellom hver gang Gateavisa
kommer ut. Årsaken til dette sørgelige faktum er såre enkel: Vi mang-
ler skribenter. Her er det nettopp du kan trå til som en reddende engel!
Ikke brenn inne med ideene dine lenger, men skriv dem ned og send
dem til Gateavisa, Hjelms gate 3, 0355 OSLO. Får du en artikkel på
trykk, belønner vi deg enten med 10 eksemplarer av Gateavisa eller
et gratis abonnement (gjelder ikke leserbrev og notiser). Send gjerne
stoff på diskett eller med epost: gateavisa@online.no, med artikkel
som subjekt. Småstoff, kunngjøringer, leserbrev o.l. sender du til
samme adresse, men med småstoffsom subjekt. Ubenyttede artikler
returneres ikke, men blir liggende å støve ned i hyllene våre i årevis.

Politi angrep 1. mai-
demonstrasjon i Praha

Den tradisjonelle anarkistiske 1. Mai-
demonstrasjonen starta som vanlig på
Strelecky-øya i sentrum av Praha. Da
klokka var ett hadde bare 150 anarkister
dukka opp, men til gjengjeld stilte byens
politikorps opp med 500 mann, i tillegg til
hunder og vannkanoner. Allerede før
arrangementet starta erklærte øvrigheta at
dette var en ulovlig demonstrasjon og for-
langte at forsamlinga oppløste seg umid-
delbart. Da anarkistene ignorerte denne
høflige oppfordringa, gikk politiet til
angrep. Demonstrantene forsøkte å sette
seg til motverge, men dette førte bare til
mer vold fra politiets side. Aktivister som
var kjent av politiet ble plukka ut for eks-
tra voldelig behandling. 15 personer ble
arrestert, men alle ble løslatt igjen etter å
ha blitt fotografert og oppført i politiets
svartelister over “subversive personer”.

Noe senere forsøkte rundt 70 anar-
kister likevel å gjennomføre en demon-
strasjon, men de støtte snart på en ny
gruppe opprørspoliti. Over halvparten av
deltakerne ble arrestert, og flere ble mis-
handla på vei til arresten. Dette er den før-
ste større politiaksjon retta mot tsjekkiske
anarkister i år, og må kanskje sees på som

en øvelse i forbindelse med de store
demonstrasjonenw som er venta i slutten
av september, da det Internasjonale
Pengefondet holder møte i Praha.

Tre medlemmer av Føderasjonen av
Sosiale Anarkister(tsjekkisk seksjon av
den Internasjonale Arbeider Assosiasjon)
har blitt tiltalt for henholdsvis våpenbesit-
telse og overfall på politiet. Alle tre skal
ha blitt plukka ut av mengden med
demonstranter på grunnlag av politiets
svartelister. To av de tre er allerede under
tiltale for andre forseelser, og er derfor
trua av fengselsstraffer på opp til 10 år. I
tillegg til dette risikerer FSA-medlemmet
Michal Patera fremdeles opp til 15 års
fengsel for “mordforsøk” etter å ha skutt
en nynazist i sjølforsvar. FSA er for tiden
involvert i støttearbeid for tilsammen 12
forfulgte anarkister, og har brukt nesten
90.000 norske kroner på advokatbistand
mellom november 1998 og april 2000.
Denne summen representerer tre årsløn-
ner for en vanlig tsjekkisk arbeider, så
FSA er avhengig av internasjonal hjelp. 

For mer informasjon, kontakt FSA på
PO Box 5, 15006 Praha 56,
Tsjekkiske republikk
Epost: fsa-praha@volny.cz
Telefon: (420) 604-773440.

Polske anarkister skapte
internasjonal skandale

På kvelden den 23. februar, holdt en
gruppe anarkister en demonstrasjon
foran det russiske konsulatet i den
polske byen Poznan. Demon-
strasjonen var en protest mot den bar-
bariske russiske krigføringa i
Tsjetsjenia. Under aksjonen gikk
demonstrantene inn på området til
konsulatet og rev ned det russiske
flagget, rev det i stykker og tråkka på
det, i tillegg til å spraye hakekors på
veggene. Denne aksjonen førte til en
internasjonal skandale da den russiske
regjeringa forlangte en offisiell unn-
skyldning fra den polske. De krevde
også at demonstrantene skulle bli
straffa, at den polske regjeringa måtte
slå ned på tsjetsjensk og pro-tjetsjensk
aktivitet i landet og at det måtte bli en
slutt på alle slike protester. Det russis-
ke parlamentet har erklært hendelsen

som “en handling av internasjonal ter-
rorisme”, og den russiske ambassadø-
ren i Polen ble kalt hjem.

Som et svar på aksjonen i
Poznan, kasta russiske høyreekstre-
mister fra det Nasjonal-bolsjevikiske
partiet en brannbombe mot den polske
ambassaden i Moskva natta til den 25.
februar. Neste dag gikk over 200 rus-
siske nasjonalister, inkludert kossak-
ker og fascister i militæruniform, til
angrep mot ambassaden. Fascistene
kasta stein og andre prosjektiler, og
det polske flagget ble satt fyr på.

Fem personer skal for retten i
Polen den 7. juni, tiltalt for å ha øde-
lagt  eiendom og å ha “skjendet et
nasjonalt symbol” (det russiske flag-
get). I polsk media ble skylda for
aksjonen i Poznan lagt på “hooli-
gans.” Straks dukka det opp grafitti
over hele Poznan som erklærte:
“bedre å være hooligan enn massem-
order.”



Gateavisas utsendte var en av sin-
kene som først fikk sett disse fil-
mene ved denne anledningen, og
maken til sidestykker i norsk film-
historie kan man bare glemme å
leite etter. Med “Boomerang-saken”
i Bergen fikk politivolden i vårt
møydommelige demokratur endelig
et ansikt, og selve filmen sammen-
stiller nok fakta i intervjuer til å
sprekke hull på myten om Norge
som rettsstat. 

I “Junkies” derimot, er det følgelig
ikke politivold som er et særlig
tema. – Den handler om folk som er
så langt nede i dritten fra før, blir
driti på, kjørt i gjødselskverna av
samfunnet og generelt om hvordan
det er å leve med det fra dag til dag
med noe av humøret i behold. –
Kraftig kost, dét er helt klart!
Uansett, begge filmene anbefales
(de kommer forøvrig også etter-
hvert på video...)

Gateavisa grep sjansen da den bød
seg etter filmvisningen til å inter-
vjue den godeste Trond Kvist i egen
person.

Gateavisa:I forhold til politiet, hvor-
dan var det å lage “Boomerang”,
åssen reagerte de? 

Trond Kvist: Vi mente egentlig å
intervjue politi og påtalemakten. Det
så jo ut til at vi skulle få det óg, men
så hadde de hatt et møte der de fattet

et vedtak om at vi skulle fullstendig
boikottes. Jeg hadde et møte på
Bergen politikammer, og jeg må si at
jeg aldri har følt meg så hata som dér.

Gateavisa:Du følte deg kriminell?

Trond Kvist: Jah, det har jeg gjort
mange ganger før óg, men det her var
HAT – virkelig hat. Det følte jeg også
da jeg gjorde “Junkies”. Noen av
folka var så paranoide... Etter det så
gikk det ganske greit, vi merket lite til
politiet under innspillingen av
“Junkies”. Men jeg var forberedt, da
alle som hadde jobba med politivold-
saker før meg, blei politietterforska.
De fikk masse trøbbel med politiet og
spesielt pressen som gjorde alt for å
diskreditere ikke bare forskerne og de
som tørte å stå fram med dette her,
men det gjaldt også sånn som NRK og
Amnesty International som ble
beskyldt for å skjenke vitnene og å
betale for gode historier(...).  Dét skjer
faktisk i Norge... 

Gateavisa: Hvordan vil du beskrive
livet før og etter “Boomerang”?

Trond Kvist: -Før, kunne jeg gå på
gaten og en politibil passerte med tre
stykker inni som nistirra, hvorav han
ene leste inn på radioen hvordan jeg
så ut, da var jeg ganske paranoid for
politiet. Men etter at jeg lagde
“Boomerang” så har jeg blitt helt
“luft” for dem. Politiet ser tvers
gjennom meg, jeg er en ikke-person.

Det var jo det motsatte av det jeg for-
venta da.
Gateavisa:Av “respekt” tror du?

Trond Kvist: Ja, jeg tror de er litt
redd meg... -Men  i “Junkies” gikk det
ut en oppfording fra ledelsen på
Bergen politikammer om at politifolk
skulle medvirke frivillig i filmen, som
statister.

Gatevisa:De fikk altså motsatt ordre
til denne filmen enn til “Boomerang”?

Trond Kvist: Ja. De har lært noe...
Poenget er at jeg først søkte om å få
leie uniformer til statister som kunne
spille politi, men så er det kommet en
ny regel; hvis man skal leie uniformer
så skal det lokale politikammeret god-
kjenne manus først(...).

Gateavisa:HÆ?

Trond Kvist: Det er en helt syk regel.
Det vil jo si at politiet reelt sett er en
sensurinstans hvis du skal ha unifor-
mert politi i filmen. Til slutt skrev jeg
ned et manus og ga dem dette, men da
insisterte de på at orntli’ politi skulle
medvirke. Grunnen til det, tror jeg, er at
de var livredde for å slippe meg løs med
uniformer på egen hånd, for hva kunne
vel ikke jeg finne på med dem !?!

Gateavisa: Tilbake til “Boomerang-
saken”. Før jeg fikk sett filmen om
den, trodde jeg den hadde noe med en
husokkupasjon å gjøre, stemmer det?

Trond Kvist: Nei, men på 70-tallet
var det noen husokkupasjoner i
Bergen, først i 1972 og flere seinere.
Bl.a. ved en okkupasjon av ordføre-

rens kontor sendte politiet bikkjene
inn, og en jeg kjenner som var der blei
bitt i pungen. Etter det var det også
jævlig mye snakk om politivold, og
politi-inspektør Rynning Tønnesen,
daværende sjef for ordensavdelingen,
gikk ut i avisa og sa at “Skal man lage
omelett må man knuse noen egg”(!!!).
Opp gjennom 70- og 80-tallet var det
på venstresia mye snakk om politi-
vold, klassepoliti og klassepurk. Det
er klart at Bergens-politiet kunne være
ganske brutale i møte med demon-
stranter, men der tror jeg faktisk Oslo-
politiet har overgått sine kollegaer i
Bergen. Det som skjedde i Oslo var jo
at man fikk integrert Terrorpolitiet i
Ordensavdelingen, og inntrykket jeg
har fått er at de har brukt enhver
demonstrasjon som øvelse på krigstil-
stander. Det er liksom ikke der
Bergens-politiet er verst, det går mere
på “klient-forakt”. Hvordan de
behandler og takler mennesker, og
banker de noen mener de at de virke-
lig fortjener det.    
De som er mest utsatt for politivold er
jo såkalte “gjenganger-kriminelle”,
narkomane, alkoholikere, men mange
andre óg. Jeg kjenner til både advoka-
ter og lærere, altså folk som er i helt
streite jobber, som har fått bank av
politiet i Bergen. 

Gateavisa: Tror du at det foregår
politivold fortsatt?

Trond Kvist : Altså faktisk tror jeg det
har blitt mindre politivold, hvertfall
ved Bergen Politikammer. Politivold
har jo alltid foregått overalt, det er
ikke noe Bergensfenomen. Men det
var en voldskultur i Bergen, og jeg
tror det er bare ett annet politikammer

20 1/00

Møte med en  rad ika l  rMøte  med en  rad ika l  r eg issøreg issør
L ø r d a g  3 .  d e s e m b e r  a r r a n g e r t e  S t r a f f e d e s  O r g a n i s a s j o n  i  N o r g e  ( S O N )
f i l m k v e l d  p å  S p i s e s t e d e t  m e d  “ B o o m e r a n g ”  o g  “ J u n k i e s ”  p å  m e n y e n .
R u n d t  3 0  s t y k k e r  m ø t t e  f r a m ,  b å d e  f o r  å  s e  f i l m v e r k e n e ,  d i s k u t e r e  l ø s t
o m  k r i m i n a l p o l i t i k k  o g  f o r  å  m ø t e  r e g i s s ø r e n ,  T r o n d  K v i s t ,  s o m  r e i s t e
h e l t  f r a  B e r g e n  k u n  f o r  d e n n e  e n e  f r a m v i s n i n g e n s  s k y l d .



som har hatt et tilsvarende stempel og
en tilsvarende kultur, og det var ved
gamle Grønland Politikammer i Oslo.
Og det blei jo nedlagt, i stor grad på
grunn av det. Det var vel forresten der
“Fleskenakken” var?
Gateavisa: I fjor dro Stortingets
Justiskomité på seminar til New York
for å studere “Nulltoleranse-taktik-
ken” som blir håndhevet der, da de
fant det naturlig å sammenligne Oslo
med New York, hva syns du om det? 

Trond Kvist: Jeg veit jo egentlig ikke
så mye om dét, for meg så virker det
bare helt farout.

Gateavisa:Tror du kanskje det kom-
mer til å ha noe si for voldskulturen i
politiet framover?

Trond Kvist: Jeg syns det er farout å
sammenligne seg med New York, det
syns jeg. Og det har vært skrevet mye
i avisene om voldsproblemer og vold
og greier. Men i mine øyne er det et
større problem at folk går rundt og er
redde for å bli slått ned, enn at det er
en reell fare for å bli slått ned. For det
er ikke stor sjanse for å bli slått ned,
men det er faktisk et ganske stort pro-
blem at folk går rundt og har angst for
det. At folk ikke tør å gå ut aleine om
kvelden, det er et problem. Jeg tror
politiet og pressen, de har en felles
interesse i hva som selger i overskrif-
ter som fokuserer på hva politiet
burde gjøre nå, og dét betyr flere
penger til politiet. De bruker alt det de
kan bruke. Narkotika er det de har
brukt mest for å få mere penger. Det
var jo en liten stund med “MC-kri-
gen” da, mellom Bandidos og Hells
Angels, men så sluttet jo de fred –
og hva skal politiet da gjøre?

Gatevisa: I Oslo har
Høyrebyrådet gjort alt de
kan for å styrke politi-
ets troverdighet i
forhold til hvor
stort narkoti-
kaproble-
met egentlig er,
hva mener du om
det?

Trond Kvist: Det er
også så naivt, for nå
har man hatt 20 år med
denne narkotika-
politikken,  og hovedvir-
kemiddelet man har er
enda mer politi. Det har jo

bare eksplodert i alle år.  Jeg har fak-
tisk skifta mening,  det vil si at jeg
ikke var spesielt opptatt av legalise-
ring/avkriminalisering før jeg begynte
å intervjue narkomane, og jeg har fun-
net at jeg ser bare skadelige virkning-
er av kriminaliseringen. Det øker
rekrutteringa, gjør det vanskelig å
slutte for det reduserer livskvaliteten
for de med rusproblemer, og det øker
dødeligheten. Jeg tror dessuten stig-
matiseringen av de narkomane i
Norge er mye større enn i andre land
der det er flere grupper som faller
utenfor. Det er ruspolitikk og ikke kri-
minalpolitikk som er veien å gå, for
det er helt meningsløst, mener jeg, å
fylle opp norske fengsler med narko-
mane, enten de sitter for vinnings-
kriminalitet eller dopkriminalitet. Han
ene jeg intervjua til “Junkies” bodde
på Hønefoss, hadde eget firma og var
sjøl junkie, og han fikk en jobb uten-
for byen der han tok med seg noen
andre narkomane til verkstedet sitt.
Da falt vinningskriminaliteten i
Hønefoss med over 90%(!)... De fles-
te narkomane er sånn at de stjæler til
de har penger nok til dop og så stjæler
de ikke mere. Og når de ikke har mer
dop igjen så er det ut på ny runde.
Men stort sett så er ekstremt mye av
vinningskriminaliteten knytta opp mot
at folk er narkomane, og det kunne
man lett ha fått vekk ved å legalisere. 

Gateavisa:Mener du at politikerne er
klar over det?  Tror du politiet bruker
det bevisst for å få flere midler?

Trond Kvist: Det har man sett om
igjen og om igjen, at politiet bruker
narkomane som begrunnelse for å få
flere midler. Det gjør politiet. Politiet
og enhver annen offentlig etat prøver
å få mer penger til seg sjøl med å
begrunne at de gjør så jævlig mye vik-
tig her i verden. Og om hvorvidt poli-
tikerne er klar over at politikken er
feilslått, det er godt mulig. Her i
Norge har ikke spørsmålet i politikken
vært om det blir flere eller færre nar-
komane, men jeg tror det skyldes at
man vil gjøre det mest mulig sosialt
illegitimt å bruke illegale rusmidler.
At man ofrer de menneskene for å
opprettholde en moral i samfunnet,
det handler om å definere grensene for
hvor det akseptable i samfunnet går.
“Krigen mot narkotika” har aldri
eksistert. Det det er snakk om er
Krigen mot de narkomane. Tvert imot
mener jeg at politiet har bidratt til å
spre dop. Og spre harde stoffer óg. 

Gatevisa: Hva med pressa? -Tror du
de har hatt noe å si i forhold til det?    

Trond Kvist: Ja, pressa, det er litt
vanskelig å svare på. Men det er klart;
nyheter er vare, og dop har solgt, og
stigmatisering har solgt. Altså pressa
har vært en veldig viktig del av det å
stigmatisere rusmisbrukere i Norge,
det er jeg overbevist om. Men det at
Uropatruljen før dro ut og “sprengte”
hasj-miljøer åpna opp for hardere
stoffer. Det var politiet helt åpenbart
delaktig i.

Gateavisa:Båndet er dessverre straks
slutt... Noen avsluttende ord?

Trond Kvist: For politikere her i
Norge er det omtrent en trosbe-

kjennelse at sånn skal det
være, den gamle politikken

skal føres. Det virker nes-
ten likegyldig om det
faktisk hjelper eller
ikke...

Avslutningsvis kom-
mer vi inn på den
aller første filmen
Trond Kvist laga

(husker dessverre ikke
navnet på’n), som er

intervjuer med diverse
husokkupanter på 80-tallet,
før båndet og dermed inter-
vjuet brått tok slutt.
Gateavisa ser med glede

fram mot å se mer fra Trond
Kvist i tida som kommer...

P.P.
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er et helt nytt platesel-
skap som legger vekt
på salg av CD´er, pla-
ter, bøker og fanziner
innenfor genren Ska ,
Punk og Oi! . 

Vår første utgivelse er en
CD-singel med Frankie
“Boy” Flame & the
Whalers , og akkurat nå
jobber vi med en norsk
punkrockzamler samt en
CD med band som har
spilt på Oslo Skins´ for-
skjellige blot. Vi har forøv-
rig også krita Jalla
Records gamle varelager,
som nå står til vår og deres
disposisjon. 

Vi kommer til å ta inn mer
etterhvert, så dette er bare
begynnelsen. Send oss
gjerne demo´er, ziner
o.s.v.!!! -Vi er også, selv-
følgelig, interessert i å
bytte til oss andres utgi-
velser mot våre egne... 

TT AA K O N TK O N T A K T !A K T !

Adressa er: 

Pitbull  Records
P.r. Etterstad, 

0601 Oslo.
postgirokonto:
0 5 4 0 . 1 7 1  2 7 6 5
Foreløpig vil bestillinger kun bli

sendt i postoppkrav.

TT aa kk ee
cc aa rr ee !!

Hilsen 
S t å l s k a l l e o g  L u l a

adm.dir.  kasserer

PITBULLPITBULL

RECORDSRECORDS



Kom deg ut!

Trodde du at new-age folk bare var
opptatt av det åndelige og spirituelle?
Det var i allefall mitt utgangspunkt
når jeg gikk til alternativmessa 1999.
Jeg ville avdekke snusk, hånle av
humbug, grafse til meg litt gratis mas-
sasje… og kanskje oppnå nirvana på
kjøpet. For jeg skal ikke stikke under
en stol at jeg tror på noe av dette her.
Enkelte av de behandlingsformer som
ble presentert på messa er det fler og
fler som bruker med heldig resultat.
Homeopati og akupunktur blir ofte
anbefalt av tradisjonelle medisinere
og andre man vanligvis forbinder med
skeptikere.

Når jeg så skulle få min aura
fotografert og tolket, ventet jeg det
verste. Å tro på at aura’er finnes er en
ting, en annen ting er å tro på at den
går an å fange med et kamera. I tillegg
forventet jeg fortellinger om ubalanse
i chakra’er med anbefalinger om dyre
behandlingsmetoder som skulle rette
på dette.

Aurafotografene var blant de
mest attraktive tilbudene på messa.
Det var flere stands og lange køer.
Lolo og Lasse fra den lille byen
Sjuntorp i Sverige var de heldige
utvalgte.

Hva er aurafotografi?

Aurafotografiapparatet så ut som en
stor grå metallboks. Offeret (meg) satt
seg i en stol ca. 1.50 meter unna foran
en svart vegg. Så måtte jeg plassere
hendene en kort stund på to blå bok-
ser, for så  å ta dem ned igjen på fang-
et. Knips!, og bildet var tatt. Polaroid.

Mitt bilde var i hovedsak gul-
oransje. Brosjyren jeg fikk utdelt hev-
det at gult var “det mentala uttrykkets
energi. En ganske enhetlig gul aura
forteller om en mentalt fokusert per-
sonlighet, en lærer, student etc.”
Orange hadde andre egenskaper. “Rød
fysisk vilje blandes med bevisst gult
mentalt plan[...] Denne energien i
auraen sier klart og tydelig at man vet
hvem man er, og at man er mer eller
mindre overbevist om at det er full-
stendig rett”.

Tolkningen

For at jeg skulle slippe å stå i kø i
halvannen time på å bli tolket, slik
som alle de som hadde betalt for her-
ligheten måtte, ble jeg med Lasse ut
når han skulle ta en røyk. Han fortalte
at egentlig var han fotograf, og ved
siden av det brukte han all fritiden sin
på et ungdomsaktivitetshus. Der
hadde han startet opp en avis sammen
med ungdommene, tigget fotoutstyr
og datamaskiner av de lokale
nœringsdrivende og satt igang. “Wow,
en ekte idealist!” tenktejegi, og ble
svært så positivt innstilt til denne rare
mannen. 

Når så tolkningen begynte ble vi
ikke skuffet. Istedet for å foreslå dyre
behandlinger fikk jeg den greie
beskjed at jeg burde komme meg ut.
Av min aura kunne Lasse se at jeg
hadde kalde føtter, og at jeg tenkte for
mye.

“Mitt råd til deg er å bli fyskisk
aktiv, da vil du få tilbake din varme.
Jeg pleier å si at om du har en lampe
rekker det ikke med å dra fram 220
volt,  lampen lyser ikke, man må ha en

jordkabel også. Det fysiske og det
psykiske velværet henger sammen. I
stedet for å sette deg ned foran data-
maskinen, burde du gjøre noe annet.
Gå i bowlinghallen eller noe.” 

Idealist my ass!

Jeg var nr. 110 som ble aurafotogra-
fert den dagen, og klokken var 15.00.
I løpet av den tiden jeg var der knipset
Lolo sikkert ytterligere 30 bilder. En
kjapp hoderegning viser stor fortje-
neste for våre venner. Tre dager med
200 bilder à 220 kr. gir en inntekt på
132 000. Av disse går nesten 10 000
med til å dekke messeleia. Med  2000
til andre utgifter (de kom jo tross alt

fra Sverige) sitter de igjen med 60 000
hver, eller en dagslønn på 20 000!!!
Lasse og Lolo var de billigste aura-
fotografene på messa.

Jeg sjekket på nettet hva et aura-
fotokamera koster. Ca. 77000,- norske
kroner ville en forhandler ha. Dette
inkluderte film etc. til å ta 500 bilder,
som da tilsvarer 110 000,-, eller en
fortjeneste på 30 000,- Så selv hvis
dette var Lollo og Lasses første år, og
investeringene høye, vil de sitte igjen
med et minimum på 20 000 hver i inn-
tekt denne helgen. 

En annen forhandler på nettet,
som laget hjemmesider i tillegg til å
selge Aura videokameraer, kunne ikke
sagt det bedre: 
"We want your business!"
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GATEAVISA VAR PÅ ALTERNATIVMESSA:

Kvistgjengere, alternative høner, vegetarmat og sha-
maner fra sameland. Alternativmessa i Oslo Spektrum
i høst hadde mye god underholdning å bidra med.
Utstyrt med halvåpne sinn og båndopptager tok jeg en
tur for å se om jeg kunne finne meg sjæl.

SPEKTRALSPEKTRAL ,,
SPEKTRALSPEKTRAL ……
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En aura er, i følge de som tror på det, et
energifelt som omgir alle levende
vesenser. Hos mennesker utspringer
auraen fra energipunkter i og rundt
kroppen. Disse kalles chakraer. Hver
av chacraene har forskjellige farger
som  tilsvarer forskjellige sider ved din
personlighet. Disse fargene er i kon-
stant endring. “Auraen forvandler seg
hele tiden. Bare mens vi sitter og pra-
ter her forandres den. Det vi tar bilde
av her, er det du kan jobbe med. Det vil
ikke si at du nødvendigvis “er” slik
som bildet viser for resten av livet,
men det sier noe om hvordan du er nå
og hva du kan jobbe med per i dag.” En
plutselig følelse, for eksemple at man
vinner en million i lotto, kan forandre
auraen totalt. På samme måte kan aura-
en varig forandres ved at personlighe-
ten forandres. Dermed blir det vanske-
lig å kontrollere at aurafotograering er
riktig. En hver forandring i bildet kan
forklares med at personligheten,

følelsene eller din fysikk har forandret
seg.

Auraens farger kan også vise syk-
dommer. En av aurafotografene vi
snakket med mente hun kunne se at
Gateavisas utsending hadde dårlig
væskebalanse og at det pågikk en
“utrenskning” i kroppen hans. Dette
tolket hun som et resultat av at han
hadde vært på fylla dagen før. Det er
imidlertid ikke noen konsensus om
hvilke farger som viser hvilke sympto-
mer eller sykdommer. Resultatet av
tolkningen avhenger av hvem du spør.
Det gjør det også vanskelig å foreta en
empirisk eller vitenskapelig undersø-
kelse av dette fenomenet.

Aurafotografene  hadde nogenlun-
de likelydende forklaringer på hvordan
aurafotografering virker.

“Kameraene tar ikke bilde av
auraen direkte, det er fysisk umulig.
Når vi tok bildet av auraen din, la du
hendene på to håndsensorer som måler

frekvenser.  Hver farve har forskjellige
bølgefrekvenser, og det var de som ble
målt.  Man avbilder ikke hele auraen
din, men et utsnitt av den av energien
vi har.”

En annen aurafotograf mente at
kroppens chacraer tilsvarte punkter i
hendene. Sensorene målte energien i
disse punktene og sendte informasjo-
nen til en datamaskin som overførte
dette til fotopapiret. Slik ville hele
kroppens aura bli registrert, selv om
bildet bare gjenga en liten del.

I følge “The Sceptic’s Dictionary”
er det noe helt annet som skjer. Alle
levende ting er på en eller annen måte
fuktige. Når elektrisitet treffer noe
levende vil et område av ionisert gass
oppstå forutsatt at fuktighet er tilstede
på objektet. Fuktigheten blir så over-
ført til emulsjonen på filmen og forår-
saker en veksling i mønsteret fra de
elektriske ladningene på filmen. Slik
vil man for eksempel ikke klare å ta

aurafotrografi av noe i vakum, da det
ikke vil være noe fuktighet tilstede.

Mennesker som driver med dette
til daglig hevder å kunne se auraer uten
hjelp av teknisk utstyr. Dermed vil de
også kunne “kontrollere” at aurafoto-
grafiet gjengir et riktig bilde av auraen.
Vi som blir fotografert har imidlertid
ingen mulighet til å vurdere resulta-
tene, eller tolkningen. Vi kan imidler-
tid, hevdes det, trene oss opp til å se
auraer. En vanlig treningsteknikk er å
stirre på et objekt plassert opp mot en
hvit bakgrun i et rom med dårlig lys.
Det man ser kan selvfølgelig være en
aura. Det kan også like gjerne være
effekten av at netthinna di blir sliten.
Du kan også se auraer hvis du har en
hjerneskade, migrene eller spesielle
former for epilepsi.

Det kan ganske enkelt kanskje
være på tide med en tur til legen?

Maren Hegna

Aurafotografi forutsetter en ting. At auraer
eksisterer. Mange tviler på det. Vi snakket
med to forskjellige såkalte aurafotografer på
Alternativmessa, som forsøkte å gi oss sin
forklaring på fenomenet.AURATERAPI

SON - Straffedes Organisasjon i Norge
– er skuffet over at Justisministeren har
lagt liten vekt på å bedre forholdene
for fanger og løslatte i Norge.   Vi har
fått en klar høyredreining av kriminal-
politikken og elementer som politiker-
ne tidligere ikke ønsket som en del av
norsk kriminalpolitikk ble vedtatt
under Dørum.  Vi har tidligere advart
mot denne utviklingen og vil oppfordre
Justisministeren til å revurdere sin ned-
prioritering av fangesaker til fordel for
mer populære tiltak som Statspoliti,
mer kontroll og flere byråkrater.  SON
oppfordrer Justisministeren til å starte
opprydningen innen kriminalomsorgen
med sikte på bedre fangebehandling og
mindre tilbakefall.

Det går to tog innen norsk krimi-
nalpolitikk for tiden, det ene går mot
en mer human fangebehandling mens
det andre går mot mer kontroll og
utstøting.  Det er i dag ikke balanse
mellom disse to togene, tvert imot opp-
lever vi at kontrolltoget øker farten på
bekostning av en menneskelig utvik-
ling.  Fortsetter denne utviklingen vil
vi etter hvert oppleve amerikanske til-
stander i Norge og vi har vondt for å
forstå at ikke politikerne skjønner at
dette er farlig.  

Dagens krig mot de narkomane
har ført til at stoffbrukende fanger blir
et dominerende flertall i fengslene,

med de problemer dette fører med seg
for ansatte og medfanger.  Økte feng-
selsstraffer og mer restriktiv soning
virker mot sin hensikt på de narko-
mane, men det øker hatet og hetsen
mot dem.

SON har tidligere bedt om en
kraftig nedrustning av de mest skadeli-
ge kontrolltiltakene som generell tele-
fonavlytting, generell brevlesnings-
kontroll, kontrollerte besøk og en
rekke andre usosiale kontrolltiltak.
Likevel opplever vi at det nyeste feng-
selet på Ringerike legger opp til å bli
det verste innen kriminalomsorgen.  I
tillegg har vi fått en utvikling innen
Kriminalomsorg i Frihet som gjør KIF
til en ren kontrollinstans der de som
trenger mest hjelp blir angitt og sendt
tilbake i fengsel.

Justisdepartementet ønsker økt
besøkskontroll,  anskaffelse av mer
avansert teknisk kontrollutstyr og utvi-
det adgang til å benytte narkotika-
hunder overfor innsatte og nye ret-
ningslinjer for kroppsvisitasjon av
fanger.  Vi har for eksempel fått nye
speil for å se inn i kroppens hulrom på
fangene, som opplever dette som en
nedverdigende politikk.
Kontrollregimet skaper bitterhet blant
både narkomane og andre fanger og
ødelegger motivasjonen for å tilpasse
seg samfunnet igjen.

I det siste har vi sett en viss opp-
mykning av narkotikapolitikken der
det nå gis medisinsk hjelp og de narko-
mane tas mer på alvor som mennesker.
Men de positive virkningene uteblir i
stor grad når den repressive politikken
fortsetter med å behandle de narko-
mane med politijakt, glattceller og for-
verring i fengsel.  Mange dyre og vel-
lykkede  behandlingsopplegg går i vas-
ken fordi den narkomane må i fengsel,
og Justisministeren må derfor sørge for
at narkomane under behandling sikres
fortsatt medisinering ved innsettelse i
fengsel.  Justisministeren må også
sørge for at fengslene følger smitte-
vernloven og at fangene får realisert
sin rett til reine sprøyter.

SON synes det er latterlig at repre-
sentanter for fengselsvesenet hevder at
de som protesterer mot den nedverdi-
gende narkokontrollen i fengslene
ønsker legalisering av narkotika innen-
for murene.  Det vi er imot er at fang-
ene skal utsettes for en mye sterkere
narkokontroll enn andre borgere, vi
forstår ikke hvorfor vokterne ikke kan
ringe til politiet hvis det er tegn på nar-
kotika i fengslene.  Når det satses på å
bygge opp et eget spesialpoliti for
fanger i fengsel (visitasjonspatruljen)
er det andre intensjoner som ligger bak
enn narkotikakontrollen.  

Fangene opplever kontrollen som

ekstrastraff som ikke bare ødelegger
den enkeltes resosialisering, men også
ødelegger mulighetene for et positivt
soningsmiljø generelt.
Kontrollpolitikken setter fangegrupper
opp mot hverandre ved at de "rene"
fangene får alle fordeler og rettigheter,
mens de stoffbrukende fangene blir
evige tapere i systemet og forblir ned-
trykte på bunnen av fengselsbøtta.  

Narkotikapolitikken ødelegger
kriminalomsorgen

Styret



gosh, nnoorrddllyysseett. 
skulle onske jeg hadde
tatt med et kkaammeerraa  .
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feite freddy glor på undervisnings teve.

... og slik ble rroobbeerrtt  ffaallccoonn  ssccootttt
funnet ihjelfrosset, kun elleve mil
fra forsyningsdepoet, etter å ha
vandret atten hundre mil gjennom
den ffrroossssnnee  aannttaarrkkttiisskkee  ooddeemmaarrkkeenn/

ssccootttt og gutta fikk oppleve
alle de ffeettee  eevveennttyyrreennee!! det er ikke

noe å finne på nå for tiden

lurer på om det er noe igjen å spise.

iikkkkee en ssmmuullee, ikke engang en
ooll !! men vent, kanskje det er noe

bortgjemt i ffrryysseebbookksseenn!!

faen så vanskelig dette var da. 
jeg blir nodt til å hhaakkkkee meg vei

det ligger masse
godsaker frosset

fast i isen.

nam,
nam!

hmm! ddeettttee så jo interessant
ut, lurer på hva det eerr??

pokker heller, jeg kan
ligesågodt ssppiissee det!

for en dypfryst odemark. nå vet
jeg hvordan scott må ha hatt det?

det er bikkje kaldt her!
sikkert minus forti.

plutselig:

lurer på hva det er i kuldegrader.

Kja re dagbok: det er intet

annet enn ffrroosssseenn  iiss så langt

oyet kan se. forfrosset og

utsultet blir jeg nodt til å

gjore opp iilldd.

e

/

/
/

/

/

/

/

/

det ligger noe bbeeggrraavvdd
under snoen! kanskje det
er en ffrroosssseenn  mmaammmmuutt.
hurra, ferskt kkjjootttt!/

/
ggooddee  gguudd!! (gisp)
det er en slags

ddiinnoossaauurr!!!!!!

sukk!

PÅ BÆRTUR I FRYSEREN…o

eski-
moer!! idiot!

helt

spro../
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å nei, bbåålleett har tint opp en
uunnddeerrjjoorrddiisskk  eellvv. jeg står til
halsen i en flod av iskaldt 

ssmmeelltteevvaannnn.

klarer jeg å kkllaammrree meg
fast på denne planken, som
stikker ut av en ffaarrggeerriikk
iisskklluummpp, så kanskje jeg 

greier meg!

nå er jeg ffoorrttaapptt i en jungel
av råttnende planter og ssoopppp.

underlige lliivvssffoorrmmeerr lurer i aallllee
kriker og kkrrookkeerr!

mmeenn vent, hva er det jeg sseerr?
er det en ssiivviilliissaassjjoonn?

hva er dette? det er den ssttoorrssttee
kkaakkkkeerrllaakkkkeenn jeg noensinde har sett,

og jeg har sseetttt noen ssvvaa rree!!ee

hvis jeg bare kan ssnniikkee meg rundt den!

ppookkkkeerr, jeg tråkka på en ppoommmmffrrii..

den vvååkknneett og har sett meg!

beistet angriper hurtig!

kom igjen
ditt stinkende

udyr!

gisp, den 
er enorm!

ttaa  ddeenn!!!! oogg  ddeenn!!!!!!!!
åh!

seieren 
er mmiinn!

ffrreeddddyy!!
ohoi,
ffrreeddddyy!!

ddoo,,  ddoo!!!!
ffrreeddddyy!!

HHEEII,,  
FFEEIITTEE

FFRREEDDDDYY

ffeeiittee  ffrreeddddyy, din kkoodddd, hva
holder du på med??!! du har

kknnuusstt kkjjoolleesskkaappeett!

hoh??

hhvvaa?? har du
spist hele sta sjet
med bboolliivviiaannsskk

mmuuggggssoopppp?! ditt
ssvviinn! jeg ddrreeppeerr

deg!!

e

hoh?
ha ?e
/

/

/

/

/ /

/

å-åh!
all kjole-
veska har
lekt ut!

ikke helt
sslluutttt

/



Denne senderen er mye mer stabil og
lettere å trimme, spesielt siden den har
en innebygget signalindikator som
gjør at det kan gjøres uten måleutstyr.
Selv om denne senderen er på bare
1W (mot Svadatrons 4), har ikke det
så mye å si for rekkevidden som man
skulle tro. På FM-båndet er rekkevid-
den mye mer avhengig av en god
antenneposisjon enn egentlig sendeef-
fekt, se avsnittet om antenner.

Husk at det ikke er tillatt å bruke
slike sendere, og all (mis-)bruk er på
eget ansvar. 

Senderen har en innebygget "mini-
mixer", som gjør at du kan bruke den
uten noe ekstra miksebord. Denne
består av transistoren T1, som forster-
ker mikksignalet som kommer inn på
"mic", før det blir kombinert med sig-
nalet fra CD- eller kasettspilleren. R1
og 2 er variable motstander (potme-
tere) som brukes til å stille inn nivået
(se avsnittet om trimming).

Komponentene mellom R8 og C21 er
selve oscillatoren, den delen som
lager signalet. Dioden D1 er en såkalt
varicapdiode. Denne kan nærmest ses
på som en variabel kondensator, styrt
av lydsignalet. Den, C12, 13 og L1
bestemmer frekvensen på radiosigna-
let. Oscillatoren svinger på *halvpar-
ten* av frekvensen du egentlig sender
på, noe som gjør den mye mer stabil.
Måten T3 og 4 er koplet til L2 gjør at
frekvensen dobles før den går videre.

T4 forsterker signalet fra ca 50mW til
1W. Kondensatorene og spolene imel-
lom trinnene fungerer både som filtre
(fjerner støy) og som tilpasninger for
at mest mulig energi skal gå til for-
sterkeren, og videre ut i antenna. 

Til høyre er en signalindikator, for å
hjelpe trimminga. Jo kraftigere signal

senderen gir, jo mer vil lysdioden D5
lyse.

Deleliste

Delene kan fåes i hobbybutikker eller
firmaer som Arngrens (22 49 00 09)
og Elfa (800 10 124). Du kan kanskje
også få tak i dem i TV-butikker o.l,
men de har som regel dårlig utvalg og
tar ofte overpris.

Motstander: Fargekoden leses mot
den siste stripa, som oftest gull- eller
sølvfarget. (1r=1ohm)
R1&2    10k pot
R3      820k grå-rød-gul
R4      4.7k gul-lilla-rød
R5-7&19 220r rød-rød-brun
R8      1.5k brun-grønn-rød
R9      15k  brun-grønn-orange
R10&11  1k   brun-svart-rød
R12     33k  orange-orange-orange
R13&14  56r grønn-blå-svart
R15&16  68k  blå-grå-orange
R17     47r gul-lilla-svart
R18     270r rød-lilla-brun
R20     10k  brun-svart-orange

Kondensatorer: Keramiske, når det
ikke står annet. Husk +&- på elektrol-
ytter, ellers kan de smelle!
C1, 2, 7, 16, 17, 
19, 24, 29 & 31  1n 
C3-5 & 8         10u elektrolytt 
C6, 18 & 30      220u elektrolytt
C9, 10 & 20      10n

C11              22p
C12              47p
C13              22p trim
C14 & 15         15p
C21, 25 & 26     65p trim
C22              100p
C23              5.6p
C27 & 28         1.8p

Spoler: Vikles frittstående av 1mm
tykk koppertråd. Vikle dem tett rundt
en pinne e.l. med riktig diameter, og
trekk dem så forsiktig ut til riktig
lengde. Pass på at endene står som i 

figur 2.

L1      6 spoler, hver på 2 viklinger, 
5mm innvendig diameter og

5mm lange
L2      3 viklinger, 7mm dia og 7mm
lang
L3      4 viklinger, 5mm dia og 7mm
lang
L4      6 viklinger, 5mm dia og 10mm
lang

Drossel (H1): Dette er en form for
spole. Den kan lages ved å ta en mot-
stand på ca. 33k (orange-orange-
orange), vikle ca. 1/2m 0.2mm lakk-
isolert tråd rundt, og lodde fast på
hver side. 

Dioder: Pass på at du kopler dem rik-
tig vei, streken tilsvarer streken på
symbolet. D1 er en dobbel varicapdio-
de. Får du ikke tak idet, prøv med to
enkle (de skal da stå med "spissen"
mot hverandre). I verste fall, prøv
med forskjellige vanlige HF-dioder
(som D3+4), det hender at disse har
samme effekt.
D1      KV1310
D2+3    1N4148
D4      Vanlig lysdiode
D5      1N4001

Transistorer: Pass på at du kopler
beina riktig.
T1+5    BC548
T2+3    BF494
T4      2N4427

Kretsen I1 er en enkel 5V regulator,
som gir konstant spenning til D1 selv
om pluss-spenningen skulle forandre
seg litt. Denne er viktig for å holde
senderen skikkelig på frekvens.
I1:     78L05 (eller vanlig 7805)

Ellers: 

Boks
BNC kabinettkontakt
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Akkurat da du trodde det var trygt å skru på radioen igjen...

Vi i Norsk Radiopirat Liga har måttet gjøre en smertefull erkjennelse,
nemlig at vår stolthet Svadatron-senderen (omtalt i nr. 153) langt i fra
var perfekt. Spesielt hadde den en lei tendens til å drive av frekvens,
slik at lytterne stadig måtte justere radioen for å følge med på sen-
dingen. Men vi gir oss ikke av den grunn! Vi prøver oss igjen, med
senderen

Veronica

Fig. 1: Koplingsskjema.

Fig. 2: Riktig vikling



2 stk 3.5mm jack-kontakter
Batterieliminatorkontakt
Strømforsyner
Antenne
Mikk
CD- eller kasettspiller

Montering

Senderen bygges på printet i fig 4.
HF-kretser er ganske kilne når det
gjelder print, unngå veroboard o.l.
(hvis du absolutt *må*, prøv å få det
mest mulig likt printet). Det er ikke så
vanskelig å lage et print, spør i en
hobbybutikk hvis du er usikker.

Komponentene må monteres mest
mulig flatt på printet, sånn at ledning-
ene blir så korte som mulig. Senderen
bør monteres i en godt skjermet
metallboks (tilkoplet minus på kret-
sen). Printet er laget så det passer i en
støpt aluminiumsboks fra Arngrens
(art. 03 66 90-60, kr 40). Printet festes
med 3mm skruer i hullene og
avstandsstykker i metall (5-10mm),
slik at det blir god elektrisk forbin-
delse.

Transistoren T4 må ha en kjølekappe,
så den ikke går varm. Denne lages av
en bit metallrør, ca. 2cm langt og litt
mindre diameter enn selve transisto-
ren. Skjær en sprekk på langs med
baufil, slik at røret kan bendes litt ut
og tres på, og bor noen luftehull i lok-
ket på boksen over den. Kjølekappen
er koplet direkte til transistoren, så
pass på at den ikke er for nær lokket
(ca. 5mm ifra).

Mic og CD-tilkoplingene kan gjøres
med 3.5mm jackplugger, mens strøm-

men koples til med f.eks batterieleimi-
natorplugg. Til antenneutgangen er
det best med en BNC-plugg (slike
som brukes til en del datanettverk).
Pluggene bør ha god forbindelse til
selve boksen, og ledningene så korte
som mulig. Det er lurt å montere D5 i
lokket, slik at man hele tiden kan se at
senderen funker som den skal.

Strømforsyning

Senderen kan drives med 9-16V, ved
16V gir den ca. 1W, ved 12V 600mW,
mens med 9V får du bare 200mW.
Ikke prøv med høyere spenninger, da
kan den brenne opp. Bruk en stømfor-
syner av god kvalitet, ellers risikerer
du at frekvensen endrer seg eller at du
får "brum" i lyden. 
Hvis du skal drive senderen med bat-
teri eller en dårlig strømforsyner, bør
du sette på en ekstra regulator (vist
øverst i skjemaet), istedenfor D1
(monteres med baksiden mot kanten
av printet). Denne er av typen 78XX,
hvor XX står for spenningen den gir ut
(f.eks. 7815 for 15V). Husk bare at
spenningen *inn* må være minst 2.5V
høyere for at regulatoren skal funke
skikkelig. Kondensatoren er på 10n.

Antenner 

Det er viktig at antenna og kabelen har
samme impedans, og at denne
passer til senderen. Hvis ikke vil det
oppstå såkalt mistilpasning,
som kan føre til at du sender med min-
dre effekt, og i verste fall
ødelegger utgangstransistoren.
Impedansen er normalt 50 eller 75

ohm. 

Den enkleste antenna
er dipolen (75 ohm),
vist i fig 6A, som
lages
enklest av tykk stål-
tråd eller sveisepinner.
Lengden på disse (i m)
er
omtrent 70/f, hvor f er
frekvensen du skal
sende på i MHz. Hvis
du ikke vet hvilken
frekvens du kommer
til å bruke, lag dem
70cm. Antenna mon-
teres loddrett, med den
øverste tråden tilko-
plet midtlederen, og
den nederste til skjer-
men. Hvis du vil lage
antenna sammenlegg-
bar, kan
du sette sammen ele-
mentene vha. BNC-
plugger og et T-ledd.
Antenna bør ha en "balun" for at
begge sidene skal ha samme impedans
til jord. Dette gjøres enklest ved å lage
4-5 viklinger (jo fler, jo
bedre) på ca. 15cm dia på selve kabe-
len. Kabelen skal gå rett ut fra
antenna, og føres ned minst en halv-
meter fra.

Noen ganger er dette upraktisk, og da
kan man lage en endematet dipol,
som vist i fig 6B. Ta først et 70/f langt
stykke koakskabel, lodd
midtlederen til skjermen i begge
ender, og lodd så dette til
midtlederen på kabelen fra senderen
(skjermen skal ikke koples til
noe). Lag så en "balun" (viktig!) på
kabelen 70/f ned fra loddingen.
Den kortsluttede kabelstumpen dan-
ner nå det øverste elementet på
dipolen, mens utsiden av kabelen ned
til balunen danner det nederste.
For å få antenna stiv, er det greiest å
skyve hele greia inn i et
plastrør, og feste med lim oppe og
nede.

En annen antenne som kan brukes, er
den såkalte GP (ground plane)-
typen, vist i fig 6C. Den består av et
element på 70/f, og 4 andre på
80/f (~80cm). Det midterste (korte)
sender ut signalet, mens de rundt
danner et såkalt jordplan. Utsnittet
viser hvordan stengene føyes
sammen vha. en BNC-kontakt for
kabinettmontering. Den midterste
stanga loddes til senterlederen, mens
de nederste loddes i skruhullene i
hjørnene, og bøyes under (og loddes
til) den neste. Disse stengene
skal ikke stå rett ut, men bøyes ca. 30-
45 grader nedover. Denne
antenna har 50 ohms impedans, og bør
koples til 50 ohms kabel *uten*
balun.

Det er viktig at antenna monteres høyt
og fritt. Ved de frekvensene
som brukes her, har faktisk ikke sen-
dereffekten så mye å si for
rekkevidden, det er mye viktigere at
det er fri sikt til lytterne.
Hvis du legger litt arbeid i å finne et
godt sendested, kan du rekke
utrolig langt med selv en liten sender.
Antenna bør settes opp
utendørs (helst på taket), da både hus
og trær demper FM-signaler.
Hvis noen kommer med spørsmål,
husk at en slik antenne er bra til å
motta med også.

Trimming

For at senderen skal funke skikkelig,
må den justeres (trimmes). Til dette
bør du lage en såkalt dummy-load,
som gjør det lettere å skille hovedsig-
nalet fra svakere sidesignaler. Dette er
en motstand på 47 (gul-lilla-svart)
eller 68 (blå-grå-svart) ohm (tilsva-
rende antenna du har tenkt å bruke),
som loddes på en antenneplugg. Pass
på at motstanden tåler effekten fra
senderen og at den ikke er av trådvi-
klet type. Slå *aldri* på senderen uten
antenne eller dummy-load, da kan
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Fig. 5: Komponentplassering

Fig. 6: Dipoler og GP-antenne

Fig. 3: Transistorer og regulator, sett neden-
ifra



transistoren fyke. 

Sett alle trimkondensatorene i midtpo-
sisjon (de øverste platene dekker halv-
parten av de nederste), kople dummy-
loaden til antenneutgangen og CD-
spilleren til CD-inngangen. Når du
slår på, skal lysdioden lyse svakt (hvis
ikke, skru litt på C21), og senderen
sende rundt 98MHz (sjekk med en
radio noen meter fra). Bruk en liten
skrutrekker med isolert håndtak (for
ikke å påvirke kretsen) og juster C21,

25 og 26 til dioden lyser klarest mulig.
Skru nå C13 forsiktig opp eller ned
(etter hvor du vil ha frekvensen) til
dioden lyser svakere, men ikke sluk-
ker helt. Still så igjen de andre trim-
merne til den lyser klart igjen. Fortsett
slik til du har frekvensen der du vil ha
den. Sjekk med en radio at senderen
sender på bare *ett* sted på båndet,
hvis ikke kan det hende du må starte
från børjan. Hvis du har problemer
med å nå de øverste eller laveste fre-
kvensene, må L1 fikses litt. Klem

*forsiktig* viklingene litt sammen for
å gå ned i frekvens, øk avstanden for å
gå opp.

Juster så R2 til CD-spilleren låter like
høyt som andre stasjoner. Vær klar
over at f.eks. P3 bruker såkalt kom-
presjon for at lyden skal låte høyere
enn den er. Hvis du stiller like høyt,
kan du risikere å overmodulere, noe
som kan gi støy. Innstilling og bruk av
mikken krever litt øvelse, få noen til å
lytte på radioen slik at du ikke stiller
(eller prater) for høyt. Det aller beste
er å ha et miksebord med ALC (auto-
matisk nivåkontroll).

Ikke bli sur om du ikke får sendern til
å funke med en gang, det krever gjer-
ne litt fikling & tålmodighet.

Bestille?

Hvis du kaldsvetter av tanken på å
etse kretskort eller ikke får tak i
delene, kan du bestille fra Veronica
Kits (18 Victoria St, Queensbury,
Bradford BD13 1AR, UK - tlf. +44
(0)1274 883434) i england.  1W kos-

ter £30, mens en 5W utgave koster
£60. Vær klar over at senderen er litt
anderledes enn vist her, den har bl.a
ikke mikkforsterker (du kan bygge
den selv på veroboard), og printet er
litt større. De har mange forskjellige
sendere, bl.a. med stereo og krystall-
styring. Har du Internet, kan du se sia
dems på www.veronica.co.uk.

Hvis du har problemer, kan du kon-
takte oss på radiopirat@usa.net. Har
du ikke e-post, skriv eller ring til
Gateavisa, så vil beskjeden bli gitt
videre. 

Les mer!
I tillegg til Svadatron-artikkelen i nr.
4/95, står det en del om piratradio i
disse utgavene: 5, 6/7/8, 10 & 11 '79,
2, 3, 4 ,7, 9 & 12 '80og 1/95. Husk
bare at senderen i 3/80 desverre ikke
funker. Det er også glupt å skaffe en
god bok om antenner, f.eks. ARRL
Antenna Handbook (finnes ofte på
biblioteket).
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Fig. 4: Printlayout (kopperside, full størrelse)

ASCII (Amsterdam Subversive
Code for Information Interchange)

ASCII antas å være verdens første og
eneste okkuperte internettcafé, den
holder til i det okkuperte huset i
Herengracht 243a, Amsterdam.
Formålet med ASCII er å gi folk gratis
internett-tilgang, uten å måtte investere
i dyrt utstyr. Dataparken teller 7 reha-
biliterte maskiner av forrige ukes
modell. Ikke helt siste skrik altså, men
fullt brukelige til å surfe på nettet -
stikk i strid med hva produsenter og
pushere vil ha oss til å tro.
Maskinene blir ikke satt sammen kun
for ASCII sin egen del, noe av tanken
er også å kunne donere maskinvare til
diverse andre non-profit grupper.
BZ´ere og andre politiske aktivister
uten internett tilgang er velkomne til
brukes ASCIIs ekspertise og plass.
ASCII anser at nettet burde være til-
gjengelig for alle og at sensur stinker.
De hevder videre at innskrenkninger
av ytringsfriheten, surferens person-
vern og overkommersialisering av net-
tet allerede er et langt fremskredet pro-
blem. Om ikke lenge vil nettet kanskje
bli som en svær reklameplakat hvor de
multinasjonale selskapene kan bom-
bardere oss med kjernesunn familie-
hygge og kjøpepress.
ASCII ser det derfor som sitt mål å la
samfunnets subversive elementer få
tilgang til cyberspace. Her kan man
lese e-post i fred og ro, eller hengi seg
til en flammende diskusjon på nettet.
Det serveres kaffe og øl dersom ikke
betjeninga har drukket opp altsammen.
Og man kan gumle hjemmebakte kaker
og biologiske bananer i lange baner.
ASCII drives av en internasjonal grup-
pe hackere, tekno-terrorister, miljøver-
nere, anarkister, husokkupanter og
andre selvbestaltede helter. Takket
være det utpregede kaoset i organisa-

sjonen drives ASCII som et kollektiv
med åpen struktur og frivillig innsats.
Et annen av målsettningene bak ASCII
er spredning av freeware som f.eks.
Linux, som et svar på storkapitalens
cripleware. M$oft, go back to hell!

Web: http://squat.net/ascii

Radio De Vrije Keyser

Piratradioen Vrije Keyser så dagens lys
i Amsterdam, 1979, i de dager da idea-
lisme var en borgerplikt og
“Revolusjona” nært forestående. Det
var en gruppe aktivister fra den tungt
barrikaderte Groote Keyser okkupasjo-
nen som innså behovet for å kunne
kommunisere med andre aktivister, -å
nå resten av Amsterdam med info og et
verktøy for hurtig mobilisering i tilfel-
le krise. En stund senere kom det også
til en pirat-TV med det samme navn.
TV-stasjonen fikk føle sterk motstand
fra autoritetenes side. Den ble raidet
flere ganger og fikk sin illegale kabel-
tilgang avstengt. Da Groote Keyser
okkupasjonen så ble legalisert, var det
klart at Vrije Keyser ikke kunne bli
værende.
“De 1000 antenners æra” startet. Vrije
Keyser ble en politisk vagabond som
vandret fra okkupasjon til okkupasjon,
og utførte sin misjon som verktøy for
okkupanter og aktivister. Med tiden
dreide programmene over til å dekke
generelle interesser for hele venstresi-
den, samt flere sub-kulturelle innslag.
På midten av 80-tallet ble det endelig
bestemt at Vrije Keysers oppgave var
et rent politisk talerør. Dette førte til at
de fleste forlot stasjonen og startet
andre radioprosjekter.
Nå for tiden sender Vrije Keyser kun
en dag i uka, og det med bare en pro-
grampost. Det varer til gjengjeld 9
timer i strekk. Programmets redaksjo-

nelle kollektiv har to uttalte mål, å
spre informasjon om okkupasjoner,
aksjoner og anti-fascisme - samt å ter-
rorisere lyt-

terne med
s t ø y e n d e
pønkrock.
TV-stasjo-
nen Vrije
Keyser er nå
legal. Den
sender en
time i uka,
på Open
A c c e s
Channel i
Amsterdam.
Denne kana-
len blir
benyttet av ca. 100 organisasjoner og
husokkupantenes røst er en av de som
har fått tilgang.
Radiostasjonen Vrije Keyser er fortsatt
en pirat og finansieres av okkupanter i
Amsterdam. Stasjonens styrke ligger i
å støtte aktivistene i gatene og den hol-
der seg fortsatt med sin egen sender, i
tillegg til at hele programet sendes av
andre vennligsinnede stasjoner.

De Vrije Keyser
P.O.Box 14521
1001 LA Amsterdam -NL
Nederland

e-post: keyser@xs4all.nl
web: http://www.xs4all.nl/~keyser

Revolusjonære televisjo-
nære i København

TV STOP er en venstreorientert (lokal-
)TV-stasjon i København som har til
formål å få seerne til å oppdage at de
har innflytelse over sine egne liv.
Målet nås ved å lage engasjert og akti-
viserende(!) tv. “Foreningen TV Stop”
ble stiftet i 1987 av personer fra
Christiania, “Ugeavisen København”,
BZ-bevegelsen og andre med tilknyt-

ning til nevnte miljøer. Gjennom diver-
se fond, offentlig støtte, og hardt idea-
listisk forarbeide begikk TV Stop sin

første sen-
ding 6.
april 1990
og i løpet
av sine10
år har de
flere gang-
er laget
b a l u b a
med opp-
s ik tsvek-
k e n d e
n y h e t e r .
Bl.a. filmet
de avgjø-
r e n d e

sekvenser av da politiet skjøt med
skarpt mot demonstranter på Nørrebro
18. mai1993, i forbindelse med EU-
valget. TV Stops eksklusive video-
klipp fikk da den borgelige danske
presses søkelys rettet bort fra “urostif-
terne”, og oppnådde istedet å rette
fokus mot det historiske faktum at det
for første gang siden 2. verdenskrig
igjen ble åpnet ild mot demonstranter i
Danmark. Foruten å dokumentere poli-
tiske aksjoner, har også TV Stop pro-
gramposter som inneholder et bredt
spekter med alternativ-kultur, disku-
sjoner osv. Saker som tas opp handler
gjerne om kampen mot
rasisme/nazisme, miljøproblematikk,
unges oppvekstvilkår og generelt ting
som den etablerte presse nekter å ta
opp. Selve grunnideén er å være et
talerør for folk som vanligvis ellers
ikke får slippe til i nyhetsbildet, samt å
dokumentere resultater av revolusjo-
nær aktivisme. TV Stop har også pro-
dusert tre dokumentar-filmer omhand-
lende aktuelle internasjonale temaer.
Hvis du ønsker å komme i kontakt med
TV Stop eller du vil bestille filmene,
finner du dem på internett;

www.tv.stop.dk.htm 

Alternativmedia
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f o r  W o u n d e d  K n e e  I n k a s s o !
KNEL...

Gateavisas nye inkassosamarbeidspartner har igjennom en årrekke partert lemmer
på både kryss og tvers for å kreve inn gjeldspenger som behørig tilhører en annen. 

Men, for å ligge en -la oss si en armlengde- foran våre konkurrenter, vil vi nå også
gjerne komme i kontakt med de av Gateavisas lesere som ikke allerede abonnérer
på Gateavisa fra før, for å komme med et tilbud du simpelthen ikke kan si nei til(...)! 

Mange mennesker i dagens samfunn lever i dag,  i den vill-
farelsen om at inkassoselskap-relatert virksomhet bare er
dominert av trusler om vold og annen djevelskap. Selv
innen vår næring titter det menneskelige aspekt til tider
fram... Vi slår faktisk ikke bare inn knær, men vi kan utrette
dem også! 
-La oss ta for oss eksempelet Ingvild Skrivevik. Hun kontak-
tet Wounded Knee Inkasso fordi hun slet med sterkt inn-
svungne knær. En fagmann banket like etter på døren hen-

nes og før hun visste ordet av
det var knærne hennes
utsvungne, akkurat slik hun ville
ha dem.  Nok en fornøyd kunde! 
Nå ønsker vi å gjøre vår oppdragsgiver Gateavisa til lags!
-Og DU skal være med !

I tillegg til knær har vi også anatomisk faglig kompetanse på mange andre av kroppens spen-
nende ledd (og hulrom), såsom tær, knoker, skuldrer og albuer osv. 
Så tegn et abonnement på Gateavisa allerede i dag (se annet sted i bladet for detaljer) og

meld fra om din interesse .

Skylder “noen” deg en slant?
-Vi  tar  kneet hans i  pant!

W o u n d e d  K n e e  I n k a s s o

Ingvild før Ingvild etter

Før noe skjer: -Begynn å abonnér!

-Hvis du ikke vil leve på knærne
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Kan sendes
ufrankert i

Noreg
Gateavisa
spanderer

porto

bREV

SSVVAARRSSEENNDDIINNGG
Avtale nummer
117/04/14

Til

Futurum Forlag
Hegdehaugen Postkontor

0308 OSLO

Abonnement for 6nr: kr120.- (kjiping)

Abonnement for 10nr: kr190.-
Abonnement for 15nr: kr250.-
Abonnement for 20nr: kr330.-
Livsvarig Abonnement: kr1250.-

50 gamle nr av Gateavisa 1976-1997: kr 390.-

25 gamle nr av Gateavisa 1976-1997: kr 220.-

De følgende abonnementene inkluderer
Leonard Borgzinners Anarki & Adel

Send meg straks de følgende avisene!
( løpende nummerering):
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Navn.........................................................
Adresse.....................................................
Postnr/sted................................................
Postens porto og oppkrav kommer i tillegg

http://wit.no/doogie/ga/ gateavisa@online.no

• fordi det er billigere for deg. Et tjue  nummers abo koster 330,-;
dvs. 16.50 pr. nr.

• fordi det er tryggere for deg. GA 150, 154, 155 og 158 ble
utsolgt i sin helhet. Med abonnement går du ikke glipp av noe. 

• fordi det er sikrere for oss. Gateavisa får en mer stabil økonomi.

Sitter du sperret inne i fengsel eller på annen institusjon får du gratis
abonnement fra oss. Send oss navn og adresse og opplysning om hvor
lenge du sitter/ligger, slik at vi vet hvor langt abo du skal ha. Skriver
du ikke lengde fører vi deg opp med et 6-nummers abonnement.

Et abonnement gir:
Mer til deg, mer til oss.

Mindre til Narvezen

Abonnér på Gateavisa!

Innsatte får gratis 
abonnement på Gateavisa!

ABONNEMENT:

Ønsker du abonnement kan du betale pengene inn på vår postgirokon-
to 0813 22 30332, Gateavisa, Hjelmsgt. 3, 0355 Oslo. Skriv på blan-
ketten hva betalingen gjelder. Du kan eventuelt sende inn bestillings-
kupongen og vi sender deg en postgiroblankett, Porto og oppkravsge-
byr kommer da i tillegg. Men det enkleste og raskeste er å betale direk-
te på postkontoret. Du mottar bøker, gamle numre etc. portofritt ved
å forhåndsbetale beløpet til vår postgirokonto.

OA
I Bokcafeen finner du et

stort utvalg av anarkistisk
litteratur på ymse språk. 
Vi har også et utvalg av
undergrundstegneserier

og anarkistiske tidskrifter.

Be om nøkkelen på Gateavisa eller
Spisestedet.

Bokcafeen Jaap
Hjelmsgt. 3
0355 Oslo

Skriv etter Bokcafeens 
gratis bokliste!!

wit.no/doogie/ga/huset/jaap/
bokliste.html

JaapBokkafeén

von Huismands   minde

DEMANTI:
I Gateavisa nr. 165, under tittelen
“Verdens beste regjering”, ble uspessifi-
serte medlemmer av den amerikanske
kongress tillagt en imponerende krimi-
nell-merittliste. 
Denne påstand har vist seg å være uten

basis i faktiske opplysninger. Vi ble rett
og slett offer for en vandrehistorie, net-
topp fordi den passet våre fordommer så
godt.
Dette beviser bare at du ikke skal tro alt
du leser i avisene.
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Okkupert hus i Sydney
“ryddet”

Mandag 31. januar i år ble okkupasjo-
nen “the Biscuit” raidet og beboerne
tvunget til å forlate sine hjem.
Bygningen, et gammelt lagerbygg,
eies av våre venner i Shell og hadde
stått tomt i vel fire år før okkupantene
flyttet inn i februar i fjor.
Innleide muskler tvang seg inn fra
baksiden og åpnet huset for Shell-
representantene, advokatene, de pri-
vate sikkerhetsstyrkene og det statlige
politiet.
Kun et fåtall beboere var tilstede
under aksjonen og disse gikk med på å
forlate bygningen innen kl. 15.00
neste dag. Heller det enn å bli siktet
for innbrudd.
Neste dag kl. 14.00 ble det avholdt en
demo mot rydningen utenfor huset,
med pressen til stede. Målet var å dis-
kreditere Shell og rette søkelyset på
behovet for rimelige boliger i den
kommende olympiastaden Sydney.
Okkupantene slepte et par madrasser,
et bord og en gassovn ut i gata, for å
få oppmerksomhet rundt utkastelsen.
Shell reagerte med å sende sine bøller
til stedet for å stenge bygningen
omgående. De sendte også ut en pres-
semelding, hvor det feilaktig ble hev-

det at huset var uskikket som bolig.
Det skal også ha blitt spilt på den bil-
lige stereotypen om at “husokkupan-
ter er noen late svin”.
Okkupasjonsgruppen som kaller seg
SHAC (Sydney Housing Action
Collective) var svært aktive under sin
tid i “the Biscuit”. De oppdaterte og
gjenutga “the Sydney Squatters
Handbook” og støttet aktivt etable-
ringen av flere okkupasjoner i Sydney
området. Det må tydeligvis vært dette
som falt enkelte maktmennesker tungt
for hjertet. Gud forby at de boligløse
organiserer seg.
Bygningen skal nå rives og erstattes
av en bensinstasjon, en 7-11 og en
McDonalds burger sjappe. Hipp
Hurra!
Okkupantene på sin side ønsket å
bruke bygningen som et bolig ko-ope-
rativ for folk med lav inntekt. Med de
Olympiske Leker i kommende
august/september, blir gamle erverdi-
ge bygninger revet og erstattet av svi-
nedyre luksusleilighetskomplekser - i
en rasende fart.
Alikevel er det nok av tomme byg-
ninger å ta av, og våre venner har
allerede funnet et nytt kryp-inn.

http://shac.jumprealestate.com

Re-okkupasjon i Amster

I 1991 ble en rekke gamle og nedslit-
te bygninger mellom Damplassen og
sentralstasjonen i Amsterdam BZ´at.
Husene ble “ryddet” i desember 1993,
da banken ABN-AMRO ønsket å
bygge nytt på stedet. Her skulle det bli
et gigantisk kjøpesenter, luksusleilig-
heter, et parkeringshus og et hotell.
Tross heftige protester fra både okku-
panter og naboer insisterte banken på
å drive frem sitt åndssvake prosjekt.
Åndssvakt fordi det hele slo like feil
som man hadde ventet det skulle
gjøre. I dag står alt atter forlatt og for-
faller. Dette inkluderer også to byg-
ninger som faktisk ble renovert. Og
tre bygninger som skjuler restene av
en borgmur under sine sokler. Disse
tre har byrådet overtatt og planlegger
etter sigende et museum under byg-
ningene. Det er altså ikke bare i Oslo
at ruiner er viktigere enn folk.
Disse husene har nå blitt re-okkupert
av boligløse. Og i skrivende stund er
aksjonistene fortsatt i besittelse av alle
fem bygninger. Politiet er spesielt
interessert i å tømme de to renoverte
bygningene, da disse gir okkupantene
adgang til det tomme kjøpesenteret
med den tomme Mc-donalds restau-
ranten. 

Squat!net

Het Paard ekspropieres.

“Paard van Amstel” ligger rett oven-
for rådhuset i Amsterdam. Det har
vært okkupert en rekke ganger de siste
20 årene. Den siste utkastelsen ble
foretatt så sent som juli i fjor. Etter
denne utkastelsen, som var beordret
av byrådet, ble fire personer arrestert
og dømt til en måned i spjeldet.
Taket ble alvorlig skadd av da contai-
neren med opprørspoliti deiset ned på
det, men det hindret ikke okkupa-
sjonsbevegelsen å gjenninta huset
etter et par dager.
Den monumentale bygningen er i dår-
lig stand takket være illegale rivnings-

aktiviteter fra gårdeierens side.
Byrådet har aldri reagert på dette, de
har kun vært opptatt av å holde husok-
kupantene unna denne siden av elven
Amstel.
Heldigvis ser det ut til at den siste
aksjonen har vekket mennesker som
ønsker å ta vare på gamle ærverdige
bygninger, og gjøre noe med bolig-
mangelen som også herjer
Amsterdam. En velforening, en bolig-
gruppe og okkupantene i “Het Paard”
krever at bygningen renoveres og bru-
kes til rimelige boliger, da mestepar-
ten av de rimelige boligene i
Rembrandtplein-nabolaget holder på å
selges bort til spekulanter. Byrådet på
sin side hevder at det ikke er mulig å
lage rimelige boliger i het Paard, de
ønsker luksusleiligheter istedet.
Kampen er ikke over.

http://squat.net/uk/news/horseher-
kraak160799.html
http://squat.net/paard/index.html
pvamstel@dds.nl

Squat!net

Uppenbergskolen i
Münster ryddet

“Okkupert for de neste 1000 år”, slik
lød en av parolene fra den okkuperte
Uppenbergschule. En parole som des-
verre ikke kunne holde hva den lovet.
Torsdag 10. februar i år ble okkupan-
tene vekket av nærmere 200 politi-
folk. Etter en kort diskusjon bestemte
man seg for å ende det hele i fredelige
former, og okkupantene kunne forlate
bygningen uten å oppgi sine identite-
ter til politiet.
Uppenbergskolen ble okkupert på sel-
veste tusenårsskiftet, og 9. februar
bestemte byrådet å “rydde” bygning-
en. Politiaksjonen kom momentant og
rivingen startet øyeblikkelig etterpå.
En av okkupantene uttalte, “Dette var
kun den første av en rekke okkupasjo-
ner i Münster”. Det gjenstår å se.

Squat!net

Siste nytt fra
den store 

verden

99,3man, ons, tors, fre  18.00–23.00

tirsdager                18.00–19.30

lørdager                  23.00–06.00

søndag                12.00–20.00 MHz
mandager        09-10 og 17-18

tirs-fredager     09-11 og 17-18

fredager                     23-06

lørdager                         12-18

søndager                       20-23

lørdager: musikksendinger 14-18

søndager: musikksendinger 20-23



EPILOG:
da ffeeiittee  ffrreeddddyy hakket hull i kjoleann-
legget i fryseren slapp han los ffrreeoonn

i aattmmoossffaa rreenn..

freddy iinnnnhhaalleerrttee en del av dette, men
han tok ingen skade og pustet det
strax ut igjen.

den frigjorte fluorkarbonen steg
sakte mot ovre del av atmosfa ren, en
tur som tok mange år.

men vel fremme åått det oyeblikklig et
gigantisk hull i oozzoonnllaaggeett..

uullttrraaffiioolleettttee  ssttrråålleerr i uuaannttee  mmeennggddeerr
strommet igennom hhuulllleett..

snart var aalltt på jorden ddooddtt..

alt utenom mmeegg!!

jjeegg kunne ligesågodt va rt
ddoodd selv. ppllaanneetteenn er et ooddee og

sstteerriilltt skall!

alle mine venner er ssttoovv, det er
bare et tidssporsmål for vi
ffoorreenneess i den evige ssttiillllhheett!!

jeg blir bboommbbaarrddeerrtt til dode
av usynlige ssttrråålleerr. jeg kan
allerede fole effekten i hhooddeett...

...den mmeettaalllliisskkee  hhiimmmmlleenn over
den engang gronne jorden ser ut til

å vare ppeerrffoorreerrtt av små hull...
sakte oppgir det ssiissttee levende
vveesseenn på jorden sitt liv til en
overveldende dose uuvv--ssttrråålliinngg!!!!!!

hva
i hheellvveettee

holder han
på med??

se å få hodet ut 
av mmiikkrroonn ditt nek,
den virker ikke med
ddoorraa åpen alikevel!
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