
Nr. 169  (1/02)        32. årgang      Et treffsikkert organ Kr. 25.–

OOMMNNII  RREEGGIISS  GGLLAANNSS



2 1/02

“Dersom dette ikke hadde skjedd
ville jeg sikkert sett en gammel repri-
se av Friends, eller diskutert Britney
Spears minimale antrekk under utde-
lingen av 20001 MTV Video Music
Awards”, sier 29 årige Wendy Vance
fra New York, mens hun holder sin
bestemors rynkete hånd. “Men det
eneste jeg klarer å tenke på
er hvor skrøpelig livet er,
hvor fort det kan forandre
seg, og hvor viktig det er å
tilbringe tid med sine kjære.”

“Alt jeg ønsker er å få mitt
gamle liv tilbake”, legger
hun til. 

Wendy er ikke alene.
Over hele Amerika finner
folk det vanskelig å konsen-
trere seg om meningsløst tull
igjen. 

Hendelsene 11. septem-
ber har formelig utløst en
epidemi av nestekjærlighet
og omtanke. “I kjølvannet av
denne grusomme tragedien
synes folk fryktelig opptatt av
andres ve og vel, uten evner til å bry
seg om hverken den siste kjendisbio-
grafien eller Michel Jacksons drama-
tiske come-back”,hevder Meredith
Laufenberg, psykolog og familie-
terapaut ved UCLA. “Hvem vet hvor
lang tid det vil ta før ting atter er ved
det normale”. Laufenberg, i likhet
med andre spesialister, kan rappor-
tere om utallige tilfeller av “Sudden-
Reality Shock Syndrome” (SRSS),
en lidelse som ofte rammer de som
plutselig og uventet har våknet til den
harde virkeligheten.

Som et ledd i en nasjonal hand-
lingsplan for å lege sårene etter 11.
september, opprettes det stadig flere
støttegrupper for folk som har van-
skelig for atter å hengi seg til masse-
konsumerisme med liv og lyst. I følge
Laufenberg er tid nøkkelen til igjen å
kunne nyte pur idioti. “Rent instink-

tivt vil man forsøke å hoppe tilbake til
sine vante rutiner, men det er ikke sik-
kert at det alltid er det beste. Gi deg
selv tid til å sakte, men sikkert synke
tilbake til en overfladisk og menings-
løs tilværelse”,råder Laufenberg. 

En av de mange millioner ameri-
kanere som er rammet av SRSS er 25
årige Martin Bradlet, også han fra
New York. “Jeg leste at et av flyene
var på vei mot Det Hvite Hus”, sier
Martin. “Det ville vært helt likt den
scenen i Independence Day, bare på
ordentlig”. Martin forteller at han

altid har syntes at det
ville være fett dersom
noen angrep Pentagon.
At Chuck Norris ville
mobilisere en bøling
hemmelige Ninja-agen-
ter, hvorav minst halv-
parten ville være rålekre
berter, og banke livski-
ten av terroristene. “Men
så skjer det på ordentlig
og det er ikke det granne
fett, det er bare skikkelig
jævlig”, hulker Martin.

Han sliter med å takle
en situasjon som for
bare noen måneder
siden knapt ville vært
troverdig nok som plott
til en Sylvester Stallone film. Alle
elementene for en real action-film var
til stede: multinasjonale terrorister,

flykapringer, enor-
me eksplosjoner,
brennende skyskra-
pere og paniske,
skrikende folke-
mengder. Secret
Service agenter has-
ter presidenten
avgårde til en hem-
melig underjordisk
kommando-bunker i
Nebraska. Det enes-
te som manglet var
en skvadron uten-
omjordiske krigs-
skip svevende på
den røyksvarte him-
melen over de
s a m m e n r a s t e
tvillingtårnene –

“Take me to your leader!”
Og er ikke Osama Bin Laden

nettopp virkelighetens svar på Ernst
Stavro Blofeld, superskurken fra utal-
lige James Bond-filmer som hersker
over et verdensomspennende forbry-
terimperium og som stadig legger nye
planer for globale terrorangrep. Som
Blofeldt sies Bin Laden å herske over
en privat hær av fanatiske agenter
spredt over hele ver-
den, som kan slå til når
som helst og hvor som
helst.

Nå venter vi bare
på at spesial-agent
Bond (og/eller Rambo)
blir sluppet ned i fall-
skjerm over
Afghanistan, der han
raskt oppdager Bin
Ladens hemmelige
underjordiske hoved-
kvarter ved å forføre en
av terroristlederens
mange konkubiner
(som alle er virkelig
hotte babes under de

heldekkende slørene). Bond sniker
seg inn i Bin Ladens hulekompleks,
men blir tatt til fange for så å bli
tvunget med på en guidet tour av ste-
det. Her finner vi hundrevis av ara-
biske terrorister som på beste samle-
båndprinsipp forbereder Bin Ladens
neste terrorangrep (pakking av milt-
brann-bakterier i konvolutter, byg-
ging av en rakett som kan nå New
York…). I siste sekund klarer Bond å
hindre Bin Laden i å trykke på utløs-
ningsmekanismen, mens resten av
hovedkvarteret blir sprengt i lufta av
amerikansk presisjonsbombing.

Bin Laden sjøl unnslipper imid-
lertid, slik at en oppfølgerfilm kan bli
laget neste år. Handlingen i denne
følger naturligvis samme slitte script
med presisjonsbombinger og collate-
ral damage,før det hele ender i  sed-
vanlig triumf for USA og deres
demokratiske og frihetskjempende
allierte. Det eneste spenningsmomen-
tet er hvor krigen vil finne sted denne
gang. Noen tipper Somalia, mens
andre er sikker på at det blir Irak.
Ikke gå glipp av neste episode som
snart kommer på en kino nær deg.
Eller var det på CNN?

Steinar Beider

Rapport fra virkeligheten
Flykapringer, bygninger som går i lufta og tusenvis av
døde, alt dette er vi vant til – på film. Problemet med
virkeligheten er at Bruce Willis ikke redder planeten og
lirer av seg en knusktørr vittighet mens han blåser
skurken i filler. Ingen østeriksk bodybuilder kommer
vassende gjennom ruiner og røyk, med utømmelige
uzier og bar overkropp, for å gjøre alt bra igjen. Vi
venter ennå på rulleteksten – men den kommer aldri.

Ikke virkelighet...

Virkelighet...
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Bombingen av Afghanistan drei-
de seg ikke bare om terroristbe-
kjemping. Det dreide seg om olje,
gass og geopolitikk. Det dreide
seg om å sikre seg tilgang til vik-
tige ressurser, og om å kontrol-
lere omkringliggende stater som
med tiden kan tenkes å true
USAs stilling i regionen. Det er
blitt sagt at nøkkelen til verdens-
herredømme ligger i Sentral-
Asia. Kontrollen over dette områ-
det er alfa omega for enhver
supermakt som ønsker å behol-
de sin posisjon.

Oljens slutt

Petroleum er en ikke-fornybar ressurs, det betyr at
det uunngåelig vil ta slutt en eller annen gang.
Professor og geolog Kenneth Deffeye ved
Princeton University sier i boka “Hubbert’s Peak”
at verdensproduksjonen av olje vil nå toppen
mellom 2004 og 2008, etter dette vil verdenspro-
duksjonen “synke, for aldri mer å stige”. Tittelen
på boka henspiller på “Hubberts kurve”, en kurve
som grafisk skal vise mønsteret man kan forvente
i oljeproduksjonen. Den har form som en U stilt
på hodet: i begynnelsen øker produksjonen raskt,
det er når man finner den billigste og lettest til-
gjengelige oljen. Etterhvert når man et maksi-
mumspunkt og produksjonen vil synke (bl.a. van-
skeligere boring og minkende oljereserver). Selv
om samlet global oljeproduksjon når et gjennom-
snittlig maksimumsnivå på et gitt tidspunkt, vil de
enkelte oljeproduserende områder nå produk-
sjonstoppen på forskjellige tidspunkter. Dette
igjen kan føre til endrede maktforhold disse områ-
dene imellom. Når det gjelder nye oljefunn er

Deffeye pessimistisk, han anser dette som “usann-
synlig” og viser til at det ikke har vært gjort noen
nevneverdige store funn siden 70-åra. 

Storforbruker

Som den største forbrukeren av olje i verden har
USA store interesser i området, spesielt nå som
oljen snart ser ut til å ta slutt. Med sine flere hun-
dre millioner fat med olje (anslagsvis 10-16% av
verdens potensielle oljereserver) som er nok til å
sikre hele USAs energiforsyning de neste 30
årene er det ikke rart USA er interessert i å få sin
vilje igjennom i Sentral-Asia. Olje og gassfore-
komstene i regionen rundt det Kaspiske Hav skal
være mye større enn de som finnes i Nordsjøen.
Kaukasus og Sentral-Asias store olje- og gass-
forekomster er, sett med vestlige øyne, livsviktige
for å sikre “våre” (les: selskapenes) geostrategis-
ke og økonomiske interesser i det 21. århundre.

Konflikt over rørledninger

Sentral-Asia og Kaukasus har i uminnelige tider
vært kjempet om, både p.g.a ressurser som av
geostrategiske hensyn. Stridighetene har ikke
nødvendigvis dreid seg om selv kilden, men trans-
portrutene (distribusjonsnettverket). Vestlige sel-
skaper er sterkt inne i oljeproduksjonen i dette
området, det som er problemet er å transportere
det trygt og billig ut til markedene. 

Kriger for å sikre oljeinteresser har vi sett gang på
gang. Gulf-krigen var om olje, det fantes ikke noe
demokrati å forsvare, kun oljen. Russlands krig

mot Tsjetsjenia har med olje å gjøre: angrepet på
hovedstaden Grosnyj i 1994 var for å sikre seg
kontrollen over oljeledningen som går gjennom
byen og som ender ved den russiske havnebyen
ved Svartehavet, Novorossiysk. Pluss talløse
andre eksempler.

Økonomiske og politisk-strategiske interes-
ser er vanskelig å skille, det ene henger som oftest
sammen med det andre. Bombingen av
Afghanistan har med begge å gjøre. Det dreier seg
om å tjene penger på olje og gass, og det dreier
seg om å befeste egen posisjon og sikre egne nåti-
dige og fremtidige geo- og politisk-strategiske
interesser. Bygging av og kontroll over de plan-
lagte olje- og gassledninger gjennom Afghanistan
er viktig for å sikre nettopp disse interessene. Den
ene henger, som sagt, ofte sammen med det andre. 

Unocal

Det amerikanske oljeselskapet Unocal har i en
årrekke prøvd å bygge en oljeledning fra
Tsjardsjou i Turkmenistan, Central Asian Oil
Pipeline Project (CAOPP, 1700 km lang). Denne
ledningen var (er) ment å gå gjennom
Afghanistan, inn i Pakistan og ned til det Arabiske
Hav.  Slik Unocal ser det er dette den ruten rør-
ledningen kan ta som har minst “tekniske hin-
dere”: det er den korteste ruta til havet, den billig-
ste, terrenget er gunstig (lite fjell i sør-
Afghanistan) og det er det alternativet som bring-
er oljen nærmest det asiatiske markedet. Unocal
ønsker også å bygge en 1271 km lang gassledning
(CentGas) som er ment å følge oljeledningen
gjennom Afghanistan. Denne skal starte ved gass-

Sukk, enda en oljekrig…
“Sentral-Asias befolkning på mer enn 50 millioner,
kombinert med en passende utvikling av dets
betydelige ressurser, vil gjøre det til et viktig mar-
ked for fremtiden.”

“US Policy Toward the Central Asian States”, 1996

“Statene som omkranser det Kaspiske Hav, med
Russland i nord, Kasakhstan og Turkmenistan i
øst, Iran i syd og Aserbadsjan i vest har noen av
verdens største olje- og gassreserver. Sammen
med Armenia, Georgia, Ukraina og Usbekistan
representerer de viktige økonomiske, politiske og
strategiske interesser for USA.”

“Slike store forekomster kan generere store sum-
mer for amerikanske selskaper og deres aksje-
eiere (...) Over tid, når kapitalen skapt av den
kaspiske energiutviklingen sprer seg til andre
sektorer – fra infrastruktur til telekommunikasjon
til transport og andre tjenester – vil flere ameri-
kanske selskaper nyte godt av det.”

Foreign Affairs, Sept/Okt 2001

krigen om olje
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feltene i Daulatabad i Turkmenistan (ved grensen
Afghanistan-Turkmenistan), gå gjennom sør-
Afghanistan og ende opp i den pakistanske byen
Multan. Derfra håper man med tiden på en for-
lengelse inn til India. Det faktum at Taliban tok
kontrollen over Afghanistan var intet hinder for
Unocal, samtalene om ledningene gikk videre.
Samtalene tok offisielt slutt tre uker etter at
Clinton i 1998 bestemte seg for å sende noen
krysserraketter som hevn for ambassadebombing-
ene i øst-Afrika. Planene om rørledning ble ikke
skrinlagt, men tilsynelatende lagt på hylla. I
mellomtiden understreket
(les: presset) Unocal at det
ikke var aktuelt med noen rør-
ledning før “en godkjent
regjering er på plass som har
tilliten til regjeringer, lånere
og vårt selskap” (Høring i
House Committee on
International Relations 1998). 

Samtaler med
Taliban

Ifølge bl.a. Asia Times, så
USA på Taliban som “en
kilde til stabilitet i Sentral-
Asia som ville tillate byg-
gingen av en oljeledning
gjennom Sentral-Asia” så
sent som i august 2001 (en
måned før terrorangrepene).
Da ble det holdt møter
mellom amerikanske repre-
sentanter og Taliban (i uoffisi-
elle former). Mot økonomisk hjelp og politisk
godkjennelse av Taliban-styret fra USA, håpet
man å få bygd oljeledningen. En tidligere visedi-
rektør i FBI, John O’Neill, hevder at Bush-admi-
nistrasjonen etter påtrykk fra oljebransjen stoppet
etterretningstjenestens arbeid med terrorisme
mens de forhandlet med Taliban. O’Neill sa opp i
juli i år p.g.a. nettopp dette (“tilfeldighetene” ville
ha det til at O’Neill fikk seg jobb i WTC og døde
under terrorangrepet 11. september). Under disse
samtalene i august med Taliban skal USAs repre-
sentant ha gitt Taliban et ultimatum: “enten godtar
dere vårt tilbud om et teppe av gull, eller vi vil
begrave dere under et teppe av bomber” (Taliban-
representanten hadde angivelig med seg et dyrt
afghansk teppe som gave). Unocal selv har hele
tiden siden 1998 hardnakket påstått at de har truk-
ket seg ut av alle forhandlinger om gassledningen
gjennom Afghanistan (CentGas). Dette ble gjen-
tatt få dager etter 11. september - da insisterte de
nok en gang på at de siden 1998 hadde stoppet
alle forhandlinger. Ifølge “Business Recorder”
derimot, var Unocal i mars 2000 i samtaler med
afghanske myndigheter om nettopp gassledning-
en. Det interessante med Unocals stadige presse-
meldinger med benektelser og forsikringer om at
de ikke forhandler er at de kun nevner gassled-
ningen og ikke oljeledningen de også er interes-
sert i (CAOPP). 

Nye markeder for de multinasjonale

Det er flere grunner til at Unocals planlagte rør-
ledninger er en fordel for USA. I tillegg til peng-
ene oljeselskapene kommer til å tjene, vil pengene
de Sentral-Asiatiske landene tjener også ha en
viktig funksjon: de kan bidra til å få disse statene
vekk fra Russlands innflytelsessfære og styrke

USAs stilling i området. En annen konsekvens av
rikere land i Sentral-Asia er at det betyr flere og
større investeringsmuligheter og flere markeder
for de store selskapene (spesielt etter at
Verdensbanken og IMF ordner opp med sine
“gjenoppbyggingslån”). Dette vil igjen føre til at
disse (selskapene) får økt innflytelse i området
(noe som igjen rettferdiggjør militær intervensjon
fra USA skulle noen true dem i fremtiden).
Bygging av olje- og gassledningen vil være med
på å sikre deler av USAs energibehov i årene som
kommer, noe som er absolutt nødvendig hvis de

(USA) skal fortsette å ha den (selvpålagte) rollen
de idag har i verden - militærmaskineriet krever
drivstoff. Kontroll og innflytelse i Sentral-Asia vil
også sikre USA flere energikilder og transportru-
ter (mindre sjanse for at Èn krakilsk stat kan stop-
pe all tilgang) samt mulighet til å kontrollere pri-
sen til en viss grad. Flere kilder og transportruter
vil også svekke avhengigheten til de mektige olje-
produserende Gulf-statene. Ledningen vil bli
omtrent dobbelt så billig som det som hadde vært
alternativet hadde man ikke hatt muligheten til å
bruke Afghanistan som transittland: nemlig en
ledning til 3 milliarder dollar fra Aserbadsjan via
Georgia og frem til Tyrkia. USA var pro dette pro-
sjektet da det ville gavne NATO-allierte Tyrkia,
men skeptiske bl.a. fordi det var langt, dyrt og
ville føre til enda mer utrygg oljetrafikk i det
allerede overtraffikerte og utrygge Bosporus-stre-
det i Tyrkia (binder sammen Svartehavet og
Middelhavet).  

Hindre Iran

Et sentralt mål i amerikansk utenrikspolitikk har
tradisjonelt vært å dominere den vestlige hemi-
sfære og, siden Sovjetunionens fall, “unngå fram-
veksten av en potensiell fremtidig global konkur-
rent” (Pentagon,1992). Iran blir av USA sett på
med bekymring som en naturlig stormakt i regio-
nen hvis det skulle få frie tøyler. Siden 1996 har
USA effektivt hindret dette ved sin “Iran and
Libya Act” som forbyr amerikanske selskap å
handle med landet. Iran har tilgang på store olje-
og gassreserver, et godt utbygd nettverk av rørled-
ninger og samarbeider med franske, japanske, ita-
lienske, kinesiske, malaysiske og russiske selska-
per. Amerikanske selskaper har i lang tid presset
på for å myke opp sanksjonene, men til ingen
nytte. Det er lite trolig USA vil gi opp sanksjone-

ne før det har sikret sine egne interesser på et slikt
vis at Iran ikke kan bli en konkurrerende stormakt.
Unocals planlagte gassledning kan føre til min-
sket iransk innflytelse ved at det blir mindre
behov for gassledningen som idag går mellom
Turkmenistan og Iran. Det var p.g.a. frykten for
Iran at USA tidligere presset på for den Trans-
Kaspiske ledningen fra Aserbadsjan via Georgia
til Tyrkia. Dette ble gjort fordi det ville styrke
USAs favoritt i området, Tyrkia, og ikke Iran.
Tilstedeværelse, makt og innflytelse i Sentral-
Asia er også viktig for USA da det gamle fiender

og potensielle rivaler ligger
kort vei unna (bl.a. Kina og
Irak), samtidig vil det også
medføre økt innflytelse og
kontroll over store deler av
Afrika. Slik USA opprettet
amerikanske militærbaser i
Saudi Arabia etter Gulfkrigen
og i deler av eks-Jugoslavia
etter Kosovo-krisen, kan vi
forvente at de vil gjøre det
samme her. Amerikanske
styrker er nå utplassert i de
tidligere Sovjetrepublikkene
Tadjikistan og Usbekistan
som grenser til Afghanistan.
Og alt tyder på at de kommer
til å bli der en stund. 

Kyoto og kjernekraft

En nærmere titt på Bush-
administrasjonen viser også at
de fleste sentrale personer har

sterke interesser i oljebransjen, noe som styrker
tesen om at det ikke er terrrorister man er ute etter
i Afghanistan, men noe helt annet. Egentlig så
behøver man ikke gå så langt engang; man kan
f.eks. bare se hvilken miljø- og oljepolitikk Bush-
regjeringen har lagt seg på: de har rett ut avvist
(den pinglete) Kyoto-avtalen, de ønsker å bore
etter olje i Alaska - midt i et fredet naturområde,
og de ønsker å satse mer på kjernkraft! 

Hvis vi i tillegg merker oss at lederen for
interimregjeringen i Afghanistan, Hamid Karzai,
har en fortid som konsulent for Unocal, og USAs
nye spesialutsending til Afghanistan, Zalmay
Khalilzad, har en fortid som rådgiver for det
samme oljeselskapet, bør vel de mest skeptiske
begynne å komme på gli.

Alt dette + vissheten om at bombing ikke fjerner
terrorisme bør gjøre at flere får opp øynene for
hva som faktisk skjer. 

Trond Klykken

Du kan ikke regne med at offentlige eller
kommersielle massemedia informerer om
dette, de har sine egne eier- og kildeinte-
resser å ta hensyn til. Et godt tips er inter-
nett:

indymedia.org og indymedia.no

whatreallyhappened.com

aksjon.fix.no/krig

Utenlandske aviser, f.eks.
www.kidon.com

krigen om olje



Men i Argentina er det lange tradi-
sjoner for at de herskende kretser
suger opp ethvert opprør gjennom
falske løfter, eventuelt gjennom å ta
“æren” for at krav fra massebeve-
gelser blir oppfylt (og deler av den
såkalte “piqueteros-bevegelsen” – se
nedenfor – sies også å ha koblinger
til peronisten president Duhaldes
kretser.)

Det er på denne bakgrunn man
må forstå den følgende erklæring fra
den argentinske frihetlige gruppa
Situaciones, som også utgir et tids-
skrift med samme navn. Til tross for
en viss latinsk høystemthet, gir den
både et visst teoretisk perspektiv på,
og en stemningsrapport fra oppstan-
den. 

Etter at Situaciones skrev sin
erklæring, har det slik det blir nevnt
i Raul Sanchez’ innledning mange
steder i Argentina dukket opp
bydelsbaserte folkelige råd, “asam-
bleas populares”, som samordner
direkte aksjoner, f.eks. mot prisstig-
ninger på offentlige tjenester. De ser
ut til å ha tatt Situaciones’ advarsler
på alvor, for ifølge et intervju med
den argentinske aktivisten Cecilia
Moretti i den svenske syndikalist-
avisa Arbetaren nr. 5/02 får verken
politikere eller fagforeninger delta i
disse rådene. Ifølge Moretti utgjør
rådene et viktig skritt framover, en

ny form for sosial organisering og et
alternativ til den tradisjonelle poli-
tikken som folk tydelig har tatt
avstand fra.

Erklæringen på neste side henviser
til en uforutsigbar og utidsmessig
begivenhet i Argentinas nyere histo-
rie, som har satt det regimet som var
utgått fra militærdiktaturets avslut-
ning i 1983 i en ugjenkallelig krise.
Det dreier seg om det som har fått
navnet “pueblada”, altså de to
dagene i desember med protester,
med storming av stormagasiner,
supermarkeder og banker, sammen-
støt med ordensmaktene, angrep på
regjerings- og partlamentsbygninger.
Alt dette kom helt spontant i gang,
med utgangspunkt i ikke-sentraliser-
te og mangfoldige sentra, i mangfol-
dige og horisontale aktører som ikke
lar seg redusere til ensartede yrkes-
messige, sosio-økonomiske eller
institusjonelle kategorier. Om det
som var de utløsende omstendighe-
ter, la oss minne om de følgende
kjensgjerninger: Tre og et halvt år
med økonomisk tilbakegang, en
reduksjon av bruttonasjonalproduk-
tet med 4.9 % i 2001, en offisiell
arbeidsløshet som nærmet seg 20 %,
en statsgjeld som var blitt nærmest
umulig å betjene, samtidig som ban-
kenes pesobeholdning ble redusert

fra 35 milliarder i 1998 til 18 milli-
arder i 2001. Denne situasjonen var
resultat av en politikk hvor det
offentlige  systematisk satte seg i
gjeld, en politikk som går tilbake til
diktaturets dager og som av regje-
ringen Carlos Menem ble ratifisert
gjennom en konverteringsrate 1 peso
= 1 dollar, en rate som var stående

helt til desember. Denne kjempe-
messige mekanismen for overføring
av rikdom og inntekter til eierne av
bevegelig finanskapital (de interna-
sjonale finansinstitusjonene eide 80
% av Argentinas statsgjeld) hadde
bare fått større og større omfang
siden 1976. Forpliktelsene til å
betjene gjelden ble så det objektive
påskuddet for å pålegge en ukontrol-
lert deregulering, gjennom privatise-
ringer som ville gjøre at hele den
argentinske offentlige rikdom gikk
tapt, og gjennom angrep mot
arbeidslovgivning og sosiale rettig-
heter (helse, pensjoner, skole, uni-
versitet), samt en beinhard politikk
med nedskjæring av offentlige utgif-
ter som har rasert det som var igjen
av lønnsinntekter, og i en umåtelig
grad har ført elendigheten (heri inn-
befattet sulten), usikkerheten og for-
bitrelsen til høyder som hittil har
vært ukjente i landets nyere historie.

De tiltak som ble vedtatt av
regjeringen De la Rua-Cavallo den
19. desember førte i sin tur til en
enorm økning av protesthandling-
ene, til forsamlinger og aksjoner,
særlig i hovedstaden Buenos Aires.
Kasserolle-konsertene, “los cacero-
ladas” på Maiplassen og foran parla-

mentet ble slått hardt ned, samtidig
som president De la Rua innførte
unntakstilstand – en unntakstilstand
som var praktisk talt virkningsløs.
Protestaksjonene bare økte i antall
over alt, stormagasiner, butikker og
banker ble plyndret, stundom med
dødelige konfrontasjoner mellom
eiere og angripere, samtidig som

store folkeforsamlinger fant sted ved
Obelisco, på Maiplassen og andre
steder i hovedstaden. På tross av
unntakstilstanden beveget folke-
mengdene seg fritt over hele byen
om natta, og desto mer når de fikk
vite at regjeringen hadde gått av.
Demonstranter satte fyr på Palacio
de Hacienda, der økonomi-ministeri-
et holder til, etter at det hadde vært
sammenstøt med politiet. Minst fem
personer ble drept av politi og mili-
tærstyrker i Buenos Aires. Om mor-
genen den 20. desember ble unntaks-
tilstanden fornyet av den nye provi-
soriske regjeringen med peronistisk
majoritet, men opprøret lot seg ikke
stanse: Frykten var beseiret.  I alle
landets byer gjorde tusenvis av men-
nesker opprør mot regimet, mot poli-
tikerne og byråkratene, mot de inter-
nasjonale finansinstitusjonene, de
angrep parlamentsbygningen og
Casa Rosada, og sloss mot politiet
og militærstyrkene i timesvis. I lan-
det som helhet ble 33 mennesker
drept, stort sett på grunn av skyting
fra politiet, flere hundre ble skadet,
og flere tusener ble arrestert.
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I Argentina gikk store folkemasser ut på
gatene i desember i fjor, for å protestere
mot nyliberalismens herjinger og mot en
regjering som hadde gjennomført privat-
iseringer som raserte livsgrunnlaget for
store deler av folket.
Regjeringen måtte gå, og ble erstattet av
en annen.

Kasserolle-konsertene,
“los caceroladas”, på Maiplassen

og foran parlamentet ble slått
hardt ned på

desember 2001:Argentina
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Oppstanden den 19. og 20. desember
var eksemplarisk: Den hadde ingen
opphavsmann. Den eneste hovedrol-
leinnehaver var folkemengden,
multituden. Og denne folkelige
hovedrolleinnehaver viste oss nye
kjennetegn. Helt motsatt det som blir
hevdet i versjoner som begynner å
sirkulere i massemedia, var det ingen
makt som satte demonstrantene i
bevegelse gjennom å ta avgjørelser i
deres sted. Det var ingen som trakk i
trådene bak kulissene. De som i dag,
fra en maktposisjon, presenterer seg
selv som de hemmelige igangsettere
av pueplada’en vet med sikkerhet at
de nå bare fordreier begivenhetene
på etterskudd. Det er bare politiker-
nes og konspiratørenes falskhet som

bemyndiger dem til å skryte av å ha
manipulert den flodbølge av livs-
energi som har gjennomstrømmet
landet.

Pueplada’en har snakket med all
tydelighet: den har sagt NEI! Noen
vil si at dette er “lite”, at det “ikke er
nok”, at kampene bare teller når de
er i stand til å foreslå en “alternativ
samfunnsmodell”. La oss være tyde-
lige: Oppstandens NEI har vist en
ubestridelig slagkraft. Det var et
positivt nei, både gjennom den styr-
ke det har vist og gjennom de utvik-
linger det har satt i gang. Det dreier
seg ikke bare om at en regjering er
falt: dette opprørske NEI setter gren-
ser for makten og hevder en mot-
standens kraft. Det dreier seg verken
om en “ufullstendig” handling eller
om en “protest uten innhold”, men
om en handling som uttrykker styrke
og selvbekreftelse og som viser hvil-
ket nivå den folkelige motstanden
har oppnådd i dag. Dette NEI’et blir
ikke statsmakt; det har ikke behov
for å legitimere seg gjennom politis-
ke framlegg. Det lar seg ikke føye
inn under de kommunikative normer
som henter støtte i forførende taler
og tiltrekkende bilder. Det dreier seg
om styrken til et folk som gjør mot-
stand mot undertrykkelsen. På
samme tid sender det en klar beskjed
til folkene i Latin-Amerika og i hele
verden om mulighetene for å gjøre
slutt på imperiets og de lokale mak-
ters herredømme, slik de er forbun-
det innenfor “nyliberalismen”.

Den kollektive intelligens har over-
gått de intellektuelles og strategenes
forutsigelser. Fra nå av er det av
g r u n n l eg g e n d e
betydning å bli i
stand til å tenke
denne kjensgjer-
ning innenfor
bevegelsen selv,
ikke ut fra de for-
tolkninger– og
kategorier – som
stammer fra mak-
ten og dens organi-
sasjoner. Det er
derfor viktig ikke å
glemme det føl-
gende:

1. Grunnplanets styrke har på en slå-
ende måte vist statsmaktens mang-
lende styrke når denne har forsøkt å
gjøre seg uavhengig av det som har
foregått på grunnnivå.
Unntakstilstanden og undertryk-
kelsen kan bare fungere ved hjelp av
frykt og isolasjon. I likhet med
ethvert herredømmeforhold, funge-
rer kapitalismen gjennom å skille
menneskene fra hverandre og å
skjære over forbindelsene mellom
dem: Den finner næring i folks tung-
sindighet og maktesløshet gjennom å
produsere isolerte individer, og for å
oppnå dette stimulerer den like mye
frykten som de falske forhåpninger.
Først cacerolazo’en, og deretter
folkemengden i gatene, har lykkes i
å rive fra hverandre maktens repres-
sive ferdigheter. Et selv-organisert
og besluttsomt folk er suverent, selv
når det stilles overfor statens under-
trykkelsesapparat.

2. De politiske og faglige organisa-
sjoner fungerer gjennom å forvalte
mikro-makter – som dannelsen av de
sentrale maktapparater hviler på – så
lenge vi ikke er i stand til å skape
egne selvstyrte områder. Det er
ingen tilfeldighet at disse organisa-
sjonene var fullstendig marginaliser-
te under oppstanden. Overfor et fol-
kelig, resolutt og spontant nærvær
mister de all sin gjennomslagskraft.
Når de påstår å lede denne nye sosi-
ale og rebelske hovedperson, folke-
mengden, er de offer for et totalt
selvbedrag. For deres aktivister er
det på tilsvarende vis nødvendig å
tenke seg alvorlig om: Rollen deres
skulle ikke være å søke å lede, her-
ske over og representere folket, men
tvert imot å slå følge med det, støtte
det og stille seg til tjeneste i kam-

pene, og for de nye formene for
direkte demokrati, for selvstyre og
for radikalitet. Men disse organisa-

sjonene, som riktignok en gang har
vært uttrykk for en syklus av arbei-
derkamper og folkelige kampert, vir-
ker i mange tilfeller som en hindring
for at det kan komme til syne kimer
av en mot-makt; en mot-makt som er
i stand til å forestille seg sine egne
former for suverenitet, sine egne
måter å spille hovedrollen på.

3. Styrken til folket i gatene har ikke
sine røtter i en sentralisert organisa-
sjon. Helt motsatt de som har villet
“styre” folkemengden, har pue-
plada’en vist oss i hvilken grad det
nettopp har vært mangfoldet av
demonstrasjoner, samlingspunkter
og smågrupper av alle slag, så vel
som ulikheten i organisasjonsformer,
initiativer og solidariteter som har
umuliggjort enhver forhandling,
enhver avtale og ethvert forræderi.
Hver gang det i effektivitetens navn
dukker opp en “ledelse”, en “dele-
gat” eller en “representant”, blir
betingelsene med ett skapt for at
kampene skal bli lammet, integrert
eller svekket. Det er av denne grunn
at mangfoldigheten – som ikke er
oppløsning – utgjør en av nøklene til
den nye radikaliteten.

4. Vi må nå være i stand til å motset-
te oss alle de herskende versjoner
som er i ferd med å bane seg fram
gjennom politikken og massemedia,
og som forsøker å forklare begiven-
hetene ut fra maktens begreper, og
som slik vender kjensgjerningene på
hodet, som om det som var et pro-
dukt av folkemengdens styrke ikke
var annet enn en “palass-revolu-
sjon”. Som om det var det justisialis-
tiske partiet [Parti justicialiste] som
styrtet De la Rua-regjeringen, osv.
Slike fortolkninger har bare som
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En måned seinere fortsetter
protestaksjonen og cacerolada’ene.
Selv-organiseringen fortsetter i form
av “asambleas populares”, bydelsba-
serte folkelige råd. Mobile aksjonis-
ter, de såkalte “piqueteros”, som
omfatter arbeidsledige og andre mar-
ginaliserte, fortsetter å organisere
sperringer som blokkerer byene og

hindrer distribueringen av varer
gjennom overtakelsen av viktige
kommunikasjonsmidler og deres sen-
trale knutepunkter. Denne bevegelsen
begynte å utvikle seg i 1996.
Sperringene, som i år 2000 nådde et
antall av ca. 500, dukket først opp i
provinshovedstedene, deretter i
Buenos Aires’ forsteder. Ett av akti-

vistenes viktigste krav er innføringen
av arbeidsledighetsutbetalinger til
alle arbeidsledige.

Bevegelsen har vist sin styrke og
fortsetter å vokse. Den nye regjering-
en under peronisten president
Duhalde, som skal sitte fram til val-
get som er berammet til år 2003, har
avskaffet pesoens konvertibilitet i

dollar, og prøver å reforhandle gjelds-
betjeningen med Det Internasjonale
Pengefondet. Unntakstilstanden har
ennå ikke blitt innført på nytt.

Raul Sanchez

Folkemøte utenfor universitetet i Rosario

Kasserolledemonstrasjon

Den nye form for opprør som vi, argentinere, har deltatt i i
desember, har lært oss at det er styrken til det folk som sier NEI
i gatene, som virkelig teller. Makten viste derimot hele sin kraft-
løshet. Selv om man nå – i maktens kulisser –  sier at det er det
“justisialistiske parti” [Partito Justicialisto] som har trukket i trå-
dene, er sannheten at alle parti- og fagforeningsledere ikke har
gjort annet enn å løpe etter multituden [folkemengden]. Det er nå
av avgjørende betydning at vi blir i stand til å skape våre egne
forståelsesformer som kan gripe de nye formene som den folke-
lige aktiviteten har antatt, nettopp for å unngå at maktapparatene
skal tilrane seg meningen ved folkekuppet, “pueplada’en”, og
framfor alt for å lære av oss selv å kunne styrke motstanden.

NEI’ETS

KRAFT



oppgave å tildekke og tilrane seg den
hovedrollen som folket spilte.
Gjennom å spre troen på at det skul-
le være Staten som trekker i trådene,
søker den å få oss til å glemme at
makta springer ut av de kreftene som
holder til på grunnplanet. Og dette er
også opphavet til illusjonen om en
“maktovertakelse”, som kun fungere
som en avporing i forhold til det som
er den grunnleggende oppgaven:
Dannelsen av et nettverk av mot-
makt som er i stand til å demokrati-
sere rommet for de sosiale praksiser
nedenfra.

5. Når det gjelder den vold som har
kommet til uttrykk ved piquetero-
enes sperringer, i streikevakter eller i
den siste tidens folkelige reisninger,
så er dette en form for selvforsvar.
Disse handlingers legitimitet stam-
mer fra dem selv, og avhenger ikke
av noen godkjennelse utenfra.
Selvbestemmelse og motstand utgjør
grunnleggende elementer i det frie
folkelige uttrykk, og er selv kilde til
utvikling av kriterier for rettferdig-
het.

At volden har en slik karakter av
selvforsvar og oppstand er utgangs-
punktet for en grunnleggende
assymmetri i forhold til den vold
som stammer fra makten, og som er
ansvarlig både for de dødsfall som er
direkte framprovosert av ordensstyr-
kene og for den type sinnsforvirring
som alltid er nyttige for “sikkerhets-
ideologien” (som reduserer kvinner
og menn til lukkede individer som
frykter de andre, som først i fantasi-
en, dernest i virkeligheten, blir
potensielle fiender). Etterretnings-
operasjoner og “psykologisk krigfø-
ring” har til oppgave å forsterke
denne maktens mekanisme.

Det er av denne grunn at det er av
grunnleggende betydning å skille
mellom den folkelige vold, “selvfor-
svaret”, og den volden som blir
framkalt blant de fattige av “sikker-
hetsideologien”. Det samfunnsmes-
sige selvforsvar dannes dersom man
blir i stand til å bryte denne isole-
ringen, denne frykten for “den
andre” – som muliggjør manipula-
sjon og tapet av enhver selvbestem-
melse. Det danner en felles kraft,
integrerende og utvidende, som øker
folkemengdens styrke gjennom å

heve de individu-
elle krefter og
begjær opp til
kollektive størrel-
sesordener.

6. Det er av
grunnleggende
betydning at
grunnplanet nå
griper og utvikler
kategorier og
språk som gjør
det mulig på en

stringent måte å tenke det som har
skjedd. Det er uomgjengelig at det
blir skapt refleksjonselementer som
gjør det mulig å fatte – med utgangs-
punkt i folkemengdens kraft (og ikke
med utgangspunkt i maktens per-
spektiv) – nyheten og singulariteten
til de nye samfunnsmessige formene
som har spilt hovedrollen.

7. Mangfoldigheten er en av
nøklene. Det finnes ingen kamp-
form, diskurs eller motstandsvei som
er overordnet eller er den eneste
rette. Av denne grunn er det viktig å
fortsette det arbeid som er blitt fore-
tatt før og etter pueblada’en. Akkurat
som under selve opprøret, er mot-
standsbevegelsen i ferd med å koor-
dineres uten å sentraliseres i en enes-
te organisasjon: Den konstituerer seg
i form av en bevegelse uten sentral-
komité, uten verken permanente
eller situasjonsbetingede ledere, uten
programmer eller modeller, men
med konkrete prosjekter som ikke
har strukturer som kveler den folke-
lige kreativiteten, men som uttrykker
seg gjennom virkelige erfaringer av
mot-makt.

8. Oppstanden, som en blanding av
kropper, ideer, kulturer og språk,
utgjør en erfaring av omveltningen
av enhver orden som skulle utøve et
herredømme over folkemengden.
Imidlertid er det ingenting som tilsi-
er at oppstanden svarer til de for-
ventninger som en revolusjonær
politisk representasjon måtte ha til
den. Faktisk var ikke pueblada’en

noe underordnet moment i en poli-
tisk strategi, eller konklusjonen av
en prosess som bygget seg opp. Den
var heller ikke en “situasjonenes
situasjon”, det vil si det øyeblikk av
sentralisering hvor alle de spredte
bitene plutselig får en mening, for
deretter straks å bli oppløst i en
kraftløs fragmentering. Tvert imot,
pueblada’en var nettopp et øyeblikk
av selvbekreftelse der folkets makt
lot seg bli oppdaget, den var et møte
mellom ulike former for folkelig
uttrykk, på samme tid som den var et
konfrontasjonens øyeblikk der man
kunne konstatere de etablerte mak-
ters manglende evne til å “holde seg
oppe”. Det er dermed avgjørende at
man griper den kjensgjerning at
kampen for rettferdighet ikke lenger

på grunnleggende måte er en oppga-
ve for politikken (politiske partier,
statlig styring, etc.), men for praksis-
former som effektivt og i konkrete
sammenhenger skaper nye verdier
og nye erfaringer med en sosialitet
som ikke er dominert av kapitalis-
men.

9. Den “politiske representasjonen”
oppfatter bare ekkoer, og ikke det
vesentlige: Det som foregår på pla-
net for kroppene og de virkelige
situasjoner. Av denne grunn er det
nødvendig å holde fast ved at erfar-
ingene av produksjon av nye kunn-
skaper og nye verdier har forrang. Å
la seg lede inn på kampen for de
“små makter” [medbestemmelse etc.
lovet av partier og fagforeninger] er
en avsporing som bidrar til å opprett-
holde kapitalismen, hvor de materi-
elle erfaringene bli erstattet med
deres juridiske, politiske eller medi-
ale representasjon.

10.Det er på tide å vise tilstrekkelig
mot til å motsette seg at det dukker
opp former for ledelse som står uten-
for dette NEI’ets former og betyd-
ning, dette folkelige “pronunciamen-
to” som har konstituert seg uten

organisert mobilisering, uten kjente
ledere fra massemedial, uten løfter
og uten falske forhåpninger.

11. En av de verdiene som er brakt
på banen under pueblada’en, er gjen-
tilegnelsen av de sosiale bånd: I
gatene har alle kunnet konstatere at
enhver av oss tilhører folkemengden,
tilhører en sosial og materiell kraft.
Det er av denne grunn man ikke må
miste av syne den ekspropriasjonen
av vår egen individuelle og sosiale
subjektivitet som nå er i ferd med å
bli utført av massemedia, av skue-
spillsamfunnet, for å fjerne sporene
etter oppstanden. Helt motsatt av hva
som er blitt spredt av maktens sen-
trum , har de spontane aksjonene den
19. og 20. desember omgått ethvert

forsøk på kontroll og manipulering
ovenfra: Det er folkemengden selv
som har mobilisert seg uten “løfter”,
uten “ledere”, uten “partier”, uten
“forbilder”. Det er dette som er dens
kraft, og heri ligger bevegelsens
store nyhet, som man må bli i stand
til å tenke, utarbeide og utvikle.

Den store utfordringen ligger nå i å
skape erfaringer av mot-informasjon
– motkulturelle, utviklende – om
kamper, menneskerettigheter, alter-
native økonomier, selvstendige
forskningsgrupper og verksteder for
teoretisk produksjon og kollektiv
praksis, som er i stand til å gi næring
til de kraftige nettverk som, hinsides
representative strukturer, begynner å
organisere tenkning såvel som hand-
ling ved og av grunnplanet.

Collectivo Situaciones,
Buenos Aires, 25.12, 2001

situaciones@sinectis.com.ar

For nyheter om Argenitna, se
www.argentina.indymedia.org
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“Vi har ingen forventninger til den nye regering-
en. Vi forkaster både peronistene og radikal-
partiet og alle deres medsammensvorne. Nok
med regeringer som underkaster seg IMF og
Verdensbanken. Nok med politisk opportunisme.
Vi krever den umiddelbare samlingen av et fritt
og suverent Folkelig Konstituerende Råd over
hele landet, basert på de folkelige rådene  i
nabolag, fabrikker og provinser, for å gjøre mot-
stand mot sultpolitikken og reorganisere nasjo-
nen sosialt, økonomisk og politisk.”

Buenos Aires folklige råd
22. desember 2001



Hvor skal man dra? Tja, jo til et sted
som har mye å by på og hvor det er
billig å oppholde seg kanskje? Vi
har fått med oss at det skjer spen-
nende ting på rusfronten i Portugal

og dessuten er hovedstaden Lisboa
en kjent kulturby med masse
arrangementer, i tillegg til de reine
sydenopplevelser med sol og
bading osv…

Litt om Portugal og Lisboa

Portugal er det fattigste landet i EU. Det er ikke
mer enn 10 år siden at FN definerte Portugal som
et u-land. I de 10 siste årene har levestandarden
økt betydelig, men aldeles ikke tilstrekkelig. Det
inntrykket får man når ser hvor falleferdige de
fleste bygningene er, samtidig som man ser
mange tiggere og andre utslitte folk strebe for å få
endene til å møtes. Men uansett er folket generelt
sett veldig hyggelige og imøtekommende, og det
gjelder både dem i mellom og overfor turister. 

Lisboa er en storby med masse turister. Men
det går ingen chartra fly dit, så man må betale full-
pris på de dyre ruteflyene, som man i tillegg må
skifte et par ganger fra Norge. Jeg måtte betale
4.400,- kr for flybillett og 8 dagers reiseforsikring
(tenkte at det var en smart investering sånn i til-
felle…). I tillegg må man beregne en del penger
for hotell og mat og andre forlystelser.

Kompisen min som hadde tatt en svipptur
innom Spania først, kom noen timer før meg og
brukte tiden fornuftig til å hyre hotellrom og
kjøpe inn litt tjall. Han hadde valgt et av de billig-
ste som lå sentralt og det het Resident Amerika og
der kostet et dobbeltrom m/ usj og dass 12.000
escudos, som er ca. 300,– Nkr. Et enkeltrom
m/dass og dusj i gangen kosta halvparten.
Servicen var god, men frokosten jævlig. Vi fikk ett
loffrundstykke med et klissete syltetøy som det
smakte tilsetningsstoffer av, og et glass bruslig-
nende skvip. Dessuten fikk vi en kakebit og kaffe.
Faktisk det eneste stedet hvor vi fikk kaffen på
norsk måte og ikke disse kruttespresso’ene, (det
var bare så synd at klorvannet satte sitt umiskjen-
nelige preg på smaken). 

Man kan sammenligne Lisboa med Oslo når det
gjelder folketall. Byen har ca. 600 000 innbyg-
gere, som bare er litt mer enn Oslo (med omegn).
Men sammensetningen av folkeslag er ganske
annerledes. Portugal var en gang en stor koloni-
makt med besittelser i Sør-Amerika, Afrika og
Asia (bl.a. vår vel omtalte R&R-destinasjon Goa,
se Gateavisa nr. 165 og 167), og i Lisboa finner vi
derfor mange latinamerikanere, afrikanere,
franskmenn, osv.

Sommeren varer fra mai til midten av september,
så i slutten av august var det godt og varmt der
fortsatt. Temperaturen i lufta lå mellom 25° og
32°C, mens temperaturen i det voldsomme havet

bare var litt i overkant av 20° (Atlanterhavet rett
inn). Så man får absolutt en sydenfølelse…

Mange har kanskje fått med seg at Portugal sliter
med store narkotika-relaterte problemer, kanskje
mer enn de fleste land i Europa. Diverse forslag til
løsninger er blitt framsatt og debattert de siste åra,
og nå har det faktisk skjedd noe konkret:

Portugal’s nye narkotikapolitikk

I april 1999 la en regjeringsoppnevnt gruppe fram
en helt ny strategi i kampen mot narkotika. Denne
nye strategien vektlegger forebygging, behandling
og sosial rehabilitering. Trenden er å se på narko-
tikaproblemene i en bredere sammenheng, for-
bundet med fattigdom, arbeidsløshet og sosial
utestengelse, i stedet for som før og isolere det til
et enkelt fenomen.

Bakgrunnen til denne endringen er den økte
kriminaliteten i de store byene. Dette inkluderer
alt fra vold til tjuveri osv. Omlag 60 % av alle
arrestasjoner i Portugal er narkotikarelaterte og 61
% av disse igjen er arrestasjoner av mennesker tatt
i besittelse eller bruk av narkotika. I all hovedsak
dreier dette seg om heroin, og det er det alvorlig-

ste problemet. Men også de nyere designerdrugs
har kommet klart til syne i utlivet i byene, med
stadig yngre brukere. Cannabisproduktene er ikke
ansett som noe stort problem, men faller inn under
den generelle narkotikalista og blir dermed også
berørt av de nye lovendringene.

I juli 2001 trådte den nye narkotikaloven i
kraft. Denne deler opp de ulike narkotikatyper i
forskjellige lister:
1: Opiater, kokain, cannabis
2: Hallusinogene og sentralstimulerende midler

(LSD, amfetamin, barbiturater)
3: Preparater med kontrollert substans
4: Beroligende- og smertestillende midler (pille-
industrien)
Videre deles de ulike stoffene i hver liste inn etter
farlighetsgrad og skadeomfang, der cannabispro-
duktene blir sett på som minst farlig og heroin
som mest farlig.

Reaksjonsformene myndighetene velger å
påføre mennesker etter overtredelse av narkotika-
lovgivningen er avhengige av hvilken liste et stoff
faller inn under og farlighetsgraden av stoffet.
Dette er et lignende system som er vanlig ellers
rundt om i Europa. England har også en slik kate-
gorisering, hvor de deler inn stoffene etter farlig-
hetsgrader, og som mange alt har fått med seg har
de nå i høst bl. a. nedgradert cannabisproduktene
fra klasse B til C. Tanken er å vise at det er for-
skjell på å overtre de ulike narkotikabestem-
melsene, og signalisere at noen stoffer er farligere
enn andre. Dette til forskjell fra Norge, der loven
fortsatt gir mulighet for lovens strengeste straff på
21 års fengsel i hasjsaker. Men i praksis skiller
også norske domstoler mellom de ulike narkotika-
typer.

Den nye loven i Portugal opprettholder den
illegale status som alle typer narkotika har, og at
bruk av disse er uautorisert. Endringen kommer til
syne i hvordan lovhåndhevinga skjer. Fra nå av
blir enhver som blir tatt for besittelse av et mode-
rat kvantum narkotika (til “personlig bruk”) fram-
stilt for en lokal kommisjon, som består av en
advokat, en doktor og en miljøarbeider (sosionom
e.l.). Denne kommisjonen beslaglegger narkotika-
en og vurderer lovbryterens situasjon, der målet er
rehabilitering gjennom forskjellige tiltak. Hvis det
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derimot er snakk om salg, produksjon eller besit-
telse av et større kvanta, er intensjonen som før å
bruke de vanlige domstolene, som har myndighet
til å påføre straff overfor overtrederne. Som ellers
i Europa nærmer dette seg den praksisen man har
fulgt i Nederland i flere tiår allerede.

Bøff i Rossio’s gater

Som turist i Rossio’s gater blir du fort oppdaget av
bøfferne. De kommer opp på siden av deg og spør
om du vil ha hasj, marihuana eller kokain. Da
hjelper det ikke å bare riste på hodet og si nei.
Fordi da følger de bare etter deg og tar fram den
klumpen, som ser så stor og god ut, samtidig som
de ser deg inn i øynene og proklamerer at det er
beste kvalitet og veldig billig (allerede nå bør det
ringe en bjelle i turisthodet). De klumpene som
blir vist fram veier ca. 30 gr og ser faktisk veldig
god ut, men er selvfølgelig noe helt annet enn
hasj. Hvorfor skulle liksom turister få billig hasj?
For denne liksomhasjen skulle de ha 10.000 esc
(ca. 400,- Nkr), dvs en grampris på bare 13,- Nkr.
Det må vel sies å være mistenkelig billig, selvom
Marokko’s kyst ikke er langt unna.

Når du har kommet så langt som å se pushe-
ren inn i øya, vil han ha deg med for å vise at det
dreier seg om skikkelige varer som du rett og slett
ikke har lyst til å gå fra. Han geleider deg til et
eller annet sted hvor han har oversikt og biter av
en liten klump, som han holder i den samme
hånda som går ned i lomma hans for å hente fram
lighter. Han tenner på klumpen og det ryker litt
opp fra den. ”Lukt” sier han, og vi lukter god hasj-
lukt og smiler. I smilet vårt ligger det nok en stor
porsjon usikkerhet, men vi undertrykker den i ren
griskhet og blar fram pengene. Han smiler til deg
i det du ser ham snu seg og raskt forsvinne inn i
en eller annen folkemengde. Der står du igjen
med klumpen og lurer på om du ikke blei bøffa
allikevel.

Saken er at rundt Rossio har 15 – 20 personer
sitt arbeid i nettopp å bøffe turister. De spør ofte
hvor lenge du skal være her, og det er bare et tak-
tisk spørsmål, fordi vedkommende veit jo at du vil
oppdage at du har blitt bøffa.  Når bøffer’n har fått
400,- Nkr av deg for noe han selv har spytta inn
kanskje 2,- Nkr for så er han fornøyd og tar seg to
til tre dagers pause. Dermed ser du som regel ikke
vedkommende igjen, for de fleste turistene er i
Lisboa bare ett par-tre dager. Men selv om du
skulle se vedkommende igjen, så vil vi anbefale
deg å holde en lav profil; du kødder ikke med dop-
dealerne som ny og uerfaren turist.

Vi blei kjent med noen av de yngre aktørene
som solgte både bøff og hasj. De overdreiv skikke-
lig når de skulle fortelle oss hvor frika og hvor mye
de røyka osv., men det er jo likt som hjemme i
Norge; røyker ca. 10 gr om da’n…Vi var litt sam-
men med dem og røyka litt hasj, men det var ikke
den vanlige marokken som vi er vant til i Norge.
Hasjen var ikke i den vanlige plateformen, men en
oval sak som var kuttet i tynne skiver og som går
under navnet “puck”. Det var en vrien type å
mekke. Man måtte varme den skikkelig opp og
være kjapp til å gni den ut, ellers ville den bare
størkne igjen og bli hard og umulig å få smuldra
opp. Den smakte ikke spesielt godt heller, men vi
blei steine og hadde det behagelig. Etter det jeg har
klart å spore opp, dreier denne puck-greia seg om
noe skikkelig dølt. Den hasjen som kommer fra
Marokko og skal inn i Europa forblir bare kort tid
i Portugal – den blir fort fraktet videre, og altså
svært lite havner der. Men de må jo ha hasj de oxo

siden etterspørselen selvfølgelig er stor både i
Portugal og Spania. Så det som skjer er at de orga-
niserer opplegget for seg sjæl og drar over til
Marokko og kjøper f.eks. 10 kg hasj, trekker ut olja
ut av den og drar hjem med rein hasjolje (mindre
kvanta å smugle). Den dynker de så inn i all mulig
slags dritt, f.eks. eselbæsj eller kjemikaliesaker.

Hasj i Lisboa’s parker 

I Lisboa er det flere fine parker og de har kultur
for å bruke dem til rekreasjon og sosialt samvær.
De eldre mennene spiller ofte spill sammen,
mens damene enten sitter og leser eller prater
sammen. De yngre er mer mangfoldige og gjør
masse forskjellig. Noen øver seg på skateboard-

trix, andre sparker fotball, mens andre igjen bare
står der og henger. Men med jevne mellomrom
samles de rundt jointene. Man ser hva som skjer
helt tydelig, men ingen reagerer på det. Selv ikke
politifolkene som står i enden av parken gidder å
bry seg. Når Pino og jeg kommer bort til dem blir
de nysgjerrige. De skjønner strax at vi er ute etter
rev og at vi er utlendinger. Vi spør om det er noen
som kan selge oss noe hasj, men dessverre så har
de bare røykerev på seg og sier at vi kan få røyke

med dem nå og så kan vi bli med en av dem for å
oppsøke noen andre som har. Det var jo et bra
forslag som vi blei med på. Han som skulle ta oss
med var bare en ung gutt som ikke kunne særlig
mye engelsk, men han kunne alle ordene for de
ulike dop yper og det hjalp jo litt. Vi gikk sam-
men til en leilighet, men der var det ingen hjem-

me og da foreslo han at vi kunne ta en
taxi til et annet sted. Vi gikk med på
det og angret heller ikke, fordi den
første taxi vi så var en kompis av gut-
ten og sjåføren kunne engelsk godt.
Dessuten blei det en skikkelig kul
runde opp og ned i byen en times tid.
Taxi i Lisboa koster like mye som å
kjøre T-bane i Oslo (hvis man betaler
da…) og vi betalte ikke mer enn en
hundrings for hele turen. Det er jæv-
lig trange og bratte gater og det virket
helt sinnssykt å kjøre så vilt som han
(og de fleste andre) gjorde. Ifølge
dem selv er ulykkesstatistikken høy-
ere i Portugal enn i de andre euro-
peiske land, men det bekymra dem
ikke noe særlig (jeg satte på meg sik-
kerhetsbelte og lata som jeg var med i
en bilscene på film). Vi kjørte hit og
dit, men siden det var ganske seint på
kvelden hadde de fleste trukket seg
for dagen. Så vi endte tilbake i parken
og røyka en siste med dem og prata
litt før vi dro til hotellet (hvor vi
hadde puck). I de forskjellige parkene
var det for det meste ungdom i alde-
ren 14 til 25 år som dreiv opplegg

med hasj. Noen av dem var skikkelig hippe og
dreiv med E og var opptatt av teknomusikk og
spæisa klær. Andre var mer tradisjonelle friker,
med langt hår og mer bevissthet på hva de mente
og sto for. Uansett var inntrykket at hasjbrukerne
ikke var noen homogen grupper, men en samling
av mange mennesker med forskjellige oppfat-
ninger og interesser.

Horestrøket 

Ett av horestrøkene ligger like ved campingplassen
Monsanto. Dette var definitivt ikke stedet for hasj-
frikere med moralske skrupler. Men siden vi var
nysgjerrige ga vi det et forsøk likevel. Når vi dukka
opp der fikk vi oppmerksomheten deres kjapt, og
de kastet blikk på oss og gjorde seg til – jeg blei
flau og skjønte strax at dette var fullstendig død-
født. Men Pino som er litt mer vant til den slags
(han har bodd de siste 5 åra i Tyskland og Holland)
begynte å prate med dem og fikk bekreftet at her
gikk det ikke i hasj, men sex og kokain. Så vi gikk
kjapt videre. Men prostitusjonen er noe som er
rundt deg hele tida til alle tider, og da vi kom ned-
over mot et havneområde var vi plutselig inne i et
nytt horestrøk. Dette stedet var tydelig beregna for
skandinavere; Oslo, Kopenhagen og Stockholm
het tre forskjellige barer. Vi gikk inn på den som
het Oslo, men dette var ikke som Oslo, i hvert fall
fikk jeg ingen assosiasjoner. En lang og trang bar
med mange stygge horer. Pino hadde alt kjøpt et
par øl før jeg rakk å summe meg. Med noxo opp-
gitt utrykk satt vi og drakk og plutselig hørte vi et
skrik innerst i lokalet. “Hva var det for noe” spør
Pino ei hore, men hun bare trekker på skuldra, og
alt fortsatte som om ingen ting hadde skjedd. Så
plutselig kommer det inn noen politi og ambulan-
sefolk og bærer ut ei dame som ser ut til å ha fått
seg en kraftig represalie. Et svært ukoselig sted…
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Casal Vento – inn i løvens hule

Europas største supermarked for dop er antagelig
Casal Vento. Pino og jeg blei med en friker dit og
fikk se hvor jævlig det er å være hekta på tung dop.
I Portugal har man ikke noen oversikt over hvor
mange sprøytenarkomane det er, men det snakkes
om et antall mellom 50 000 og 100 000. Norge har
ca. 10 000, mens Holland med sin mange ganger
større befolkning “bare” har ca. 25 000. Så det er
et betydelig antall nedbrutte mennesker det her er
snakk om, og alle kommer omtrent daglig til Casal
Vento får å skaffe seg dopet sitt. Vi kom litt utpå
kveldinga og det hele virka ganske uvirkelig.
Stedet så ut som en forlatt drabantby med triste og
grå bygninger. Det var veldig stille, bare av og til
kunne man høre en og annen rope eller hyle. I
begynnelsen så det ikke ut til at det var så mange
mennesker der, men når vi gikk litt rundt så opp-
daget vi dem. De sto i klynger her og der og enkel-
te lå steine i hjørner eller skur, og plutselig la vi
merke til at det ikke var tomme bygninger heller.
Skikkelig nifs stemning. Her kan man få tak i alt
mulig av dop, men det er ikke vanlig å dra hit for
å få seg hasj, selv om vi gjorde det. De signaliser-
te med plystrelyder og brukte hender til å kommu-
nisere med hverandre. Det var nesten ingen som
prata, bare han friker’n som hadde tatt oss med.
Han sa bare at vi skulle stå her og ikke prate med
noen, så skulle han være strax tilbake. Det var han
oxo og med seg hadde han den puckhasjen. Vi
kjøpte litt siden han hadde tatt seg bryet, selvom vi
egentlig ikke var særlig hypp på denne typen. Det

var liksom ikke stedet å gjøre oss vanskelige, noe
dere sikkert skjønner hvis dere selv tar dere en tur
dit… En del av intensjonen til myndighetene med
den nye narkotikapolitikken er å rive dette området
og få kanalisert hjelp til folka her på en måtesom
er formålstjenlig både for misbrukerne og samfun-
net. Men på grunn av uenighet om blant annet
sprøyterom osv er det fremdeles ganske usikkert
hva som konkret vil skje her.

Barene og diskotekene

Utelivet i Lisboa er regulert ganske likt som i
Oslo. De stenger i tretida på natta og i motsetning
til Oslo ble alt plutselig veldig stille. Men før det
var det ganske livlig, mest med unge og moderne
kledde mennesker i godt humør. De kuleste ste-
dene er konsentrert rundt havneområdet og der er
det steder for enhver smak; Blues og jazz barer,
diverse diskoteker med forskjellige aldersgruppe-
ringer. Det som var hovedproblemet vårt var kom-
munikasjon, fordi det var veldig høy musikk i til-
legg til at Portugiserne som regel er dårlige i eng-
elsk. De som var ute her var på fylla og var der-
med ikke opptatt av hasj eller annet, bortsett fra
noen teknoklubber hvor det antagelig var E i
kroppene på de svært så danse-energiske spacek-
ledde folka. Man kan sikkert få tak i hasj ute på
byen, men jeg tror ikke e det r så lett for fremme-
de, vi fikk i hvert fall ikke tak i noe der. Det gjor-
de forsåvidt ikke noe, både fordi vi hadde nok fra
før og fordi det var andre ting som opptok inter-
essen vår... portugisiske jenter kan nemlig være
veldig søte og deilige! Et kjærestepar vi ble kjent
med og seinere invitert hjem til på middag og fest,
fortalte oss at de var miljøarbeidere, som var
ansatt av staten for å dra rundt på skoler og fortel-
le om narkotika og farene ved narkotikabruk. De
følte at de gjorde en viktig innsats og var stolte av
arbeid sitt.

Det inntrykket vi sitter igjen med er at det ser ut
til at portugiserne tar fornuftiger skritt i riktig ret-
ning av å begrense de negative virkningene av
narkotikabruk, samtidig som de klarer å forholde
seg til misbrukerne som mennesker og ikke dyr.
For det første har de gjort en viktig innsats i å se
forskjellig på de ulike narkotiske stoffene.
Dernest har de skjønt at veien ikke går via straff
og skremselspropaganda, men gjennom dialog og
avtaler med de involverte. Sist men ikke minst ser
det ut til at de oxo holder på med å bygge ut sak-
lige informasjonsnettverk som tar oppgaven om å
stimulere til et mest mulig nyktert og edruelig fel-
lesskap alvorlig.

Flipplaus Flipp
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Nytt service-tilbud
til arbeidsløse!

Aetat har innsett at det kan være tem-
melig trist å være arbeidsløs i Norge,
og prøve å overleve på noen magre
dagpenger. Særlig i disse vintertider,
subbe målløst rundt i mørke og kalde
gater, uten engang å ha råd til en øl på
den varme, hyggelige pubben. For ikke
å snakke om problemene med å få seg
et anstendig blås ofte nok.

Men her kan moderne IT-teknologi
komme oss til unnsetning. Det er et pri-
oritert område for det offentlige å sta-
dig gjøre mer informasjon og tjenester
tilgjengelig via internett.

Du behøver nå ikke lenger fylle ut,
underskrive og poste meldekort til Mo i
Rana annenhver uke for å få dagpeng-
ene inn på konto. Nå kan du bare gå
inn på Aetats hjemmesider, taste inn
ditt brukernavn og passord, og sende
meldekortet med et klikk!

Dette får viktige konsekvenser, ikke
minst på det distriktspolitiske plan.
Arbeidssøkeren kan nå være hvor som

helst, tjenesten er tilgjengelig overalt
på kloden. Dette åpner behagelige
muligheter for Røyk & Reis-turister.
Meldetjenesten virker like godt i
Portugal som i India, og det er ikke
mulig for Aetat eller andre å se hvor
meldingen kom fra.

Pengene kommer så inn på kontoen
din, som du om nødvendig kan admi-
nistrere via nettbank (evt. regninger å
betale hjemme, f.eks.). Så går du i
banken når du trenger det, og tar ut
kontanter fra VISA/MasterCard ditt i
den lokale valuta, direkte fra kontoen
hjemme.

Enklere kan det ikke bli! Fordelen for
deg er naturligvis at du får langt mer
igjen for pengene i et hyggelig, varmt
land, og fordelen for det offentlige er at
vi sparer utgifter til administrasjon av
meldekortene. Med den bonusen at
dagpengene forbrukes i utlandet, og
derfor ikke gir noen inflasjonsdrivende
effekt i Norge.

En god start på en god reise!

For å bruke denne tjenesten, må du personlig møte opp
på et Aetat-kontor, og motta brukernavn og passord.

I sør-Europa er det ikke særlig kultur
for chillumrøyking, sånn som hjemme i

Norge. Til gjengjeld bugner det av
frukt og grønnsaker, som kan bli

ypperlige substitutter…

Økologisk og biodynamisk 
mat for småkonger

Mandag – fredag:
kl. 14oo – 21oo

Lørdag:
kl.14oo - 20oo

Ta trikk 11 eller 19 til Hjelmsgate 3 (v/Vibes gt.)
Tlf: 22 69 01 30 (Lokalene kan leies i helgene til
møter, fester o.l.)

Spisestedet Vegetarkafé
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GA: Du ble dømt til 12 års fengsel
for smugling og omsetning av hasj.
Media betegnet dommen den gang
som for mild. Hva synes du selv etter
endt soning?
HM: Det var litt leit at min sak kom
opp rett før seks-tonns saken,[Seks
tonn hasj gjemt i fotballer. 15 års
dom] min sak var til da størst i nor-
geshistorien og de ville derfor sette
et eksempel med meg. Soningen ble
en slags tripp, nesten sammenlign-
bar med LSD, fordi det var et så
massivt angrep med betong, unifor-
mer, trøndere med bart og kvinneli-
ge psykologer med trebein som
ønsker deg velkommen, og sier at
her er det ingen fordeler å ha ressur-
ser, her skal du være i fire år. Det er
en så fucked up situasjon at det er
nesten som å gå kontinuerlig på dår-
lig syre. Har man først så uflaks, så
er det å gjøre uflaksen om til flaks
den eneste oppgaven som teller. Det
føler jeg at jeg klarte tildels, gjøre
det beste ut av situasjonen. De er jo
bare hypp på å knekke selvbildet ditt
en gang for alle med en sånn straff.
Det er det som ligger bak. Tukthus.
Et tukthus som man kommer inn i
oppreist og krabber ut av på knærne.
Det er det som er tanken bak, uansett
hva de sier. Men jeg var heldig som
fant muligheten til å bruke det krea-
tivt. Så hvordan ser jeg på det i dag?
Til ettertanke var det veldig under-
holdende, men jeg vil helst ikke
gjenta det.
GA: Du satt i åtte år. Hvor satt du?
HM: Ja, de fire første uten perm.
Fire år med fuck everything. Det før-
ste året på Bayern, innom Ullersmo,
så var jeg hovedsakelig på Ila frem
til permtid. Det passet bedre, nær-
mere familie og bedre besøkstid.
Utrolig mange merkelige typer der.
GA: Hvorfor fire år uten perm?

HM: Du skal sone en tredjedel uten
perm. Fire år er maks selv med en 21
års dom.

Litt ressurssvake folk som kom-
mer til byen etter fire år i spjelet, står
ved dørene og venter til de åpnes. De
vet ikke at dørene kan åpnes. Det blir

vrient å ta bussen. En veldig heavy
situasjon. Det er klart at du er ganske
merkelig når du får perm for første
gang etter fire år. Hvordan løse det?
Første permen var juleperm med
familien. Andre permen stod jeg på
scenen på Chateau Neuf med 1000
publikum [releaseparty for
Boredom Hotel, med Harald
Medbøe and The Keys]. Det var litt
av en terapi for å unngå å snike seg

langs husveggene. Det var rett og
slett veldig bra for å kurere den greia
mange får, som for eksempel å vente
på dører til de åpner.
GA: Etter å ha lest din tidvis meget
godt skrevet celle-biografi, forstår
jeg at hele butikken raste sammen
etter at tyskeren ble tatt i promille-
kontroll i Danmark med 500.000 kr.
teipet til kroppen. Det var den direk-
te årsaken til dommen du fikk. Han
burde jo kunne klart å snakke seg ut
av det med mindre konsekvenser.

Hva skjedde med ham? Hvorfor ut-
leverte han alt uten noen tilsyne-
latende grunn til det?
HM: Han sa at han hadde hørt min
stemme i hodet sitt. En tilsynela-
tende trygg butikk sprekker på en
absurd måte. Det er gjerne sånn når

du beveger deg på den andre siden av
loven, og inn i en verden hvor det er
en del usynlige demoner som ikke
synes på lasset. Så skjer det ofte via
fucking small details.
GA: En svært skjebnesvanger
fyllekjøring med andre ord.
HM: Ja. Jeg hadde kontakt med en
kvinne som dro til en slags kanali-
seringsmannsom kunne se tidligere
liv og slikt. Vi hadde brevkontakt

mens jeg satt i buret. Hun overtalte
meg til å forhøre meg med ham. Han
fortalte meg om mine tidligere liv og
slikt. Jeg husker jeg skrev til han fra
fengselet og ba ham finne ut hvem
Harald Thieme er i forhold til meg.
Om vi har møtt hverandre før. Han
kom med en jævlig merkelig historie
om at vi hadde vært siamesiske tvil-
linger i Tibet som lå i krig med Kina.
Vi var svært krigerske. Vi var en
tohodet soldat som ble sendt ut for å
skremme fienden. Sikkert et ålreit

eventyr. Han har tatt meg med i sin
død dengang også. Ett eller annet
faenskap har skjedd. Hope I don’t
meet him in my next life, he he.
GA: Han satte i gang et ras, var
det freak out? Du skriver at han sa
“de ga meg piller”…
HM: Ja, jeg hadde ikke spurt
politiet om piller i en sånn situa-
sjon. Jeg tok ikke en pille i feng-
selet, nada, nothing, ikke noen av
de innsovningspillene alle gikk
på. Jeg prøvde en innsovnings-
tablett en dag i påsken, en dag,
bare for å teste. Skikkelig dårlig
opplegg! 
GA: Det neste som skjer deg er at du
får en advokat fra helvete. Bærer du
nag til advokat Oscar Ihlebæk idag?
HM: Jeg har akkurat samme forhold
til ham som til Harald Thieme, for å
si det slik.
GA: Ihlebæk var advokaten politiet
foreslo for deg?
HM: Ja, de sa: “Velger du Staff blir
det krig!” Jeg burde jo i ettertid sagt:
“OK, det er jo krig allerede. Vi tar
inn Staff.” Men snuten, advokater og
hele det der opplegget har lyst på
løgnen. Snuten er hypp på et krimi-
nelt spill med de kriminelle, de har
samme kode og samme bakgrunn.
Advokaten var med på spillet. Det
var et jævlig spill. På en måte var det
jævlig okay og si: “Okay I did it! I
stand for this.” Det er et eller annet i
meg som sier at det var riktig for min
videre prosess. Istedenfor å nekte alt.

Det var kult å sitte på cella og
skrive de første delene av boken.
Dette skjedde mens politi-avhørene
foregikk. Det kom glimt fra barn-
dommen som jeg ikke visste jeg
huska. Så livet gjennom en revy. Jeg
ble nesten mer opptatt av den proses-
sen. Det opplegget med snuten var
bare hver gang de åpnet døren, og

Harald Medbøe
Kunstner og kriminell

En mørk høstkveld i 1991 gikk livet til
Harald Medbøe i dass. Han ble grisebura.
Noen hadde tystet. Etter flere års virksom-
het med smugling og omsetning av hundre-
vis av kilo hasj, kunne han se fram til
datidens lengste hasjdom, massiv presse-
hets og en advokat fra helvete. Politiet fant
en svært fatal navneliste hjemme hos

Medbøe. Dette og at hans tyske leverandør
Harald Thieme utleverte absolutt alt til
minste detalj, førte til at han fikk 12 år i
buret, samt et stempel som tyster. Tida i
buret brukte han til å skrive bok, en “celle-
biografi”. Gateavisas utsendte besøkte ham
i hans residens på nest beste vestkant for
en nykter prat.

Snuten er hypp på et kriminelt spill med de
kriminelle, de har samme kode og samme bakgrunn.
Advokaten var med på spillet. Jeg var en slags poet
som rotet meg inn i den kriminelle snuteverdenen.
Kanskje en naiv idiot. Jeg vet ikke om dette gir svar.

De er jo bare hypp på å knekke selvbildet ditt en
gang for alle med en sånn straff. Det er det som
ligger bak. Tukthus. Et tukthus som man kommer
oppreist inn i og krabber ut av på knærne. Men jeg var
heldig som fant muligheten til å bruke det kreativt.
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dro meg inn i neste hakk, inn i
maskinen. Jeg var en slags poet som
rotet meg inn i den kriminelle snute-
verdenen. Kanskje en naiv idiot. Jeg
vet ikke om dette gir svar.
GA: Jo, jo, men jeg er litt interessert
i advokaten.
HM: Oscar Ihlebæk, ja. Vet ikke om
du har sett ham på TV med
Søviknes. Han er heavy. Han kjører
på. Det er hans måte.
GA: Hadde du hørt om ham på for-
hånd?
HM: Nei, det var en helt annen ver-
den for meg, det bare skjedde i løpet
av ett minutt.
GA: Hadde du ikke tenkt igjennom
en slik situasjon på forhånd? “Hva
gjør jeg hvis alt går til helvete?”
HM: Jo, mer eller mindre, men når
de kom med ting 6 - 7 år tilbake i tid
og legger det på bordet. Ja, du skjøn-
ner. Jeg var fucked. De sa: “Her har
vi en slagen mann. Vi vet alt om
deg.” Jeg fikk høre ett navn. Så kom-
mer Ihlebæk inn og slår ut resten av
lufta jeg hadde. Det var en jævla
scene de er vant til. Hver gang jeg
prøvde å få et ord med Ihlebæk
alene, så var han jo verre enn snuten.
Det var ikke en eneste pause, og jeg
var sliten på cola i en fucked up
situasjon.
GA: Hva var det advokaten tilbød?
Forklarte han at du ville spare x
antall år hvis du inngikk fullt samar-
beid?
HM: Dette er beskrevet i boka. Han
sa at de visste alt og at den eneste
sjansen jeg hadde var å legge alle
kortene på bordet. Det skjedde fatale
greier i løpet av tre-fire døgn med
ham løs, og meg ut og inn av glatt-
cella. Jeg var veldig ensom.
GA: Det virker som han har gitt deg
ekstremt dårlige råd. Du ga jo tross
alt bort flerfoldige kiloer og hundre-
tusen.
HM: Hvis jeg hadde satt meg på bak-
beina, så hadde jeg kommet ut med
12 år og to mill. i inndragning. Da

fortsetter de etter at du er løslatt,
med renters rente.
GA: Et sted i boken kan man regne
seg fram til at du betalte 39 kr. gram-
met. Hvor mye tjente du selv på det?
HM: Host! Pleide å legge på en fem-
mer når jeg kritet bort kiloer. En
femmer oppå. Så blir det da stjålet
20 kilo. Men jeg hadde spenn, det
var hele tiden noe på gang.
GA: Var det lukrativt?
HM: Ja, og mer og mer ensomt etter-
hvert som tiden gikk. Det var veldig
få jeg kunne snakke med. Det ble en
veldig cover up overfor bestevenner
og barn. Det ble kjipere og kjipere.

GA: Så du en annen måte å pensjo-
nere deg på enn å bli tatt?
HM: Det var det at jeg holdt på å
betale på gjelden til disse gutta da.
Siste levering kunne ha ordnet det.
Da hadde jeg kanskje tatt et opplegg
til for så å legge opp. Gjelda presset
på. Det tror jeg mange opplever på
større eller mindre plan. Ting blir
borte. Et gjentagende mønster. For
folk som selger beiser også, plutste-
lig så er 10 gram borte. Det er et
hælvete. Man havner inn i det, og
det er litt av de demonene jeg snak-
ker om.
GA: Så hasjbusinessen er ikke alltid
like hyggelig sånn sett?
HM: Nei man lurer litt på om det er
meg de liker eller shiten. Det er mye
kødd man kan sitte å tenke på. Hva
gjør disse menneskene? Det er jo
ofte venner man kriter bort til. Så jeg
er på en måte glad nå, for å leve kre-
ativt og være igang med dette livet.
Holde på med mitt. Det er heller lite
med eventuelle rever nå.
GA: Du skriver i boken at du ble hal-
likken til hasjgudinnen.
HM: Ja på en måte. Du nyter ikke

skevheten like godt når du må sitte
ved kassa-apparatet hele tida. Det er
forstyrrende. Du røyker deg litt bort.
GA: Hva ville du gjort annerledes i
dag rent retrospektivt, var det noen
feil?
HM: Altså. Det er bare helt sinnsykt.
Man ser etter sjelefred, hva? På en
eller annen måte i forhold til hva
man har gjort og ikke gjort.
Strindberg sier det veldig enkelt, det
er to måter å nå dit på, enten aldri
gjøre noe du angrer på, eller aldri
angre på noe du gjør. Det er ditt
valg.
GA: Men du fikk jo unektelig ett

fryktelig dårlig stempel. Du skriver
at det var soningsforhold som du
ikke ville unne en levende sjel.
HM: Ja. Det er jo selvfølgelig kjipt
at folk ble dratt med i dragsuget på
grunn meg. Men det var samtidig
interessant å møte de laveste, de som
ble sparket på av alle i det pyramide-
systemet de holder på med der inne.
For en poet er det interessant. Som
fange som skal inn å prøve seg på det
pyramidale systemet er det ikke det.
Så jeg ble jagd inn i poesien. Jeg
valgte å isolere meg, reiste heller inn
i min egen trip, men jeg ble etter-
hvert venner med de “verste”, de
som ble respektert av alle, de ble
mine beste venner. Jeg valgte med
omhu hvem jeg ville ha kontakt med.
Det er mange som synes jeg var
jævla kjip, som siden har sagt til meg
etter å ha lest boka: “Var det det som
skjedde? Det visste jeg ikke?” Selv
om mye sto beskrevet i avisene.
GA: Hvor står du i legaliserings-
debatten i dag?
HM: Der står jeg helt på BBC’s side.
Legaliser alt. Fortest mulig, få dette
opp på bordet. Selv Heroin. Hvis

man lar heroinen forbli forbudt så
opprettholder man det svarte marke-
det, mørket, og hele opplegget.
GA: Men er det ikke i Norge en
positiv svart økonomi spesielt i for-
bindelse med hasj?
HM: Ok, nå er det anarkisten som
snakker.
GA: Det er jo tross alt Gateavisa.
HM: Jeg tror at de som styrer denne
kapitalistiske kassa-apparat kulturen
vi bor i, kommer til å legalisere. Og
det bør de.

Men jeg skjønner litt hva du
mener. Hvis Staten skal selge dette,
så kan litt av brodden og opprøret
bli borte. Men pønk ble mote i Paris
bare et halvt år etter at den første
pønken viste seg. Det er den store
vagina som suger ting til seg og spyr
det ut. Jeg ser for meg en slags kvin-
nefigur som sitter og suger ting opp
med vagina og spyr det ut som mas-
seproduserte varer. Det kommer de
til å gjøre med dette dop-opplegget
også. Fordi det holder ikke.

Holland er et slags fremtids-
eksempel på et samfunn som har tatt
et fornuftig valg. Det er helt utrolig
at man ikke hører mer om riots der
nede, 18 millioner på et område som
tilsvarer Vestfold. Et avansert sam-
funn.
GA: Begynte du å skrive straks du
ble bura?
HM: Ja, andre dagen… Jeg har litt
pot jeg også. Dette vet jeg ikke hva
er, men det er den beste poten i
Enebakk. Manipulerte planter. Kan
ikke røykes til enhver tid. Vi lager en
blanding. Men du kommer deg jo
aldri herfra. Hvor ble det av ham?
Nei, han forsvant, he he.

Shit er en ærlig 400 siders beretning om Medbøes oppvekst, hippifisering, og karriere  som en av Oslos største
hasjdistributører. Det er tydelig at boka er skrevet i fengsel, at han har hatt god tid til å reflektere og tenke på
formuleringene. 2552 dager for å være nøyaktig, i tillegg til 318 dagers varetekt. Boka er formet rundt de
refleksjoner og minner han gjør seg mens han sitter og venter på nye avhør. Det veksles fra opplevelsen av
fengslingen og historien om opplegget, til oppveksten på Frogner, opphold og utvisning fra en engelsk
kostskole, Slottsparken og hippikollektiv, og en hundre siders India beretning, som er nesten en bok i seg
selv. Boka er lettlest og underholdende, gir en god innsikt i deler av hippiekulturen fra 60- og 70-tallet –
og hvordan holde en hasjbutikk gående. Boka er utgitt på Forlaget Press (ikke Futurum dessverre) og kan
kjøpes i de fleste bokhandlere. Anbefales.

LH

Du nyter ikke skevheten
like godt når du må sitte
ved kassa-apparatet hele
tida

Legaliser alt. Fortest mulig, få dette opp på bordet.
Selv Heroin. Hvis man lar heroinen forbli forbudt så
opprettholder man det svarte markedet, mørket, og
hele opplegget.

Shit
En celle-biografi

Skev bok!



hvert skritt var som å gå over en avgrunn,
Opplevelsen av tid og rom var totalt forandret.
Det var kommet inn en mengde nye dimensjoner.
Omsider nådde jeg frem til heisdøren. Heisen
sto i første, jeg trykte på knappen og hørte den
var på vei. Den brukte en evighet for å komme
opp de fem etasjene. Jeg gikk inn og dro for
gitterdøren. Lydene var forsterket, hver beve-
gelse var en kjempeoperasjon. Heisen startet
med et rykk og var på vei nedover. Jeg hadde tatt
heisen hundrevis av ganger, men aldri opplevd
den på denne måten. Den var klumsete og primi-
tiv og beveget seg disharmonisk og rykkende.
Lydene var skarpe og butte. Heisen stanset bru-
talt i første etasje.

Jeg gikk ut, rundet hjørnet og befant meg i

Kirkeveien rett nedenfor Majorstua. Det var rush-
tid og fullt av mennesker og biler. Lukten av

eksos og bly traff meg som en slegge.
Bevegelsene og lydene av trafikken virket vold-

somme. Designeren bodde ved Solli plass. Jeg
tenkte å ta trikken for å gjøre turen så raskt som
mulig. Nå ble trippen sterkere. Følelsene i krop-
pen og inntrykkene fra verden rundt meg ble mer
og mer intense. En diger trailer pustet og peste
med trykkluftbremsene. Som en mørk og klumpe-
te koloss stanset den med hakkende bevegelser rett
i synsfeltet mitt. Lukten av diesel la seg som en
sky rundt meg.

Trikken var på vei, jeg stilte meg opp blant de
andre som sto på fortauet. Snudde hodet og tittet
opp mot vinduet til Maja, der skinte det et svakt,
varmt lys ut gjennom de sammentrukne gardine-
ne. Jeg kikket meg rundt. Folk så nedtrykte ut.
jeg fornemmet hvordan tyngdekraften presset alt
og alle mot jordplanet. En mor dro en gråtende
tre-fire årig pike i hånden. Trikken stoppet,
flappdørene åpnet seg med hvesende lyder.
Folk beveget seg som sammenlenkede slaver i
stakkato rytme mot trikken. Jeg fulgte motvillig
med. Moren måtte hale med seg den lille piken
som strittet i mot. jeg lot dem gå før meg og fikk
et lite glimt inn i de tårefylte barneøynene. Jeg
kom meg inn trikken og dørene klappet sammen
som en metallkjeft ed gummitenner rett bak
meg.

Konduktøren var likblek og hadde matte, tret-
te øyne. Det eneste som glimtet var uniforms-
knappene. Både pengene og billetten virket
absurd, men det så ikke ut som han merket at jeg
var på trip. Han annonserte neste stasjon og var
opptatt med sitt. Den lille piken gråt fremdeles
og moren kjeftet på henne. Hun sto krumbøyd
over henne, det så ut som hun glefset og knurret
ned mot barnet. Det hjalp selvfølgelig ikke, piken
gråt enda høyere. Trikken stoppet med et rykk,

dørene åpnet seg. Trykkluften var som lydene fra en
ildsprutende drage. Nye passasjerer stavret seg inn i
den stappfulle trikken.

Jeg trengte meg inn i det bakerste hjørnet, klamret
meg til rekkverket og prøvde å skape mitt eget lille
univers. Kroppene rundt meg så ut som tomme hylstre
med triste masker. Jeg kjente trikkens rykkende beve-
gelser langt inn i skjelettet. Når jeg så meg rundt var
det som alle passasjerene var på hver sin tur. Luften i
trikken var fuktig og klam, et slags vesen som åndet på
oss. Lydene av metall og elektrisitet skar som hissige
kniver gjennom trikken. Akkurat som i heisen var både
lydene og bevegelsene primitive og brutale.

Piken holdt opp med å gråte. Vi fikk øyekontakt. Jeg
så rolig på henne. Hun var den eneste i trikken som
virket levende og virkelig tilstedeværende. Skjønte
hun at jeg var på hennes side? Moren la merke til

øyekontakten og sendte meg et bistert og stresset kort
blikk. Jeg snudde meg og så ut. Lyktene på en bil bak
trikken skinte som soler. Jeg ble sugd inn i strålene.
Lysflashene danset rundt meg som en bro av lys
mellom meg og verden utenfor trikken. Bilen svingte
av, og jeg falt inn i det mørke rommet som tok lysets
plass.

Omsider nærmet trikken seg Solli plass. Jeg pres-
set meg mellom menneskene og gikk mot utgangen.
Den lille piken så opp på meg igjen, hun sanset til-

standen min. Jeg smilte til henne, hun
smilte tilbake og et øyeblikk sto tiden
stille. Trikken stanset. Jeg trengte meg
frem til døren, dragen hveste og jern-
kjeften spyttet meg ut. Jeg trakk inn et
par dype trekk av luften og følte meg
lettet over å være ute av metalldragen.

Inngangen til designeren lå bare
tredve meter fra trikkeholdeplassen.

På vei mot døren fikk jeg et kort glimt av en dverg
som fortet seg over gaten. Han kastet et blikk over

skulderen, øynene vår møttes. Nå lurte jeg på om
det var virkeligheten eller hallusinasjoner som

strømmet inn i meg? Ansiktet og den lille figuren var
en tidløs skikkelse. Glimtet i øynene og utrykket hans
virket teatralsk. Jeg løp de siste meterne.

Jeg kastet meg inn av døren, lukket den bak meg og
lente meg opptil den og pustet ut. Prøvde å samle san-
sene og begynte å gå opp til fjerde etasje. Følelsen av
tid og rom var forskjøvet. Jeg følte meg både mikro-
skopisk og gigantisk. I materien rundt meg, og i meg,
kjente jeg atomenes bevegelser. Jeg gikk to og to trinn,
det var godt å merke den elektriske spensten i krop-
pen. Da jeg stanset ved døren hos designeren, hørte
jeg høye og gneldrende stemmer. Jeg ringte på, det ble
stille. Konen åpnet. En nydelig kvinne, høyreist med
langt, mørkt hår og et indianeraktig ansikt. Men hun så
sliten og dradd ut. Jeg tok ikke av meg ytterjakken,
hun gikk foran meg inn i stuen.

De var midt i middagen og satt ved spisebordet. Den
fem-seks år gamle sønnen satt ved bordenden.
Designeren og konen rett overfor hverandre, og det
var en merkelig, mørk stemning. Jeg skrittet bort til
ham, dro frem bildet og forklarte dette med flammene.
Bildet brant, ilden slikket rundt hendene mine så jeg
ga det kjapt til ham. Han ble gretten fordi det var så
liten tid, men han skulle tegne flammene og ha det
klart til neste dag.

Jeg fyrte opp en sigarett, studerte flammen og trakk
inn røyken. Det smakte ullent og virket som forven-
tet. Jeg stumpet den etter to trekk. De så på meg, det
virket ikke som de kunne se at jeg var på LSD.

Designeren ba gutten om å spise, konen sa han
ikke skulle mase. Det begynte å gnistre mellom dem,
de ble sugd inn i en annen atmosfære. Det bølget
skyggeaktige, mørke, elektriske flash rundt dem.

– Du maser alltid på ham, la ham nå være, sa hun.
– Han spiser jo aldri! Sitter alltid bare og pirker i

maten. Hva er det med gutten, sa han høyrøstet.
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Første gang jeg prøvde LSD, var høsten 1969. Det
skjedde helt uforberedt. Det var mens jeg bodde
samme med Maja. Vi fikk besøk av en talentfull tru-
badur, som pakket ut to vasstrukne sukkerbiter inn-
pakket i sølvpapir og la dem på bordet.

– Har dere lyst til å prøve en trip? spurte han og så
lurt bort på oss. Vi var åpne for det meste, og tittet på
hverandre.

– Hvor sterkt er det? spurte jeg.
– Sterkt nok, men umulig å forklare, det må opple-

ves. Jeg tok en i går, og dette er ren fin syre.
Han så samlet og «normal» ut, så hvorfor ikke? Før

vi visste ordet av det, hadde vi svelget hver vår suk-
kerbit.

– Det tar ca en halv time før det begynner å virke.
Trippen varer i 6 - 7 timer. Ha en god reise, sa han og
forsvant ut like etter.

Majas lille gutt satt i et hjørne
og lekte med byggeklosser. Han
var ett og ett halvt år gammel.
Maja og jeg så forundret på hver-
andre. Ingen vei tilbake, det var
bare å vente på tilstanden som
ville komme. Klokken var rundt
fire. Hun trakk for gardinene og

tente stearinlys som hun plasserte rundt omkring.
Rommet badet i det varme lyset og virket lunt og

trygt. Gutten pludret og trivdes med klossene. Jeg
kjente en slags metallisk smak eller følelse fra gom-

mene. Jeg smattet med leppene, syra begynte å virke.
Jeg ante en ny følelse i kroppen, en slags elektrisitet.

Jeg så på hendene mine. De glødet og så ut som et
landskap. Kjente hvordan huden, muskler og sener var
drapert rundt skjelettet. Hvert hårstrå på kroppen var
en liten elektrisk antenne.

Wow! Merkelig! jeg så på Maja, øynene hennes
skinte. Hun så vakker ut og det pulserte en mild, elek-
trisk energi mellom oss. Når jeg tittet rundt i rommet,
fornemmet jeg flere energinivåer av skyer og lys.
Tingene glødet og strålte. Det strømmet frem en ny,
kraftig dimensjon av personlighet fra gjenstandenes
verden.

Plutselig husket jeg på en avtale. Jeg måtte levere et
fotografi til en designer. Det skulle brukes på forsiden
av et program for et teaterstykke om Anne
Pedersdotter. Den siste heksen som ble brent i Norge.
Han skulle tegne flammer som slikket oppover
kvinnen. Jeg følte meg merkeligere og merkeligere,
men avtalen måtte holdes. Jeg fortalte det til Maja,
hun ville bli hjemme og leke med gutten og legge
ham.

Jeg ringte designeren og sa at jeg kom innom.
Reiste meg, følte meg gigantisk og ruvende i rommet.
Fant frem bildet, så for meg flammene som omkranset
kvinnekroppen og la det i en konvolutt.

Jeg gikk ut i entreen, det elektriske lyset virket grelt.
Fikk et glimt av meg selv i speilet. Øynene mine var
dype brønner og huden vibrerte av sitt eget lys. Jeg
fant frem en skinnjakke. Den hørte ikke hjemme på
kroppen min, det var død og tørr hud, men jeg tok den
på. Jeg trakk på meg støvlene og nærmet meg
utgangsdøren. Det var som jeg sto på terskelen til en
større ekspedisjon. Sa kort farvel til Maja, tok sats,
åpnet døren og skred ut i korridoren.

Den virket milelang. Jeg trasket igjennom den,

Opplevelser i rus ble som et universitet for meg. Jeg verken kan
eller vil fornekte den viten jeg fikk gjennom rusopplevelser. Av
alle drugs er LSD det villeste og merkeligste…  Hvis det å røke
hasj er å fjerne sløret mellom oss og virkelighetens verden, så er
det å droppe LSD som å la seg falle hodestups inn i sansenes og
assosiasjonenes dragsug. Disse mikropillene begynte å over-
svømme markedet i de sene 60-åra og ga tilstander vi ikke hadde
opplevet maken til.

Fra boka

Opplevelser i rus ble som et
universitet for meg. Jeg verken
kan eller vil fornekte den viten

jeg fikk gjennom rusopplevelser. 



dres varme. Jeg lukket øynene og så kaleidosko-
piske mønstre i all verdens farger dreie rundt og

rundt i sakte spiralbevegelser. Jeg fornemmet uen-
deligheten i mitt indre. Tiden eksisterte ikke, jeg

svevde inn i de indre visjoner.
Maja kysset meg på øret, jeg åpnet øynene. Der

var hun igjen, øynene hennes strålte av kjærlighet.
Nå skimtet jeg anima-ansiktet. Det begynte som en
langsom film. Ansikter av kvinner jeg hadde vært
nær, blandet seg og ble til et raseløst kvinneansikt
med øyne dypere enn himmelen. Visjonen sto der
som frosset, før den sakte gled over og igjen ble det
milde ansiktet til Maja. Jeg ble liggende å flyte inn
i uttrykket hennes.

Hun berørte pannen min og så meg inn i øynene.
Nå var det som om jeg så alle ansiktene hennes. En
film i slow-motion, den lille piken skinte mot meg i
lyse farger. Så ble hun den Maja jeg kjente, ansiktet
glødet med lun varme. Gradvis forandret det seg til
en urgammel kvinnes ansikt, med fine rynker
omkranset med langt sølvgrått hår. Øynene hennes
var vise, men matte, rundt henne ante jeg et evig
mørke. Det ble nesten for mye, igjen lukket jeg
øynene og prøvde å forsvinne inn i de kaleido-
skopiske mønstrene, men de begynte å fade ut. Nå
husket jeg det var noe som het tid… jeg spurte
Maja hva klokken var.

– Den er over ti, vi begynner å lande. Hun satte
seg opp og rettet meg opp samtidig. Nå var vi igjen
i rommet. Jeg gnidde meg i ansiktet og kjente kon-
turene av kraniet mitt. Åpnet øynene og forsøkte å

bringe sansene inn i nuet. Rommet og vibrasjonene
fra Maja beroliget meg, men noe manglet. Kanskje

vi trengte å dele en fredspipe for å lande ekstra
mykt?

Jeg begynte å lage en rev. Den gode lukten av
hasjen pirret meg da jeg varmet den opp. Jeg hadde

litt tyrker, en fredelig atmosfære la seg mellom oss
da vi delte chillumen.

Vi smøg oss inntil hverandre, det var som å møtes
for første gang. Det var deilig å kjenne på huden
hennes, så myk og full av liv. Det vibrerte en mild
varme mellom oss. Vi så hverandre dypt inn i øyne-
ne. Total harmoni. Jeg holdt hodet hennes i hendene
og kysset henne på pannen, nå så jeg henne akkurat
som hun var. Hun strålte. Det rant tårer fra øynene
hennes.

– Jeg har det så godt, det føles så riktig, sa hun.
Vi kledde av oss og begynte å elske langsomt og

mykt, lå nesten ubevegelige. Jeg var dypt inne i
henne, hele tiden hadde vi øyekontakt. Det lyste
godhet ut av de tårevåte øynene hennes. Ingen drif-
tige bevegelser, vi smeltet sammen. Vår hud og
våre knokler ble til ett. Jeg sovnet inni henne og vi
lå der som en kropp gjennom hele den natten.

Neste morgen våknet vi av den lille gutten, han
la seg mellom oss og skjøv oss fra hverandre. En
ny dag, en annen tilstand. Jeg måtte rekke trykkeri-
et og hastet ut. Jeg tok trikken til Solli plass for å
hente bildet. Det var umulig å forestille seg hvor-
dan gårsdagens trikketur hadde vært. Nå var alt van-
lig og flatt, normalt og ordinært. Dagen før var noe
av det sprøeste jeg noengang hadde opplevet. Det
ble slått en revne i virkeligheten. Alt stemte og det
stemte nå også i den forflatende formen.

Hos designeren var det rolig, han var alene hjem-
me. Han viste meg bildet og hadde tegnet noen rik-
tig fine flammer. Det var gode vibrasjoner mellom
oss. Jeg rakk trykkeriet, deadlinen holdt, og livet
gikk videre.

Ordene smalt som piskeslag mellom dem. De
begynte å krangle, munnhugget mot hverandre og

glemte visst at jeg var der. Jeg så på gutten, de skrek
ut motsetninger som traff ham fra hver sin side. Han

så forvirret ut, og jeg så hvordan ordene krøp inn og
skapte knuter i hjernen hans. Jeg orket ikke se på og sa

at jeg måtte gå.
Jeg snudde meg kort i døren, gutten holdt seg for

ørene og så med bønnfylte øyne opp på faren sin. Det
var direkte vondt å oppleve disharmonien dem imellom
og hva den lille gutten måtte gjennomgå.

Jeg låste meg ut og gikk ned trappene. Gelenderet og
trappene krøllet seg opp bak meg og fulgte med meg
nedover. Veggene bølget og svaiet som om de var laget
av gelé. 

Det dundret en trikk forbi da jeg åpnet døren til gaten.
Jeg ble slått tilbake av lyden og trykket som oppsto da
monsteret raste gjennom synsfeltet mitt.

Å gå inn i en trikk orket jeg ikke tanken på, så jeg
beveget meg oppover Frognerveien. Der fikk jeg øye på
dvergen igjen. Han sto på den andre siden av gaten og
gliste mot meg. Skjønte han hva jeg var på? Han fulg-
te meg med øynene. Jeg bråsnudde og gikk i motsatt
retning. Så meg ikke tilbake, men kjente at han fort-
satte å stirre etter meg. Det var andre folk der også,
men det var som de ikke merket meg. Jeg kom ut på
Solli plass.

Universitetsbiblioteket skinte og glødet.
Granittveggene bulet utover, bygningen virket sprekke-
ferdig. Blodbøken raget i stolt høstskrud og lyste av
stille ro. Jeg fortsatte oppover Bygdøy Allé.

Kastanjetrærne sto på stramt geledd. Når det kom
biler slo lydene skarpt mellom husveggene. Trærne

virket slitne, de strittet imot maskinenes disharmonis-
ke lydangrep. Jeg gikk med raske skritt og ville gå det

siste stykket gjennom Frognerparken. Der hvor det før
sto hus, så det nå ut som det sto arkivskap. Gardinene

i vinduene var merkelapper. Husene virket store og
solide, men små og skrøpelige på samme tid.

Jeg gikk gjennom gaten hvor jeg vokste opp. Den var
heldigvis folketom. Følte meg temmelig utspeisa og
ville helst ikke treffe på kjente. Gjerdet rundt USAs
residens så gammelt og slitt ut. Glimtvis så jeg det
nymalt gjennom barndommens øyne, så slo malingen
sprekker og flasset av, tid, tid, tid…

Endelig kom jeg til parken. En befriende følelse, som
å komme inn i et annet rom. Ingen brutale lyder. Det var
godt å være borte fra gaten. Gresset kjentes deilig ut
under de fjærende skrittene mine. En helt annen følelse
enn den harde og døde asfalten.

Plenen lå der som et mykt, mørkt teppe, våt av
kveldsdugg som glimret. De store trærne sto i majeste-
tisk ro. Lydene fra vinden som blåste gjennom høstlø-
vet lød som en behagelig hvisking. Jeg strakte ut
armene og så opp mot himmelhvelvingen, men ble
hemmet av jakken som hang rundt meg som et kjipt
fremmedlegeme. Jeg rev den av meg og kastet den på
bakken. Nå var jeg bare iført en tynn bommullsgenser,
men jeg frøs ikke til tross for at høstnatten hadde et
kjølig drag. Igjen så jeg opp mot himmelen, en tynn
sigdformet måne lå innhyllet i et mystisk skylandskap.
Jeg kjente en god og lun varme myldre gjennom krop-
pen min. Dette var parken jeg gikk gjennom på vei til
folkeskolen. Nå så jeg den med helt nye øyne.

Jeg gikk bort til et stort tre, sto lenge og befølte det.
Omfavnet stammen, barken føltes som hud og jeg kjen-
te at treet levde. Jeg satte meg inntil det og lot blikket
vandre oppover mot grenene som favnet himmelen. Jeg
fikk en sterk følelse, en nærmest ekstatisk erkjennelse
av altets enhet.

Parken var folketom, kun trærne, det glitrende gres-
set, himmelen og meg. Alt var sammenbundet av et

nettverk av pulserende energier. Jeg hadde ikke
klokke på meg og hadde mistet begrepet om

tiden.
Jeg tenkte på Maja og rommet der hjemme.

Etter en lang stund reiste jeg meg og begynte å
gå. Trærne var selvstendige individer, de sto stil-

le og ventende. De skinte av et indre lys. Et løn-
neblad løsnet fra en gren, og jeg fulgte dets spi-
raldans mot bakken. Nå var jeg blitt vant til til-
standen og følte meg i harmoni med verden rundt
meg. Jeg kom inn på en vei mellom noen tomme,
golde tennisbaner. De var kulisser. En forlatt
scene, et nakent, hult rom. Jeg var på vei ut av par-
ken og hørte lydene fra trafikken og bilene som
hakket og skar opp atmosfæren. jeg gikk over ter-
skelen, inn i et nytt rom. Jeg gikk hurtig og ville
komme meg raskest mulig hjem. En politibil kjør-
te sakte forbi. Snutene glante på meg. Prøvde de å
se inn i min forbudte tilstand? Jeg så bort og has-
tet målbevisst videre. Snutebilen forsvant, jeg
pustet lettet ut.

Inn i oppgangen, nå hadde jeg kontrollen. Det
virket ikke så merkelig mer, men det svingte
kraftig fremdeles. Heisdøren klappet igjen med
en skarp, metallisk lyd. Jeg trykket på knappen,
heisen hakket seg oppover og stanset i femte.
Perspektivet i korridoren var fremdeles forster-
ket, jeg la ut på vandringen mot døren. Ennå føl-
tes det som hvert skritt var som å skritte over et
juv. Jeg stakk nøkkelen i låsen, et klikk og jeg
var inne.

Døren inn til stuen var lukket. Jeg ble stående
i gangen og så på meg selv i speilet. Jeg fikk

hypnotisk kontakt med øynene mine. Pupillene
var store sorte hull. Øynene glødet. Jeg tok av

meg støvlene og sokkene. Befriende! Jeg så på
føttene mine, huden, strålte av et varmt lys, det

var deilig å være barbent. Jeg gikk inn, pustet ut
og ristet av meg inntrykkene fra turen gjennom
verden der ute. Stearinlysene brant fremdeles, det
var lunt og godt. Maja hadde tent røkelse, det duf-
tet behagelig. En skive av Grateful Dead sto på:

On the day when I was born, my daddy sat
down and cried… Musikken beveget seg som
myke strømninger i rommet, men hun var ikke
der.

Døren til soveværelset sto på gløtt og der skim-
tet jeg Maja som satt på knærne ved barnesengen.
Hun hadde på seg den lyseblå englekjolen. Jeg
gikk rolig inn. Hun gråt stille. Jeg så på henne,
hun rettet blikket mot meg og smilte mildt.

– Vi har hatt det så fint, vi har lekt og vært sam-
men. Nå sover han, og jeg elsker ham, sa hun stil-
le.

– Men hvorfor gråter du? spurte jeg.
– Jeg gråter av glede. Hun la armene rundt

meg.
Det var godt å kjenne henne inntil meg. Vi ga

hverandre en lang og rolig klem. Jeg slikket de
salte tårene av kinnene hennes og så henne i
øynene. Hun var vakker. Vi reiste oss, lente oss
over barnesengen og så på det lille barnet som
sov mykt. Det føltes så riktig å være der igjen. Vi
gikk inn i stuen og satte oss.

– Jeg har hatt litt av en tur og det svingte kraf-
tig der ute til å begynne med, sa jeg.

Det sto en kanne med varm te på bordet.
– Ikke bruk sukker, da kommer vi raskere ned.
Jeg gjorde som hun sa og ga henne en kopp. Vi

så på hverandre, og var på samme bølgelengde.
Jeg la hodet i fanget hennes, hun strøk meg over
nakken. Vi lyttet til musikken og kjente hveran-
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Fristaden Christiania er blitt 30 år &
Gateavisa var selvfølgelig med på
feiringa. I 30 år har Christianittene
kjempet for et beboerstyrt samfunn
basert på direkte demokrati og den
individuelle rett til å utfolde seg
under ansvar for fellesskapet …og
dessuten den evige kamp om hasjen
som Christiania kanskje er aller mest
kjent for.

Som reaksjon på bolignøden og
mangelen på grøntområder, reiv som
kjent lokale christihavnere i 1969
ned plankegjerdene rundt det ned-
lagte militæranlegget, og den 26.
september 1971 ble de siste gjerder
revet og Jacob Ludvigsen erklærte
Christiania som en fristat. Fra da av
kom det en massiv innvandring fra
fjern og nær. Innflytterne hadde
ingen felles ideologi og det eneste de
var enige om var at det var plass til
alle. Folk flyttet inn og gjorde med
tiden bygninger og stedet beboelig.
Men det har vært en lang og hard
prøvelse, med mange fall og flere
seire. 

For som en dansk avis skrev:
“Christiania fylder i denne måned 30
år. Fristaden er blevet voksen, og det
er problemernes karakter også. I dag
er der ikke længre bruk for en junk-
blokade, og der er ingen rockermord
eller politivold på dagsordenen til
fællesmøderne – men hvem fanden
har pisset i min rosenhæk?!” Denne
overskriften er ganske betegnende
for utviklingen av Christiania, fra

den spede starten uten vann og elek-
trisitet, de såkalte ”børneproblemer”,
gjennom 70-tallets kamp mot junk
og harde narkotiske stoffer på den
ene side og kampen mot politiet og
myndighetene på den andre side. Så
var det 80-tallet som blir betegnet
som ”pubertetsoprøret”, med slagord
som retten til å avvike fra normalen
og et sterkt engasjement i miljøvern.
Fra 90-tallet sies det at Christiania er
blitt voksen og har et ønske om fred
og ro, hvor CA som alle andre fami-
lier i byer, kjemper sin lille genera-
sjonskrig (hvor barna bruker argu-
menter som foreldra brukte tidligere
ovenfor myndighetene)!

Dagen før dagen…

Gateavisa skreiv i anledning CA’s
25-års dag en 11 siders artikkel om
Christiania og intervjuet flere for-
skjellige Christianetter (GA nr. 154).
En av dem, en nordmann ved navn
Lars Nordmann, var en av de første
vi gjenkjente og han tok seg tid til å
slå av en prat med oss. Han har har
bodd i CA i 25 år.
– Da vi snakket med deg for 5 år
sida, virka du nokså skeptisk til

utviklinga inne i CA og vi lurer på
om du fikk rett i dine bange anelser?
– Joa, desverre er det nok gått mye
den vei jeg fryktet, bl.a. har felles-
skapsfølelsen blitt svært utarmet, de
fleste kjører sitt eget res og tenker
ikke samhold lenger. Mange
Christianitter har ordinært lønnsar-
beide utenfor CA og tjener masse
penger som de bare bruker på seg
selv. Dessuten har mange virksom-
heter her inne blitt så kommersielle
at det er til å spy av, innehaverne ten-
ker bare på å tjene enda mer peng-
er…
– Ja, som Spiseloppen f. eks., der var
det veldig stive priser.

– Ja det er et godt eksempel. Der har
du en restaurant som er veldig godt
organisert og som benytter seg av en
hiarkisk ansvarsstruktur. Det blir
som å flytte København inn i CA,
det motsatte av hva vi egentlig ville.
– Ja for ved hoved inngangen står
det: ”Du forlader nu EU”, og det sik-
ter jo til den kyniske markedslibera-
lismen som dere ikke har så mye til
overs for. Men, sett litt annerledes på
det, sier jeg, så har jo det også noen
fordeler. Det er kjent at Christiania
er et populært kultur- og utested,

som mange forholdsvis streite
Københavnere også oppsøker, og det
er vel positivt at de også har noe å
hente her inne, i og med at CA skal
være et sted for alle.
– Det kan man si, men saken er ikke
at vi skal bli som de utenfor for at de
utenfor skal komme inn – da har vi
ikke oppnådd noe av det vi ville, vi
ville jobbe for at de som ikke fikk
nok armslag der ute skulle kunne få
det her inne.
– Jeg skjønner poenget ditt. Hva
annet er det du ikke er fornøyd med
da?
– Det er en god del, men av de vik-
tigste saker så er det Fællesmødene
og beslutningsprosessene der som
svikter og gjør det vanskelig for oss.
Vi har fullstendig demokrati, men i
praksis viser det seg å ikke være så
demokratisk likevel. Alle saker skal
bli tatt opp på fellesmøtene og alle
har stemmerett. Men et demokrati
forutsetter fullt innsyn og kjennskap
til sakene og det er det få som har.
F.eks. når det gjelder økonomisty-
ringa, så er det bare en liten klikk
som har full oversikt og de framleg-
ger dette for resten av oss på en så
vanskelig og ubegripelig måte, at vi
ikke har mulighet til å vite hva vi
mener om saken eller hvordan vi vil
stemme.
– Nei, det er et generelt problem ved
flat struktur at beslutninger kan bli
vanskelige å ta og dessuten at det i
hvertfall tar lang tid å ta en beslut-
ning. Det har jeg erfaring med fra
Gateavisa og Hjelmsgate. Lars nik-
ker bekreftende til meg, han skrev
nemlig en gang hovedfagsoppgave
om arbeidskollektivet Hjelmsgate.
Det er dagen før dagen, og Lars har

en god del å gjøre, nå skal scenen i
den Grå Hal settes opp, så vi sier
takk for praten og rusler videre.

Det er fire år siden jeg var her sist,
og et nytt sted som jeg oppdager er
Christiania’s Wonderland, som lig-
ger mellom Fælleskøkkenet og
hovedinngangen. Det er en innen-
dørs skateboardbane og derfra kom-
mer det mange høye lyder.
Rapmusikk og lyden av rullende
brett og rop og skrål fra ganske unge
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mennesker. Idet jeg kommer innen-
for blir jeg overveldet av noen tan-
ker. Først, det var en ql bane. Banen
minner om et skakt 8-tall, og ser ut
til å kunne utfordre de fleste skatere.
Deretter, stusset jeg litt over det at
ingen brukte noen som helst beskyt-
telse, og til sist på det at hele det
hasjrøykende publikum var svært
unge. Jeg satte meg ned og så på. Det
er ikke de beste skaterne som holder
på nå får jeg høre, nå er det mest tre-
ning for de som fortsatt har mye å
trene på. Seinere på kveldstid kom-
mer de beste skaterne og da er det
mer skoj å se på. Jeg spør hvordan
skateboardhallen kom fram, og de
svarer i kor at vi er mange unge i
Christiania, men det har vært lite å
gjøre for de unge. Så en dag bare
bestemte vi oss for å lage en ramp og
gjorde det. Men vi fikk så mange
klager over støy at den fort ble revet.
Men vi ga oss ikke, og sammen med
Albert Hatchwell Nielsen (leder av
et dansk proff-skateboardteam),
lagde vi denne innendørs banen på
tre uker av materialer vi fant her inne
i Christiania. Men, sier jeg, må ikke
sånne byggesaker bli tatt opp på fel-
lesmøtene? Nei, svarer de, for da
ville vi antagelig aldri få noen ramp.
Det er alltid noen som har motfore-
stillinger i enhver sak og det ville

ikke blitt noen enighet. Men hva sier
de andre (de voksne) nå når huset
bare står der? Nei, nå er det ikke noe
problem lenger, siden det er innen-
dørs så er støynivået redusert kraftig,
dessuten skjønner også de at vi unge
må ha sted. 

Christiania er dog kjent for sine
barnearrangementer, dvs for og med
barn under 12 år. Det er flere barne-
hager og masse rart å være med på
som barn. Det mest kjente er
Børnetheateret som har eksistert i
mange år og som turnerer titt og ofte
rundt om i Danmark. Det er også en
hestestall her, som de fleste jenter
som vokser opp her får et forhold til.
Videre arrangeres det til stadighet
workshops for barn. Her lærer de seg
å lage alt mulig krim krams, fra
ansiktsmaling til resirkulering av
papir. Ellers er det slik at når barna
ikke er i barnehagen eller sammen
med foreldre sine, så tar naboer seg
av dem uten at det nødvendigvis er
avtalt.

Det er dejlig å være norsk friker i
Christiania, og når jeg står midt i
Pusher Street og ser all den gode
tjallen som ligger rundt på bordene,
så innser jeg i fort en av grunnene.
20 til 30 forskjellige typer hasj, ikke
noe bøff og i tillegg ikke så værst
priser heller. Bin Laden hasj, dvs.
hasj fra Afghanistan var den billigste
sorte hasjen og kostet bare 50,- Dkr
grammet. Det er den samme prisen
som den vanlige standard marokken,
og hvis du kjøper 5 gram om gangen
får du kvantumsrabatt og må bare

betale 200,-.
Men det er alli-
kevel ikke det
beste kjøpet du
kan foreta. For
med litt dyrere
tjall er kvaliteten
bedre, slik at du
ikke trenger å
legge like mye
hasj i hver rev du
lager. I tillegg vil
du antagelig føle
deg mer behage-
lig stein på god
hasj enn dårli-
gere hasjtyper.

Dessuten så er Afghan-hasjen billig
nå i og med at afghanerne trenger
penger til en krigføring mot terror-
staten USA. Selv fikk jeg testa ut
noxo mye forskjellig og til og med
uten å bruke for mye penger. Jeg
hadde nemlig til hensikt å promotere

Gateavisa og boka “Inn i hampen”
og hadde tatt med meg en bunke.
Gateavisa er godt kjent og likt av
Christianittene, og med mitt selvlag-
de pressekort ble jeg fort invitert
med inn i røyken. De var klar over at
nordmenn er det chillumrøykende
folkeslaget og sa at jeg måtte velge
meg et chillum jeg ville ha. Valget
faller alltid på et briar lum. Det er jo
i Christiania vi anskaffer oss røy-
keutstyret vårt og briar er stadig det
hardeste treet. De har det beste utval-
get og absolutt de billigste prisene.
Scorpius i Norge f.eks. selger ofte til
det dobbelte eller tredoble (så hvis
dere er lei maiser’n, kan en person
dra ned og kjøpe med seg en fire-fem
chillumer og selge til røykevenna
sine og dermed få Christiania turen
gratis!). Den beste hasjen jeg kom

over var den fra Himalaya. Den måte
jeg gi en hundrings for grammet, og
det er faktisk ikke så dyrt når en tar i
betraktning at dette er håndlagd hasj
som disse nepalerne har brukt både
mye tid og krefter på for å framstille.
Så er det jo det at man blir helt
annerledes skakk på denne enn på de
marokkanske. Man blir skikkelig
stein, ikke bare i hodet, men i hele
kroppen. Men man orker ikke å være
i den tilstanden hele tiden og derfor
må man velge noe annet i tillegg.
Pollenmarokken er lys og god. Den
koster 70-80 kr og er et populært
valg. De hadde oxo et godt utvalg
når det gjelder pot. Økologisk dansk
pot gikk for 40 kr grammet, men det
tror jeg det var få som kjøpte noe av.
Skunk og andre uøkologiske greier
gikk for 60 til 80 kr grammet. Det
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var oxo noen som solgte charas.
Charas framstilles av blomstertop-
pene fra hunnplanta. I India er det
særlig de hellige menn (Sahduene)
som røyker dette, og det er omtrent
det vi i vesten kaller hasj, men som
altså er litt annerledes framstilt. Man
måtte punge ut mellom 70 og 80 kr
for et gram av dette.

Christianettine tilbød oxo forskjelli-
ge sopper, blant annet noen typer fra
Mexico, men oxo danskenes egen
fleinsopp. Det kosta en hundrings for
et gram, men det er jo selvfølgelig
helt uaktuelt å kjøpe i og med at vi i
Norge har bedre flein som vi kan gå
ut og plukke gratis.

Et hasjmarked som det vi finner i
Christiania, er kanskje det beste
eksempelet på en situasjon med full-
kommen konkurranse, som en pro-
fessor i sosialøkonomi kan bruke
ovenfor sine studenter. Her har man
et marked med mange tilbydere
(phusere) og mange etterspørrere
(deg & meg). Det foreligger full
informasjon ved at priser og kvalitet
lett kan kontrolleres. Det er ingen
innblanding fra myndigheter og
ingen av pusherne har makt til å
dominere i markedet. Prisen blir
bestemt ved at tilbudet møter etter-
spørselen, som vil si at pusherne har
en minstepris de vil selge for, slik at
de i hvert fall ikke går med tap.
Pusherne justerer så prisen etter
hvordan etterspørselen er. Er den
stor stiger prisen, motsatt når etter-
spørselen er liten synker prisen.
Dermed vil den samme typen hasj
alltid bli solgt for den samme pris
ved at det ikke ville være noen som
ville kjøpe til overpris (da går de til
neste pusher), dessuten ville de pus-
herne som gjorde det fort bli skviset
ut – for det er populært å være hasj-
pusher i Christiania (da kan man
være skæv på jobben og dessuten
være sammen med de man ellers
ville vært sammen med hvis man
ikke jobba og samtidig altså dra inn
penger).

Men det aller fineste med markedet
her er likevel den kontroll kjøperne
oppnår. De veit alltid at de har fått

hasj og ikke noe annet som ligner
eller lukter som hasj. Dessuten er det
på sin plass å nevne det mirakuløse
som christianittene har fått til: nem-
lig et skille mellom de harmløse
stoffene og de farlige, noe de aller
fleste statlige myndigheter i Europa
ikke har fått til ennå. Hvis du har lyst
på en rev trenger du altså ikke å opp-

søke noen tungt kriminelle miljøer
og slik sett reduseres oxo innfalls-
veiene til disse uønskede stoffene.

Mellom 30 og 40 tusen i
høy fest stemning!

Høytidsdagen starta tidlig. Allerede
klokka 9 var det felles “morgenmad”
på Woodstock og Nemoland. Det var
mange som bare fikk i seg flytende
og svevende føde, men uansett er det
oxo en start. Dansk frokost kan for
mange fortone seg som en kraftig
lunch eller en mindre middag, og da
skal en ofte ha vært oppegående
noen timer før en setter i gang. Så i
stedet for å spise dro jeg rundt for å
se etter folka fra den internasjonale
sjakkklubben Sorte Bønder og
Gateavisa. Jeg var heldig og fant et
par og sammen gikk vi for å høre
Christiania’s hornorkester på
Nemoland. Nemoland er det største
utendørsstedet i Christiania og
minner om et helt vanlig utested. De
har egen scene og arrangerer konser-
ter i ny og ne. Den hornmusikken de
i dag spilte lød kjipt og jævlig, akku-
rat som janitsjar-orkestre vanligvis
gjør. Men her var det i alle fall
humoristiske glimt å hente, særlig
fordi den manglende disiplin var så
framtredende…

Så det litt merkelige; Christiania’s
Veteranbil klub i bilfrie Christiania.
Skjønner ikke hva de gjør der egent-
lig, når Christiania så eksplisitt
uttrykker og viser en by for mennes-
ker og dyr, som må gå med sitt inne-
bygde maskineri. De hadde i hvert
all satt fram bilene sine og så veldig
stolte ut…vi konstaterte det og gikk
videre og kastet et blikk inn i
Loppebygningen, hvor det var lop-
pemarked og masse barneunderhold-

ning. Men heller ikke dette interes-
serte oss særlig og dessuten begynte
vi å føle behov for litt sen “morgen-
mad”. Arpad insisterte på å gå på
Morgenstedet, siden han er veggis
og Morgenstedet er en veldig bra
vegetarrestaurant. Dessuten er det
veldig koselig der og de har røykfrie
lokaler, som innebærer at man må
fyre den fede ute etter å ha spist. De
har et åpent kjøkken hvor man kan
velge ut de grønnsakene man vil ha
og deretter se tilberedinga. Et veldig
koselig sted faktisk som er rimelige-
og minner mye om Spisestedet i
Hjelmsgate, spesielt fordi dassene
var identiske…

Så kom plutselig bursdagsopptoget
med utkledde nitter i alle aldre sam-
men med hester, hunder og katter
daltende etter. Ganske morsomt syn
og særlig med de ridende barna som
sang høyt og tydelig i kor: “Vi gjør
det vi vil – fordi vi er fri – vi kom-
mer nemlig fra Christiania – det plei-
er vi alltid å si – når folk fekter med
pekefingeren til oss…” Bra argu-
mentering som vi går god for. Men
like plutselig som de kom var de oxo
like plutselig forbi… og vi lurer på
hva vi skal finne på nå.

På programmet står det opplyst at
Månefisken holder tradisjonen tro
med ”KÆMPE lagekage”, men den
var fortsatt under laging på det fast-
satte tidspunkt… det er jo en kjens-
gjerning at tidsbegrepet blir noe
upresist etter å ha inntatt joint etter
joint.. Og utenfor begynte det å hope
seg opp med mennesker som ville ha
et kakestykke. De hadde markedsført
happeningen og lovet at kaka skulle
rekke til minst 1200 personer. Så når
de endelig var klare var det en jevn

strøm som kom og forsynte seg. Det
smakte godt, ja så godt at blodsukke-
ret steg til det naturlige nivå og vi
måtte ty til motgift ganske strax.
Månefisken er kanskje en av de cof-
fee shop’ene som jeg liker best i
Christiania. De har et hyggelig, men
ikke så altfor stort lokale. De har
biljardbord, backgammon og ikke
minst sjakkspill. De spiller hippie-

musikk som f. eks. The doors og
Velvet Underground og folka som er
der er mellom 30 og 50 år. Så vi blei
sittende og ta noen partier sjakk, og
mens vi satt og spilte ble vi under-
holdt av en søt jente som antakelig
var rundt 35 år. Hun hadde nemlig
tatt med seg morra si som var nær-
mere 60 år og skulle røyke rev på
henne. Det var et svare strev, fordi
hun var ikke vant til å inhalere røyk,
så det ble veldig mye hosting og
kremting og latter fra oss andre. Men
hun fikk det i seg og etterhvert ble
hun oxo veldig lattermild og alle
begynte å le sammen. Veldig hygge-
lig greie, men jeg tror aldri jeg ville
fått med min egen mor på dette.

Woodstock som har sin uteservering
i Pusherstreet er kjent for å være et
rølpa sted og det var det oxo inne i
lokalet. Der sto innehaveren og
krangla med en av de mange grøn-
lenderne om han var full; “Nej jeg er
igge fuld, se nu her”, sa innehaveren
og la et tau på gulvet og begynte å
balansere på den og like etter gikk
han rett i bakken og hele lokalet lo
og han svarte “Jeg er ikke så fuld,
men jeg er skide skæv!” og kom seg
på bena og bak baren igjen. Det er
her de fleste grønlenderne oppholder
seg. De ser veldig møkkete og slitne
ut og jeg tror de fleste mangler ten-
ner, i hvert fall så jeg ingen tenner
når de lo… men de trenger jo ikke å
ha noen tenner for å sitte og drikke
og røyke heller.

Man blir til stadighet litt sulten av å
gå rundt og røyke hele tida, og så
føler en at det ikke akkurat er kaker
man vil ha, men noe skikkelig mid-
dag. Men det var det verre med etter-
som det virkelig begynte å hope seg

opp med mennesker og alle restau-
rantene var overfulle. Så da sto val-
get på bodene som solgte kebab,
pizza sleeves og røde pølser. En aldri
så liten tenkeanstrengelse gjorde val-
get innlysende, jeg er jo i Danmark,
da må jeg spise de røde pølsene. De
er ikke noe spesielt gode, men de er
morsomme siden de er røde. 
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En vanlig oppfatning av pusherne, er
at de bare er opptatt av å få inn spenn
og at de ikke er særlig opptatt av deg
av andre grunner, men denne oppfat-
ningen ble gjort til
skamme i det de
kom med sin burs-
dagspresang til
Christiania. De
hadde nemlig satt
opp et øltelt med
gratis øl til alle
m e l l o m
Pusherstreet og
Fælleskøkkenet.
Dessuten kom de inn med med en
svær jordhaug på en trillebåre, og
selvfølgelig var det lagd en KÆMPE
jordhuge hvor alle pusherne hadde
lagt i litt rev. Til sammen ble det
godt over hektoen nede i brønnen
fikk jeg høre. Så det ble hasjrøyking
i den romantiske fellesskapsånden.
Folka sto i en sirkel rundt trillebåra
og en og en gikk etter hverandre og
sugde til lungene var fulle.
Dessverre var det ikke mulig å ta
noen bilder her, for som kjent er det
forbud mot det i og rundt
Pusherstreet og det blir oxo håndhe-
va. Men dere kan selv forestille dere
hvordan det var når mellom 30 000
og 40 000 mennesker var gode og
skakke sammen. Det var for å si det
selv en skikkelig fest med forskjelli-
ge typer mennesker i alle aldre!

Resten av natta blei det dansing
blant annet til Flower Pot Party
Band og Chillumklud. Men det ste-
det jeg til slutt fant meg mest til rette

i var den nye
jazzklubben som
har fått tilholds-
sted i samme
bygning som

børneteateret. Husker ikke hva disse
danske musikerne het eller hva de
kalte seg (relativt ukjente musikere
tror jeg), men det var tålig bra.
Musikken var først av typen moder-
ne jazz, men ble avløst utover kvel-
den med mer ubestemmelig impro-
visasjonsmusikk som vaiet fram og
tilbake i ulike uttrykksformer.

Publikumet her var unge, et sted
mellom 25 og 40 år. Det kan for så
vidt minne mye om gamle Oslo Jazz
Klubb da det hadde tilholdssted der
Mir ligger nå.

Christianittene feiret seg selv videre
ut uka med masse forskjellige arran-
gementer, men det hadde ikke

Gateavisa anledning til… så kan
hende dere finner mer info på deres
egne hjemmesider: www.christia-
nia.org (som regel dårlig oppdatert). 
Christiania er en av de 3 største turi-
stattraksjoner i Danmark og er abso-
lutt verdt å selv stifte et bekjentskap
til. Av de kommersielle måter å
komme seg dit på er antagelig

Säfflebussen billigst og koster fra
Oslo 250,- kr en vei for en voksen
person. Nå utover vinteren er det litt
kaldt å slå opp telt eller bare legge
seg under åpen himmel, men det går.
Husk da på å vise litt respekt og spør
om det er greit om du slår deg ned
der du har tenkt og videre rydd opp
etter deg. Av andre muligheter for
overnatting er det billigste Sleep In
Heaven, som er en svær sal med
maaange senger i og et blått stjerne-
tak. Det koster 100,- kr natta og har
det du trenger: dusj, dass, oppbeva-
ringsboks for bagasje og inernett-til-
gang. Riktignok ligger Sleep In
Heaven litt unna selve Christiania,
men det er ikke mer enn 12 minutter
med den kjente buss. nr. 8…

T.S.O.L. - Disappear (Nitro 2001,
15838-2)

Legendariske pønkere T.S.O.L., for-
kortelsen som står for “True Sounds
Of Liberty”, er tilbake med en ny
plate etter over 20 års sporadisk akti-
vetet. Startet i Los Angeles på slutten
av 70-tallet som et svært så rått og
anarkistisk pønkband, spesielt vel å
merke med klassiske plater som
“Dance With Me” og seinere live
plater som “Weathered Statues”,
banet de seg gjennom 80 -og 90-tal-
let med stadig skiftende besetning,
og beveget seg ellers fra det meste
fra gotisk pønk til heavy metal.
“Disappear” sender bandet mer i ret-
ning rock’n’roll, med hoggtenner
fortsatt i behold. Låter som
“Sodomy”, “Anticop” og “Wasted”
sparker hardt fra seg og trekker
minner i retning T.S.O.L.’s bedre
perioder, og viser at bandet som aldri
virkelig klarer å dø fortsatt lever,
med plusspoeng for innslag av
manisk lattermaskin. Tekstene er
mer stilisert, produksjonen litt glat-
tere, men Jack Grisham (vokal,
piano), Ron Emory (gitar, vokal)
Mike Roche (bass) og Jay O’Brien
(slagverk) viser at alt T.S.O.L. sto
for i sin tid fortsatt gjelder.

Entombed - Morning Star (Music
For Nations 2001, CDMFN265)

Helvetes satanist-thrashmetall av
råeste slag inntar sjela di i form av
svenske Entombed’s siste utgivelse,
og sparker hardere og lyder tyngre
enn noen sinne, bandet anno 2001
bestående av L-G Petrov, Uffe
Cederlund, Jörgen Sandström, Peter
Stjärnvind og Alex Hellid. “Chief
Rebel Angel” åpner denne mester-
lige platen og setter tonen fremover
med et faens så ondskapsfullt
refreng som
“Lucifer, Lucifer,
stand up in praise
of the Morning
Star!” brølt over
et fandenivoldsk
metall-fyrverkeri
av blytunge gita-
rer og voldsinn-
bydende slag-
verk.”I For An Eye”, “Bringer Of
Light”, “Ensemble Of The Restless”,
og spesielt den manende og sugge-
rende “Out Of Heaven”, er andre
svært så kvalitative høydepunkter
som innfrir på den første halvdelen
av platen, mens “About To Die” og
avslutteren “Mental Twin” preger
platens siste halvdel. En ellers svært
så jevn utgivelse på snaue 37 minut-
ter, er “Morning Star” det beste en
har hørt fra disse gutta på lenge, så
det er bare å kjøpe.

System Of A Down - Toxicity
(American Recordings 2001, CK
62240)

Som andre utgivelse fra dette
Amerikanske bandet, som ellers
visstnok er relativt populære i hjem-
landet, er dette slett ikke så verst
hardcore metall stort sett bestående
av skiftende psykotiske vokal brøl
med ellers så opplyste limerick akti-
ge partier mellom vegger av bly-
tunge gitar riff som minner i retning
band som Pantera eller Biohazard.

Tross slik en litt
underlig kobina-
sjon egentlig,
demonstrerer låter
som “Prison
Song”, “Needles”,
“Jet Pilot” og
“Bounce” System
Of A Down’s ster-
kere sider. Et band

som leverer relativt politisk engasjert
musikk rent innoldsmessig, viser
Daron Malakian (gitar, vokal), Serj
Tankian (vokal, keyboard), Shavo
Dordjan (bass) og John Dolmayan
(slagverk) at hardcore kan mot alle
odds fortsatt eksistere i et kommersi-
elt klima, uten hemninger hverken
på det kreative eller innholdsmessige
plan.

Gwar - Violence Has Arrived
(Metal Blade 2001, 3984-14374-2)

Legendariske Gwar’s siste plate av
blodig barbar-metall buldrer avsted
som aldri før, bandet idag bestående
av Oderus Urungus (vokal), Flattus
Maximus (gitar), Beefcake The
Mighty (bass), Balsac The Jaws Of
Death (gitar) og Jizmax Da Cusha
(slagverk), platen ellers pakket inn i
et ellers svært så fett illustrert
omslag. Høydepunkter som “Battle-
Lust”, “Abyss Of Woe”, “Immortal
Corruptor”, “Beautious Rot”,
“Biledriver”, “Happy Death-Day”
oppdaterer bandet en smule i kjøl-
vannet av et nytt årtusen, bandets
opprinnelige hardcore røtter kanskje
en smule savnet i alt metall fyrverke-
riet, Gwar kanskje ikke like lysende
i sin brutale originalitet som før.
Men pytt, dette er da morsomt like-
vel, bandets noe så burleske fribry-
ter-inspirerte barbar-mytologiske
death-metal braker og brøler videre i
beste Spinal Tap tradisjon, om ikke
like spennede og banebrytende som
Gwar’s glansdager på 80 -og 90-tal-
let. Faen heller, første gang jeg knul-
la en jente var etter Gwar’s “Phallus
In Wonderland” video, og visst faen
blei jeg Krisna forelska også! - 

Charlie Yuga

MUZAK
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Radioaktiv ammunisjon til
de fattige

De siste 10 årene har vi tydelig sett
hvordan industrien prøver å gjøre
noe med avfallsproblemet sitt: de gir
det til militærindustrien. Militær-
industrien bruker så dette i ammuni-
sjonen sin for å gjøre den så tung at
den blir panserbrytende. De tonn
med radioaktivt støv som blir lig-
gende igjen etter en krig tar man
intet ansvar for (det burde de som
ble bombet ha tenkt på før). Etter
den såkalte Gulf-krigen regnet man
med at det ble liggende igjen rundt
300-400 tonn med radioaktivt støv,
mesteparten i Sør-Irak. I dette områ-
det har man senere hatt en økning i
antall barn født med store handi-
kapp (manglende armer, uten hode,
ekstra hud mellom tærne o.l. hor-
ror). I Kosovo ble den samme
ammunisjonen brukt igjen – også
der vil vi sannsynligvis se en økning
i misdannede barn. Bombingen av
Afghanistan pågår når dette skrives,
men ennå har det ikke vært så mye
snakk om utarmet uran. Kanskje det
først blir aktuelt
å ta det opp når
bombingen og
skytingen er
over?

Dette er noe
av løsningen på
avfallsproblemet
til atomindustri-
en, men ikke hele. Dessverre for
industrien er det ikke nok kriger
rundt omkring, så alt avfallet blir
ikke brukt. 

Euratom: Radioaktive
stoffer i forbruksvarer

I april 2000 passerte EU-direktiv
96/29 (Euratom) Stortinget som
lovvedtak. Dette direktivet er en
konsekvens av atomindustriens lob-
byvirksomhet ovenfor EU-kommi-
sjonen og Unionsrådet. Med dette

direktivet kan atomindustrien kvitte
seg med enda større mengder radio-
aktivt avfall. Det går ikke til våpen,
men til forbruksvarer. Et stort pro-
blem er forvandlet til en inntekts-
kilde. Direktiv 96/29 gjør det mulig
å slippe radioaktivt avfall løs i mil-
jøet, ved å fortynne det med vanlig
avfall for så å kaste det, og gjen-
bruk av radioaktivt avfall i forbruk-
svarer (som for eksempel klær,
senger, bestikk, plastkopper, dash-
bord, asfalt og betong). Det er helt
trygt – eneste unntakene er matva-
rer, leketøy, sminke og smykker.
Ingen merkekrav, men helt trygt.
Faktisk så trygt at du kan ha det i
matjord. Ikke i maten, men i mat-
jord – noe det kan bli interessante
tomater av.

Mer stråling i de tusen
hjem

Følgene av dette direktivet er, som
nevnt tidligere, mange. En av dem
er at det nå er mulig å kaste radio-
aktivt avfall direkte på søppeldynga
eller rett inn i en forbrenningsovn.

Dette igjen fører
til at radioaktive
stoffer spres
utover et stort
område med røy-
ken, og etter-
hvert ned i
grunnvannet. Det
eneste kravet

som stilles er at det radioaktive
avfallet fortynnes før det kastes,
slik at det kommer under grensever-
diene for radioaktiv stråling.
Problemet her er ikke bare at radio-
aktive stoffer dermed etterhvert vil
være overalt, men også den falske
sikkerheten som betegnelsen “gren-
severdier” gir. Det er ingen som kan
garantere at radioaktiv stråling
under visse verdier ikke er skadelig,
enkelte studier viser at til og med
den minste strålingsdose kan føre til
arvelige kromosomfeil.

Grenseverdier

Et annet aber med grenseverdier er
at disse lett kan overskrides når
radioaktive forbruksvarer omringer
oss daglig. Denne økte strålingen
kommer da i tillegg til den naturlige
og unaturlige strålingen vi kontinu-
erlig utsettes for.

Hvis det lønner seg
økonomisk…

Artikkel 6.1 i direktivet sier at en
godkjenning av tilsetning av radio-
aktive stoffer skal være “rettferdig-
gjort ved deres økonomiske, sam-
funnsmessige eller andre fordeler i
forhold til den helseskade som de
måtte forårsake.” Artikkel 6.3a sier
at “enhver bestråling med henblikk
på optimering holdes på et så lavt
nivå som det med rimelighet er
mulig under hensyn til økonomiske
og sosiale faktorer [vår utheving]”
Med andre ord: gir det økonomiske
fordeler, kan helseskade godtas.
Kromosomfeil, kreft, misdannede
barn – lønner det seg rent økono-
misk så kjør ivei!

Saksgangen

Selve saksgangen når direktivet ble
vedtatt er interessant lesing.
Interessant fordi det står så lite.
Euratomdirektivet ble vurdert uten
at teksten var vedlagt, og det var
heller ikke dette direktivet som var
hovedpersonen denne aprildagen i
2000. Direktivet var kun et vedlegg
man vedtok sammen med noe annet.
Hovedpersonen var strålevernlov-
givningen. Dette er den loven som
skal se til at forbrukerne ikke utset-
tes for varer med farlig stråling og
slikt. 

§ 20 og EØS

Før denne dagen så §20 i denne
loven slik ut: “Statens Strålevern

kan nekte import eller omsetning av
ethvert produkt eller stoff og
enhver vare som kan medføre en
helse- eller miljørisiko på grunn av
stråling.” I løpet av den sesjonen
hvor man vedtok direktiv 96/29,
vedtok man også “Nye reguleringer
i strålevernlovgivningen”, som
innebar et lite tillegg til §20. Siste
punktum endres til et komma og
følgende legges til: “forutsatt at
dette ikke strider mot internasjo-
nale avtaler som Norge er tilslut-
tet.” Voila! De internasjonale av-

talene det siktes til er EØS og
WTO. Takket være dette lille tilleg-
get kan man nå ikke nekte å ta inn
skadelige varer hvis EU eller WTO
mener annerledes. Så mye for
strålevernlovgivningen.

Ingen ba om ordet

Den dagen man vedtok et direktiv
som tillater radioaktive stoffer i for-
bruksvarer og en endring i lovgiv-
ningen som fratar oss mulighet til å
si nei til skadelige varer, var det ikke
en eneste politiker som ba om ordet.
Ingen. I papirene står det “Ingen har
bedt om ordet”. Kanskje man fort-
satt kan gjøre noe, hvis f.eks. det
hele defineres som en atomulykke –
og politikerne som bevisstløse i
gjerningsøyeblikket!

Trond Klykken

En uforsiktig kunde tar av seg
vernehanskene under en handle-
tur på IKEA.

ATOMAVFALL?
Ja, ingen bønn!

Atomindustrien har lenge slitt med et aldri så lite problem: radio-
aktivt avfall, avfall som vil fortsette å være radioaktivt i millioner
av år. En del av dette er blitt gravd ned, lagret i fjellhuler og
annet igjen er midlertidig lagret og/eller transporteres hvileløst
frem og tilbake mellom lagringsplasser. Dette har fortsatt ikke
løst problemet; det er mye avfall som må bort.

Euratomdirektivet
ble vurdert uten at
teksten var vedlagt



I krig er det kriminelt

De ønsker seg pansrede biler, pep-
perspray, maskinpistoler i bagasje-
rommet, pistoler foran og at beslut-
ningsmyndighet om bevæpning flyt-
tes fra politisjef til operasjonsleder.
De ønsker seg også ammunisjon som
er forbudt brukt i krig. Denne ammu-
nisjonen har siden 1868 vært forbudt
brukt i krig fordi “det fører til store
unødvendige skader og lidelser”.
Det jeg snakker om er selvfølgelig
dumdum-kuler: kuler som utvider
seg eller eksploderer ved treff. Årsa-
ken til forbudet mot bruk av disse i
krig blir (i Norsk Militært Tidsskrift)
greit oppsummert slik av tidligere
rådgiver i folkerett for Røde Kors og
vernepliktig major Terje Lund: “det
må finnes reelle håp om å komme
hjem fra krigen som skuddskadet og
kunne bli helt eller delvis restituert.
Det kan man ikke regne med om
man blir truffet av en dumdum-kule.
Den kan drepe om den treffer deg i
låret.”

Alle andre har det jo...!

Politiet sier de ønsker seg denne
ammunisjonen fordi den har større
stopp-effekt og det er mindre fare for
at den vil gå gjennom en person og
treffe en uskyldig. De vil også ha det
fordi flere politistyrker i Europa bru-
ker det (!?). Hovedverneombudet i
politiet innrømmer dog at de også gir
“større skadevirkninger”. 

Dumdum-kule = dødsdom

Det er sikkert og visst. En dumdum-
kule vil ved treff enten eksplodere i
småbiter eller utvide seg. Uansett
hva som skjer, så er resultatet store
indre skader på den som blir truffet.
Ved at kulen utvides eller eksplode-
rer, vil den i mye større grad enn en
vanlig kule overføre sin energi til de
indre organer den måtte komme i
kontakt med. Er man truffet av en
vanlig kule kan man, med litt flaks,
slippe fra det uten altfor store skader.
Hvis kulen ikke støter borti et bein
el. annet vil den ofte lage en tynn
kanal i kroppen uten å påvirke

omkringliggende organer for mye.
En dumdum-kule derimot vil lage
enorme skader. 

Istykkerrevne indre organer

Ved at energien fra kula overføres til
de indre organene, medfører dette at
disse rives over og rett og slett
slynges rundt i det krateret kula
etterlater. Et skudd i kroppen av
disse kulene er som en sikker døds-
dom, det samme kan konsekvensene
være ved å bli truffet i ben og armer.
Nesten uansett hvor man blir truffet
av en dumdum-kule er det store sjan-
ser for at man dør. 

Kroppsskudd

En representant for politiets særskil-
te etterforskningsorgan (SEFO) sa i
et program på NRK (“Brennpunkt”)
at det ikke “er noen regel i den nor-
ske politiinstruksen om å skyte i
beina.” Militæret har visst dette i
sine instrukser, ikke politiet. Hva
betyr dette? At vi ikke trenger å bli
handikappet skulle politiet finne på å
skyte en – man blir allikevel skutt i
kroppen!?

Konsekvenser

Hva kan konsekvensene bli av å ha
et politi utstyrt med kuler som med

stor sikkerhet dreper uansett hvor det
treffer? Økt voldsnivå? Tøffere poli-
tifolk? Et er sikkert – det vil føre til
at flere mennesker dør og at flere
mennesker som tilfeldigvis overlever
sitter igjen med store skader. Skulle
man være så uheldig å bomme og
treffe en uskyldig – too bad. Mer død
og mer skade, det er det vi kan for-
vente av dumdum-kuler. Vil det
bidra til å senke kriminaliteten?
…skal jeg le nå? Eller vil det føre til
et politi som virkelig mister all kon-
takt med befolkningen, et politi i
pansrede biler utstyrt med draps-
ammunisjon som mer og mer ligner
militære? Jeg tipper det siste.

Debatten som aldri var der

Vanligvis skulle man tro et slik for-
slag ville ført til stor debatt i aviser
og TV. Debatter hvor Røde Kors og
Amnesty kunne fortelle det de vet
om effekten av disse kulene, en sam-
funnsviter som kunne fortelle om
mulige følger av slik bevæpning,
kanskje til og med en lege som har
sett resultatene kunne kommet til.
Men ingenting... Nyheten om at
politiet ønsker seg dumdum-kuler
ble slått opp i noen få aviser den 6.
september og ferdig med det. 

Men heldigvis vaser ikke alle journa-
lister rundt i svime. På Radio Nova
tok de tak i saken og kontaktet hoved-
verneombudet i politiet, en overlege
som har sett effektene av dumdum-
kuler, og informasjonssjef i Amnesty
International.  Både overlegen og
representanten for Amnesty var vel-
dig skeptiske til dumdum-kuler p.g.a.
de store skadene de fører til. 

Lovlige kuler? Ulovlige
kuler? Who cares?

Professor og overlege ved region-
sykehuset i Tromsø, Mads Gilbert,
har selv vært i Palestina og sett hva
som skjer når man blir truffet av en
dumdum-kule. Ifølge ham vil en
dumdum-kule bl.a. kunne føre til
“store indre blødninger eller [at]
lemmer sprenges av”. Ifølge
hovedverneombudet i politiet der-

imot, var det lite relevant hvilke
erfaringer overlege Gilbert hadde
gjort seg i Palestina da det i
Palestina ble “skutt med ulovlige
kuler, kuler fremstilt på ulovlig
vis”.

Uvillig innrømmelse

På programlederens spørsmål om de
kulene det norske politi vil ha er lik
de som brukes i Palestina, svarte
hovedverneombudet at det var “helt
feil.” “Men, ” insisterte programle-
deren, “prinsippet er det samme: de
stopper inne i kroppen og eksplode-
rer”.  “Helt korrekt,” svarte da politi-
mannen. Så den store forskjellen
mellom de forferdelige dumdum-
kulene de bruker i Palestina og de
det norske politiet vil ha er at de nor-
ske er produsert på lovlig vis. En
mager trøst hvis man blir skutt og
halve overkroppen sprenges i filler.

“Krig mot terror”

Selvfølgelig blir “krigen mot terror”
brukt for det den er verdt. Selv om
politiets ønske om dumdum-kuler
ble fremlagt lenge før terrorhand-
lingene i USA, er det disse handling-
ene det nå vises til når de prøver å
begrunne sitt ønske om eksplode-
rende ammunisjon. På spørsmål om
hvor det norske politiet kunne få
bruk for disse kulene, fikk program-
lederen til svar: “norske flyplasser,
og spesielt i disse dager kan det opp-
stå situasjoner”. 

Profeti

En liten spådom for fremtiden: etter
x antall bortsprengte lemmer og x
antall drepte mennesker, vil det nor-
ske politi ønske seg flere fancy
våpen. Gjerne av typen “non lethal”
(oversatt: “dreper en gang i blant”).
Politiets argumentasjon kommer da
til gå noe i retningen av –“vi trenger
en mellomting mellom batonger og
dumdum-kuler, det er derfor vi nå
ønsker oss ufarlige plastkuler”. Til
politiets informasjon vil Gateavisa
stå klare til å grave fram dokumenta-
sjon på antall dødsoffere for plastku-
ler når dere en gang i fremtiden kom-
mer med dette ønsket.

Trond Klykken

21#169

DUM DUM KKUULLEERR
– politiet bevæpner seg   Del II

Vi fortsetter serien “Politiet bevæpner seg”. I forri-
ge nummer kunne vi fortelle at det norske politiet,
via den hemmelige rapporten “Sikkerhetstiltak i
forbindelse med bevæpning”, ønsket seg pepper-

spray, “helt ufarlig” pepperspray. Det ble presentert
som et alternativ mellom “bevæpning og ikke-
bevæpning”. Etter at siste nr. av GA gikk i trykken
kom det frem at politiet ønsker seg enda mer…
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Forberedelsene til protestaksjonene er
for lengst i gang: flere organisasjoner
og fagforeninger jobber nå med å for-
berede motkonferanser og demonstra-
sjoner. Der vil man kunne lufte sin
motstand mot Verdensbankens fattig-
doms- og gjeldsstrategi, og høre eller
foreslå alternativer.

De siste årene har det vært store
demonstrasjoner mot de viktigste
institusjoner og aktører bak den nyli-
berale globaliseringen som raser frem
overalt. Disse institusjoner og aktører
er gigantiske multinasjonale selska-
per, organisasjoner som Det
Internasjonale Pengefondet (IMF),
Verdens Handelsorganisasjon
(WTO), Verdensbanken, G7-landene
og frihandelsavtaler som EU og
FTAA. 

Media prøver å
fremstille demon-
strasjonene som iso-
lerte enkelthen-
delser som verken
har noe med sam-
funnsengasjement å
gjøre eller er del av
en større verdens-
omspennende beve-
gelse.

Disse demonstrasjonene startet
ikke i Seattle i 1999, selv om media
til tider kan gi en inntrykk av det. Det
hadde tidligere vært store demonstra-
sjoner i andre deler av verden mot

nettopp de samme institusjonene og
av de samme årsakene. Verden over er
mennesker misfornøyd med den poli-
tikken som føres, den som gjør de
rike rikere og alle andre fattigere – og
som samtidig ødelegger våre alles
livsgrunnlag og fremtid: miljøet. 

Corporate media

Da media ofte har tette bånd til/eies
av de samme aktørene som tjener på
denne utbyttingen, er det ikke over-
raskende at de såkalte “ antikapitalis-
tiske” demonstrasjonene fremstilles
på et forvrengt vis. Borgerpressa har
all interesse av å prøve å villede de
som ikke demonstrerer, fremstille
demonstrantene som bråkmakere

man ikke kan ha
noe til felles med
(Osloposten har
allerede spådd
“opptøyer” under
sommerens møte).
Når det gjelder
demons t ran tene
selv, skal de skrem-
mes fra å delta via
truende oppslag om
politiets forbere-

delser og hva de kan forvente hvis de
deltar. Og skulle de likevel delta: poli-
tiets batonger i bakhodet og stempel
som “terrorister”.

Svin på skogen

Det er dokumentert til
gangs at politiet under
tidligere demonstra-
sjoner har infiltrert og
provosert fram bråk.
Dette gjaldt demon-
strasjonene mot IMF
og Verdensbanken i
Praha, mot EU-topp-
møtet i Gøteborg, mot
G8 i Genova, mot
Ve r d e n s b a n k e n s
ABCDE-møte i
Barcelona i fjor, og
årets EU-toppmøte i
Barcelona (for å nevne
noen).

Takket være alternativ-media er
bilder, filmer og vitnemål om dette
tilgjengelig på internett. Dette er
muligens også en
av årsakene til at
det største alterna-
tive medienettver-
ket, Indymedia, har
blitt angrepet og
raidet flere ganger
i forskjellige land –
for å fjerne doku-
mentasjon av poli-
tivold og -provoka-
sjon.

Også Norge har
fått Indymedia, og
dette vil være ste-
det å oppsøke for
informasjon om
motkonferanser og demonstrasjoner
under møtet. Her kan alle bidra, og
video/audio og oppdateringer fra
aksjonene legges fortløpende ut. 

Det nye trusselbildet

I etterkant av 11. september er det
blitt presset igjennom en rekke usann-
synlig urimelige og vide terrorlover.
Lover som tidligere ville skapt stor
debatt og som ville blitt møtt med stor
motstand har nå fått fritt leide under
dekke av “krigen mot terror”. 

De ihjelklemte kroppene i ruinene
av WTC brukes for alt de er verdt. De
brukes for å sikre seg militærbaser i
tidligere Sovjetstater, sikre olje- og
gassressurser, kue såkalte “banditt-
stater”, bygge rakettskjold, trekke seg
fra internasjonale avtaler, bombe fat-
tige land og innsnevre demonstra-
sjons- og ytringsfriheten verden over.
Og det er ikke bare USA som utnytter
det – overalt utnytter makthaverne det
for å sikre egne interesser.

Norge kastet seg med en gang på
panikkbølgen etter terrorangrepene i
New York. Få dager etter angrepene
ble det vedtatt en “provisorisk anord-
ning om forbud mot finansiering av
terrorisme,” på initiativ av UD.
Terroristiske handlinger ble her defi-
nert som “ulovlig bruk av, eller trus-
sel om ulovlig bruk av, makt eller

vold mot personer eller eiendom, i et
forsøk på å legge press på landets
myndigheter eller befolkning eller

samfunnet for
øvrig for å oppnå
politiske, religiøse
eller ideologiske
mål”. En vag defi-
nisjon som åpner
for å definere
enhver som våger å
protestere mot
status quo som ter-
rorister.

Justisminister
Dørum fulgte opp
med et forslag til
terrorlov som gjor-
de mange skeptis-
ke; både riks-

advokat Tor-Aksel Busch, førstestats-
advokat Knut H. Kallerud, professor
Thomas Mathiesen, Flyktningerådet,
Amnesty og flere andre organisasjo-
ner og privatpersoner har offentlig
gitt uttrykk for sin motstand mot for-
slaget. Kritikken som går igjen hos de
fleste er at forslagene til terrorlov er
“unødvendige”, altfor “vidtfavnende”
og vil “ kriminalisere demonstranter.”

Ikke bare risikerer man å bli stem-
plet som “terrorist” om man ønsker å
protestere mot at 19.000 barn dør
hver dag pga u-landsgjelda, men
“terrortrusselen” vil sannsynligvis
være hovedargumentet når man evt.
skal rettferdiggjøre strenge sikker-
hetstiltak og innskrenkninger i
demonstrasjonsfriheten under
Verdensbankens møte. Dette er blitt
gjort ved hvert eneste toppmøte siden
før 11. september, og sikkerhets-
tiltakene er blitt mer og mer ekstreme
fra møte til møte. Dette i takt med
medias stadig større og større demo-
nisering av demonstrantene. Nå som
det lurer “terrorister” overalt og ver-
den venter spent på hvilket muslimsk
land som først får en atombombe i
hodet, vil utviklingskonferansen
utpekes av politi og andre som
“terrormål”.

Blant mulige “terrorister” som
kunne tenke seg å drepe alle som del-
tar på utviklingsmøtet, vil det selvføl-

Verdensbanken holder møte i Oslo 24-26 juni 2002 

Verdensbanken skal holde sin årlige “utviklingskonferanse” i Oslo
til sommeren. Til konferansen, med navnet Annual Bank Conference
on Development Economics (ABCDE), vil det komme over 300
“utviklingseksperter” og politikere.

Ute på gatene vil møtet tiltrekke seg titusener av demonstranter.

Lover som tidligere
ville skapt stor

debatt... har nå fått
fritt leide under

dekke av “krigen
mot terror”.
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gelig være muslimske terrorister
representert, men også det som det
“gjenfødte” POT (nå Politiets
Sikkerhetstjeneste – PST (!)) advarer
mot i sin “Trusselvurdering”: “Med
en fremvekst av voldelige antikapita-
listiske grupper kan det ikke uteluk-
kes at [bruk av vold som virkemid-
del] vil øke i tiden framover, og også
ramme Norge.”

Storebror

I media blir alle demonstranter kon-
sekvent omtalt som “ globaliserings-
motstandere” som attpåtil er voldeli-
ge. Det skal ikke mye fantasi til for å
forestille seg hva slags fiendebilde
som bygges opp og hvordan den
varierte massen av demonstranter
med et trylleslag er forvandlet til
ansiktsløse upolitiske og terroristiske
voldsfanatikere som må angripes
først (“angrep er beste forsvar”).

“Terrortrusselen” kan også føre
til at Norge gjør som Sverige,
Nederland, Italia, Østerrike og
Spania har gjort (og som Danmark
truer med å gjøre under EU-møtene i
desember): stenge grensene for uøn-
skede individer. Og bruke Schengen-

monsteret for alt det er verdt. Det
betyr at folk som tidligere er regis-
trert for å ha deltatt i demonstrasjo-
ner på toppmøter kan avvises på
grensen (du trenger ikke være krimi-
nell for å bli registrert – det er plass
til alle!). Det betyr også at hver enes-
te en som blir tauet inn, om de har
gjort noe galt eller bare “så ut som
demonstranter”, kan regne med å
havne i Schengens gigantiske lek-
kende siler av noen registere. Og er
du engang inne, skal det veldig mye
til å få deg ut derfra (rent teoretisk er
det visst en mulighet, rent praktisk
derimot...).

Det er ikke over

Etter 11. september og drapet i
Genova (G8-møtet), ble det spådd at
den “ pro-demokratiske”, “antikapi-
talistiske” osv bevegelses tid var
over. Genova ble av noen sett på som
både toppen og slutten; toppen fordi
300.000 mennesker deltok (et av de
høyeste tallene til da i Vesten), og
slutten pga statens ekstremt voldeli-
ge reaksjon - 11. september ble sett
på som den endelige spikeren i kista.

Et halvt år senere (og en titt på
www.indymedia.org) viser at dette
ikke stemte. På tross av en mer usik-
ker verden, strengere lover og har-
dere reaksjoner, har ikke folk gitt
opp å tro på en bedre verden. I mid-
ten av mars deltok mellom 300.000
og 500.000 mennesker i demonstra-
sjonene mot et profittstyrt EU i
Barcelona. Som forventet slo det
spanske politiet hardt til, men opptil
en halv million møtte likevel opp. 

Da forberedelsene og planleg-
gingen fortsatt er i gang, er det ende-
lige programmet for motaksjonene i
Oslo ennå ikke klart. Det vi foreløpig
vet er at Attac (som ble invitert til
konferansen av Verdensbanken, men

takket nei) ønsker å arrangere en
motkonferanse i Oslo sentrum under
møtedagene, og at flere fagforening-
er og organisasjoner har sagt seg vil-
lige til å støtte aksjoner.

Foreslåtte paroler er bl.a:
Vår verden er ikke til salgs

– Stopp Verdensbanken
En annen verden er mulig
Slett U-landsgjelda
Forsvar velferdsstaten

– nei til privatisering!
Mennesker før profitt

Internasjonale Sosialister (IS) holder
sin årlige konferanse “Sosialisme
Nedenfra” 31. mai – 2. juni i Oslo,
absolutt relevant i forhold til
Verdensbankens møte. 

Trond Klykken

Mer info på nett:

www.oslo2002.no
www.indymedia.no
www.attac.no
www.intsos.no
www.global.no

ruller videre!
NORMAL, Norsk Organisasjon for
Reform Av Marihuanalov-
givningen(!), er svært aktive og vok-
ser raskt. Ved nyttår kom det tredje
nummeret av bladet deres, “På Høy
Tid”. Kontrasten til forrige nummer
er slående: PHT har gjennomgått en
kraftig ansiktløftning og profesjonali-
sering, ikke minst på det tekniske
plan: bra bilder, glanset papir, ryddig
layout, ingen grelle flauser. Og inn-
holdsmessig:… vi må innrømme at vi
ikke har lest alt sammen. Når man har
jobbet noen år her på GA blir man
ganske mett av stoff om cannabis.
Men folk sier at innholdet er blitt
bedre, og det er klart bedre korrektur-
lest. Så for all del: hvis du er interes-
sert i å lese et helt blad om cannabis

(effekter, produkter, reportasjer, rei-
sebrev, politikk, osv) er dette saken
for deg.

Prisen er 35 kr, og det er ikke
mer enn de må ha for å dekke (noe
av) utgiftene. Ti av sidene er i farger,
og slikt koster – det er derfor
Gateavisa ikke har det for tiden…

Stikk i strid med alle oppleste
“sannheter” om den sløvende effek-
ten av visse cannabis-preparater, er
folka på NORMAL svært aktive. Så
før Gateavisa rekker å utgi ett num-
mer, er de nesten ferdig med nummer
to. Den årlige Marihuanamarsjen kre-
ver masse forberedelser og dikkeda-
rer med det offentlige byråkrati, pres-
semeldinger og uttalelser sendes kon-
tinuerlig ut, nettstedet holdes oppda-

tert med nyheter og linker, og det er
mye arbeid med organisasjonen og de
mange nye medlemmene. Så vidt vi
kan se, står det bra til med den norske
legaliserings/avkriminaliserings-
bevegelsen. Kanskje også du skulle
bli med på revolusjonen? Og denne
gangen kan den være et teselskap,
uansett hva gamle Mao sa – eller
ihvertfall en coffeeshop…

Som vanlig blir det
Marihuanamarsj i Oslo første helg
i mai. Denne gangen starter vi på
Youngstorget, men ender opp i det
grønne til vårkos i sola. På kvelden
blir det fest,Faa Paa Festivalen–
sted ennå ikke bestemt. For detaljer
følg med på  normal.no/mmm

❏ JA! Jeg vil bli medlem av NORMAL, og få medlemsbladet! 250,-

❏ Ja, jeg vil bli støttemedlem (men uten blad, sukk…) 100,-

❏ Ja, dette er en sak jeg vil støtte!    Med kr. ...............

❏ Jeg vil hjelpe til! Ring meg på: ..............................

Navn: ..........................................................................

Adresse: .....................................................................

Postnr/sted: ................................................................

Født (år): ............ E-post: .........................................

Sendes til: NORMAL, Hjelmsgate 3, 0355 OSLO

Youngstorget
Lørdag 4. mai

15.00

MarihuanaMarsjen 2002

normal.no/mmm
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Huilerie Occupee

Huilerie Occupee i Marseille ser nå ut til å være
truet av en umiddelbar utkastelse. Huset ble okku-
pert i mars 2000 og tilbyr et etterlengtet fristed for
alternativ-bevegelsen. Blant de aktiviteter som har
funnet plass der er et sykkelverksted, et silketryk-
keri, et lydstudio og et folkekjøkken, i tillegg til at
det arrangeres filmkvelder og konserter.

Lørdag 2. desember ble det avholdt en konsert
på kåken, og utpå natten kom en politipatrulje smy-
gende for å klage på støy. Snuten var åpenbart ute
etter å skape mer bråk, de satte straks igang med å
arrestere tilfeldige konsertgjengere som oppholdt
seg på utsiden av huset. Folka motsatte seg traka-
seringen og resultatet ble en brukket arm og 3 per-

soner med styg-
ge skader i
ansiktet etter
slag fra politi-
køller. Denne
voldsorgien var
tydeligvis ikke
nok til å stagge
ordensmaktens
blodtørst, etter å
ha “gjenoppret-
tet ro og orden”
i gatene forsøk-
te politiet å
trenge seg inn i
det okkuperte
huset. På bak-

grunn av denne umiddelbare politi-trusselen, og for
å hindre en omfattende massearrestasjon (ca. 200
folk) bestemte beboerne seg for å barrikadere alle
innganger omhyggelig. Dette ser ut til å ha vært en
klok avgjørelse, for i de påfølgende minutter ble
nabolaget fylt av politi. Det har blitt rapportert at
politiet skal ha skutt gummikuler mot personer som
viste seg i vinduene. De folka som kom til stedet
under beleiringen av Huilerie Occupee fikk en
ublid mottagelse. Minst en arm skal ha blitt bruk-
ket i bataljen som fulgte og personen som eide den
ble ført rett fra operasjonsstua til varetekt.
Beleiringen av Huilerie Occupee varte i over to
timer og aksjonen var neppe noen tilfeldighet.
Tidligere på dagen hadde folk fra okkupasjonen
avholdt et anti-kapitalistisk loppemarked i en av
Marseilles travleste handlegater, anti-kapitalistisk
til den grad at klærne faktisk ble gitt bort gratis.
Etter at oppstyret var over og folka bega seg tilba-
ke til huset la flere av våre glade venner merke til
at de ble holdt under oppsikt av dårlig forkledde
sivil-spanere. Beboerne skulle kunne føle seg tryg-
ge frem til våren, beskyttet av en lov som skal hin-
dre utkastelser i vinterperioden. Men med denne
uønskede oppmerksomhet tatt i betraktning kan det
se ut som de lokale myndigheter ønsker å finne en
vei rundt denne loven (613-3 du Code de la con-
truction et l`Habitation). Uansett utspill fra myn-

dighetenes side nekter okkupantene å la seg knek-
ke, folka tar sikte på opprettholde sine aktiviteter, å
være et frirom for Marseilles alternativ-scene – en
motvekt til kapitalens strømlinjeformede plastikk-
kultur.

Kontakt: huilerie@altern.org

De Centrum 

På morgenkvisten 7. august ble De Centrum okku-
pasjonen i Bialystok raidet av polsk politi. Rundt
10 sivilsnut, en uniformert bil og en narko-patrulje
deltok i sjokkaksjonen. Den offisielle begrunnelsen
for raidet var jakt på stjålne gjenstander og dop,
men intet ble funnet. Raidet bar klart preg av å
være en ren terroraksjon. Bygningen ble systema-
tisk ramponert og politiet “beslagla” en strøm-
generator, båndopptagere, to kilo løk og en bråte
annet stæsj som tilhørte okkupantene. Som kronen
på verket ble det tømt vaskepulver i drikkevanns-
dunkene. To okkupanter barrikaderte seg mens
politiet sparket inn dørene. Disse to ble selvsagt
arrestert til slutt, men offeret ga andre tid å tilkalle
media. Hendelsen fikk relativt stor oppmerksomhet
i lokal-pressen og allerede samme kveld ble huset
re-okkupert. Neste dag holdt husokkupantene pres-
sekonferanse, for å vise hvilken sørgelig forfatning
stedet var blitt satt i av “ordensmakten”. 

27. oktober ble De Centrum-okkupasjonen
igjen angrepet av politistyrker. Et mindre basketak
oppstod før politiet trakk våpen. Både opprørspoli-
ti og spesialstyrker ble tilkalt, og etter et symbolsk
forhandlingsforsøk fikk brannvesenet “æren” av å
åpne huset for politiet. Rundt 40 personer
skal ha blitt innbrakt under aksjonen, og
en person siktet for vold mot politiet etter
å ha blitt gasset, lagt i jern og rundjult.
Hendelsen kom på forsiden av flere store
aviser og nådde også TV. Politiet påsto at
de først ble angrepet av noen få folk med
balltrær, og at dette utløste aksjonen. Det
ble også hevdet at politiet beslagla en
rekke våpen. I virkeligheten dreide det
seg om en sprettert, en falsk pistol, en
kjepp, et belte med patronhylser og noen
flasker bensin. Neste dag, da de fleste
okkupantene allerede var tilbake i huset,
kom politiet igjen – denne gangen med
utkastelsesordere. Folka nektet å flytte ut
og bestemte seg istedet for å barrikadere
stedet grundig og sloss om det blir nød-
vendig. Situasjonen slik den er nå er en
smule i det blå. Bygningen var ment å gå
på auksjon 21. august, men åpenbart uten
hell (hvem ønsker vel å kjøpe problemer).
Eieren har gjort enkelte forsøk på å “for-
handle”, som alle har bunnet i at folka må
ut, men synes nå å ha mistet interessen
for hele saken. 

Kontakt: soja2@poczta.onet.pl

Kadterschmiede

20. desember 2001 fikk Suitbert Beulker medhold
i Berlins høyeste distriksdomstol. Dette gir ham
rett til å kaste ut kulturprosjektet
“Kaldterschmiede” fra Riager 94. Kulturprosjektet
holder til i bygningens første etasje, og har gjort
det fra før Suitbert kjøpte denne og de omliggende
gårdene. Den samme domstolen har tidligere nek-
tet husets beboerkollektiv kontrakt, et såkalt
“Rahmenvertrag”. Hvilket ville gitt beboerene rett
til å selv velge struktur, og mulighet til å beholde
“Kaldtersmiede”.

Hvert år trues rundt 12.000 berlinske husstan-
der av utkastelse på grunn av dramatiske husleie-
økninger. I 1993 brukte en gjennomsnitts berliner
17% av lønna si på husleie, i 1998 var dette steget
til 27% – og det øker stadig. Suitbert Beulker kjøp-
te høsten 2000 både Riager 94, 95, 96 og Liebigstr.
14. Dette var godt etter at beboerene i Riager 94
hadde opprettet ett kooperativ med hensikt å kjøpe
og styre huset selv. Det ble først gjort et forsøk på
å komme til en ordning som kunne passe alle par-
ter. Men det ble snart klart at det ville være umu-
lig å opprettholde en flat struktur, under et hierar-
ki med gårdeier på tronen. Etter en kort tid avslut-
tet Beulker forhandlingene. Med loven i hånd
presset han lavtlønnede ut av sine andre eiendom-
mer, en rekke utkastelsessaker fulgte. Under de
korte forhandlingene skal Suitbert ha avgitt en
skriftlig erklæring, med hensyn til en kontrakt som
ville gitt beboerne i Riager 94 muligheten til å
beholde sin interne struktur. På den bakgrunn gikk
beboerkollektivet til sak mot Beulker, i håp om å
oppnå dette “Rahmenvertrag”.

80-tallets BZ´er-bevegelse ble, og ikke uten
grunn, sett på som en stor plage for myndighetene.
Det ble derfor vedtatt en lov som ga politiet rett til
å tømme et okkupert hus, dersom eieren kunne
vise til en eller annen luftig plan. Etter en ny bølge
okkupasjoner i 1990, satte myndighetene 24/7-
1990 som den dato etter hvilen enhver ny husok-
kupasjon skulle tømmes – og alle eksisterende
skulle få “Rahmenvertrag”. Trass i dette fikk knapt
halvparten av husene kontrakt, de øvrige ble “ryd-
det”.

Squat.net

Siste nytt fra
den store 

verden

Terrorismens høyborg...
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Mumias dødsdom omstøtt

Den tidligere journalisten og Black Panteren
Mumia Abu-Jamal fikk den 18. desember en aldri
så liten førjuls-
presang da den
føderale domme-
ren William Yohn
satte til side den 20
år gamle døds-
dommen mot ham.
Yohn omstøtte
dommen fordi han
mener juryen ble
feilinstruert, og at
informasjon som
ville gitt dem
muligheten til å
utmåle en annen
straff ble tilbakeholdt. Avgjørelsen betyr altså ikke
at Mumia er frikjent, men at dommer Yohn har
bedt staten Pennsylvania om å holde en ny høring
om straffeutmålingen innen 180 dager (som vil si
midten av juni). Mumia risikerer derfor i verste
fall å bli dømt til døden nok en gang, eller å måtte
sitte i fengsel på livstid (noe som i Pennsylvania
betyr bokstavelig talt helt til han dør).

Denne nye avgjørelsen på føderalt nivå tar
ikke hensyn til skyldspørsmålet. Dommeren sier
fortsatt nei til en ny og mer rettferdig rettssak, noe
som hele tiden har vært hovedkravet i støtte-
arbeidet for Mumia over hele kloden. Men denne
avgjørelsen er ihvertfall en liten åpning i riktig ret-
ning. Det politiske arbeidet for å få frigitt Mumia
Abu-Jamal er viktigere enn noensinne.

Kilde: Støttekomiteen for Mumia
http://come.to/mumia

Brand frikjent for oppvigleri

Den 5. desember møtte et redaksjonsmedlem fra
det anarkistiske tidskriftet Brand i retten i
Gøteborg, tiltalt for oppvigleri. Anklagen gjaldt en
såkalt “opptøysguide” i Brand nr. 1 (2000), som
ga flippete tips om ting man kan kaste på politiet
under en demonstrasjon, hvordan bygge barrika-
der osv. Aktor hevdet at denne teksten oppfordret
til voldeligheter og mente bl.a. at denne teksten
hadde inspirert voldelige husokkupanter i
Linköping. Aktor mente dessuten at Brand hadde
forbrutt seg mot trykkefrihetsloven ved å ikke ha
noen ansvarlig utgiver.

Brands redaksjonskollektiv hevdet på sin side
at teksten var en satire som “stilte våldsromantik-
ken og en macho aktionskultur på hodet.” Brands
forsvarer argumenterte følgelig i retten med at tek-
sten ikke kunne leses bokstavelig uten å ta hensyn
til den ironiske tonen og den ukebladmessige
språkbruken i artikkelen. Videre måtte artikkelen
forstås i forhold til resten av det aktuelle numme-
ret som for en stor
del drev gjøn med
den svenske uke-
p r e s s e n .
Gøteborgs tings-
rett hadde heldig-
vis bedre humo-
ristisk sans enn
aktoratet, og
Brand ble frikjent
på alle punkter.

Dette er for-
øvrig langt fra
første gang Brand

har blitt tiltalt for oppvigleri. Allerede i 1906 ble
Brand-redaktør Hinke Bergegren dømt til 10
måneders fengsel for antimilitaristisk agitasjon. I
1910 fikk Hinke en ny dom på to måneder, denne
gang for en foredragsserie om fødselkontroll, og
utgivelsen av brosjyren Kärlek utan barn. Neste
Brandredaktør til å bli bura inn var Ivan Oljelund,
som i 1916 fikk 8 måneder for oppfordring til
landsforræderi.

Dagens Brand-redaksjon fortsetter altså i en
god gammel tradisjon. Brand har nå igjen fått en
ansvarlig utgiver og har nylig kommet ut med et
nytt nummer som i sin helhet er viet til en opp-
summering av demonstrasjonene mot EU-topp-
møtet i Gøteborg i fjor.

Kilder: www.yelah.net / www.motkraft.net

Rebel Girl

15-årige Katie Sierra ble i oktober utvist i tre
dager fra skolen sin i Charleston, USA. Årsaken
var ikke at hun hadde skulka eller røyka hasj i
timen, men at hun hadde gått med en t-skjorte med
antikrigs-budskap og at hun hadde forsøk å starte
an anarkistklubb på skolen. T-skjorten som fikk
henne i trøbbel hadde påskriften: “Da jeg så bilder
av de døde og døende afghanske barna på TV,
følte jeg en nyfunnet følelse av nasjonal sikkerhet.
Gud velsigne Amerika.”

“Anarkister vil vi ikke ha på vår skole. Det er
en form for uamerikansk virksomhet,” forklarte
rektoren på Sissonville High School. Rektoren
mente videre at anarkister er det samme som ter-
rorister. Katie var riktignok passifist og anarkist-
klubben hun skulle starte skulle ta avstand fra all
terror og vold, men dette ville ikke rektor
høre på.

Katies mor gikk til delstaten West
Virginias høyesterett da hun mente at
skolen hadde krenket hen-
nes datters grunn-
lovsfestede ytrings-
frihet, men domsto-
len avslo saken hen-
nes med 3 mot 2
stemmer. Katie er nå hjemme fra skolen etter at
hun og hennes foreldre har mottatt trusselbrev, og
skolen ikke kan garantere sikkerheten hennes.

Katie kan kontaktes på emailadressen anarchist-
girlie@aol.com
For mer informasjon se 
www.illegalvoices.org/katiesierra

Politiet forfalsket bevis

Politiet i Gøteborg har anmeldt en kriminal-
inspektør etter at politiet er anklaget for å ha for-
falsket bevisene etter opptøyene rundt EU-topp-
møtet i fjor. Politimannen og hans medhjelpere
mistenkes for å ha manipulert filmen fra
Wasaplassen, hvor demonstranten Hannes
Westberg ble skutt av politiet, melder Aftonbladet.

Det var i svensk TVs program «Uppdrag
Granskning» at det ble hevdet av eksperter at fil-
men som er brukt som bevis av politiet er manipu-
lert. Blant annet skal både lyd og bilde ha blitt klip-
pet og redigert. Lyd skal ha blitt forfalsket og lagt
inn på feil sted i filmen, og bilder fra et annet sted
i byen skal ha blitt klippet inn, hevder eksperter. 

Formålet med redigeringen skal ha vært å få
det til å se ut som om politiet var truet av et større
trusselbilde enn de egentlig var – og dermed rett-
ferdiggjøre politiets handlinger mot demonstran-
tene. Politiet skal også ha klippet bort en bilde-
sekvens hvor politifolk sparker en person i hodet.
Sparket er klippet bort, og i stedet skal de ha redi-
gert inn noe annet, hevder ekspertene, ifølge SVT
og Aftonbladet.

Kilde: Frigi Gigi-aksjonen
http://home.no.net/freegigi

Aktivister arrestert og banket 

Nærmere seksti personer ble arrestert i New York
3. februar i år, under en demonstrasjon for retten til
å demonstrere. Demonstrantene foretok en “slang-
emarsj” langs fortauene i East Village. De holdt
hverandre i hendene og danset gjennom gatene i en

uforutsigbar rute, for å åpne det
offentlige rom for festivitet og fritt
uttrykk. Marsjen startet ved St.
Marks Place og gikk nedover 2nd

Avenue. Den hadde nådd 13th Street da
opprørspolitiet angrep, voldsomt og brutalt.

Politiet rapporteres også å ha angrepet en grup-
pe aktivister, som hadde forlatt marsjen, idet de

krysset gaten på lovlig måte. Minst en person skal
ha blitt slått bevistløs og lempet inn i en bil. 

Marsjen i seg selv ble sammenkalt av Anti-
Capitalist Convergence, etter at 20 av deres folk
var blitt arrestert dagen før under en protestmarsj
mot WEF. “Politiet overreagerte”, sier Joe Keady,
medlem av ACC. "Det var en enorm opptakt til
WEF-protestene dagen før, og så tilbrakte de stør-
ste delen av dagen uten noe særlig å gjøre. De kje-
det seg, og jeg antar de bestemte seg for skape en
situasjon selv". 

Kilde A-infos/ABC 

Strandveien 23

7 0 4 2  Tr o n d h j e m

Trondhjems eneste in fo-
punkt  for. . . in ternas jonale
nyheter,  a l ternat iv  ku l tur,
d i rekte aks jon,  under-
grunnsmusikk,  DIY in fo,
tegneser ier,  femin isme
m.m.

www.geoci t ies .com/ ivarmat laus
ivarmat laus@hotmai l .com

S v a r t l a m o n

I V A R  M A T L A U S B O K C A F E
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Tommy Hansen (21) er inne til
førstegangstjeneste i en mil-
itærleir i Oslo. Som andre for-
nuftige mennesker tar han seg
en joint i ny og ne, men befalet
fattet mistanke og fikk ham
sjekket for cannabisbruk.

– Jeg slappet av en kveld med å røyke
et par jointer i en overføringsperm
mellom to leirer. På oppstilling et par
uker etter fikk jeg beskjed om å møte
på troppssjefens kontor. Der ventet to
personer fra Narko-Sør på meg. De
fortalte at de visste jeg hadde røkt
hasj, og tok deretter en urinprøve av
meg. Resultatet levnet ingen tvil om
at jeg hadde røkt, forteller Hansen. 

Razzia
Deretter begynte Narko-Sør med å
lete etter mulige rester av cannabis. I
klærne, så rommet. Små korn etter
hasj ble funnet i buksa, jakkelomma
og i lommeboka hans. Hansen ble
plassert på glattcella på Akershus fes-
tning, og etter noen timer kjørte de
ham hjem for å foreta en razzia i boli-
gen hans. De fant ingenting. Så bar
det tilbake til Akershus festning og
nye avhør. 

– De ville vite hvem jeg hadde
kjøpt hasjen av, hvor jeg hadde kjøpt
den, når jeg begynte å røyke og hvor
jeg hadde røkt. Jeg sa at jeg hadde
røkt i en overføringsperm mellom to
leirer, men dette trodde de ikke på.
De sa også at jeg ikke behøvde å mot-
sette meg noen ting, jeg ville få bot
på 2500 kroner uansett. Så måtte jeg
skrive under på et papir at jeg godtok
boten, ellers ville det ende med
rettssak, sier han.

Etter avhøret ble Hansen kjørt
direkte til leiren, og folka fra Narko-
Sør var såpass omtenksomme at de
ga ham en bok om cannabisens
skadevirkninger. 

Mistet stillingen
Påfølgende morgen fikk Hansen vite
at han hadde mistet stillingen sin som
IT-assistent. I møte med personell-
offiseren ble han fortalt at de ikke
kunne stole på ham lenger.
Sikkerhetsklareringen hadde han
også mistet, og dermed ble han
degradert til leirsoldat. En jobb som
innebærer raking av løv, snømåking,
strøing og lignende slavearbeid.

– Hasjrøykingen gikk aldri utover
jobben min. Jeg fikk gode
tilbakemeldinger og jeg var ikke
påvirket i arbeidstiden. IT-lederen
pratet med personelloffiseren og ba
tynt om at jeg skulle få bli, men
ingenting hjalp. Jeg skrev også et
klagebrev hvor jeg foreslo å bli jevn-
lig testet for cannabis mot at jeg fikk
beholde jobben, men til ingen nytte.
Hele saken er veldig urettferdig, sier
Hansen.

Joint er best
Hansen har for øvrig røkt hasj i 7 år,
og har bare positive erfaringer fra
dette. Han har gjort det bra på skolen
og har heller ikke hatt problemer med
politiet tidligere.

– Jeg røyker mest joint, det er både
enkelt og bra. Joint kan man stå ute
og nyte uten at det ser mistenksomt
ut. Men vannpipe er også veldig
ålreit, konstaterer Hansen mens han
tenner seg en joint.

Hepatitt Kveldsmeteoritt

EFN krever frifinnelse og full 
oppreisning for “Data-Jon”

Borgerrettighetsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN)
registrerer at Økokrim, etter to år med etterforskning, har tatt ut tiltale
mot Jon Johansen i DVD-saken. Økokrim, ved Inger Marie Sunde, hev-
der overfor NTB at der er det almene hensyn som gjør at denne saken
krever påtale.

EFN mener påtalemyndighetene i denne saken handler i strid med
almene hensyn og bidrar til å undergrave og utslette vesentlige forbru-
kerrettigheter. De lar seg ukritisk styre av interessene og lobbyvirksom-
heten til amerikansk film- og underholdningsindustri.

Jon Johansen med flere har laget et pro-
gram (DeCSS) som gjør det mulig å kunne avspil-
le en DVD-plate på datamaskiner som f.eks. har
operativsystemet Linux installert. DeCSS omgår
dermed den innprogrammerte brukersperren CSS.
Det vesentlige i denne saken er at CSS er en
avspillingssperre, og ikke en kopisperre. CSS hin-
drer altså en kunde i å avspille sin lovlig innkjøp-
te DVD-plate på kundens egen selvvalgte spiller.
Slike avspillingssperrer reduserer ikke bare verdi-
en av DVD-plater for kunden, de krenker også kundens rett til selv å
bestemme hvor, når og på hva kunden vil spille sine plater.

CSS hindrer forøvrig ikke kopiering av DVD-plater, og kan der-
for ikke oppfattes som en beskyttelse mot piratkopiering. Kjernen i saken
mot Jon Johansen er at den amerikanske film- og underholdningsindus-
trien har lobbyet  frem lovverk som gjør det ulovlig å omgå alle typer
digitale bruksperrer, både avspillings- og kopisperrer. Dermed undergra-
ves og oppheves forbrukernes rett til både å selv velge avspillerutstyr
såvel som retten til å  fremstille private kopier til eget bruk. Dette er ana-
logt med f.eks. et lovforbud mot å kopiere musikk fra en plate til en kas-
sett for å høre på i bilen eller på hytta, eller for å lage en kassett med selv-
valgt musikk.

Dessverre pågår det en svært skadelig og farlig trend der alle typer
digitale medier og innhold belegges med brukssperrer (kopi- og avspil-
lingssperrer). Grunnen til at dette skjer er underholdningsindustriens
ønsker om økonomisk gevinst ved å tvinge forbrukerne til å (1) kjøpe
avspillerutstyr til kunstig høye priser (billigere produkter sperres ute og
hindres i å konkurrere om markedet ved hjelp av brukssperrene) og (2)
kjøpe mange eksemplarer av samme verk (et eksemplar hjemme, et til å
ha i bilen, et til å ha på hytta, et til å ha på mobilen...).

EFN mener at siktelsen mot Jon Johansen er skremmende og  for-
brukerfiendtlig, da en dom i denne saken vil føre til kriminalisering av
vanlige og vesentlige forbrukerrettigheter. En frifinnelse av Jon Johansen
vil derimot være en seier for forbrukerne, og et skritt i riktig retning for å
gjenreise forbrukernes rettigheter og interesser. Jon Johansen er uskyldig
og må frikjennes med full oppreisning.

Oslo, 11. januar 2002
Elektronisk Forpost Norge

www.efn.no
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Ali Khalid Abdullah sitter i fengsel
med dom for “overfall med hensikt å
begå væpnet ran”. Han ble i sin tid
dømt til mellom 10-20 års fengsel
etter ett forsøk på å sette en større
dop-pusher ut av businiss. En av stor-
pusherens håndtlangere skal ha over-
grepet seg seksuelt mot en 11-år
gammel pike, som betaling for
morens narkogjeld. Siden overgrep
mot sorte ikke er høyt prioritert i det
amerikanske rettsystem, så ikke Ali
annen vei enn å ta loven i egne hen-
der – folkets hender. Han og tre kom-
pisser aksjonerte,
kraftig, mot en av
den lokale narko-
kongens stråbedrif-
ter, hvor store kvan-
ta dop og penger
ble håndtert.
Siden fengslingen
har Ali stått på
krava, og i 1994/95
initierte han opret-
telsen av “Political
Prisoners of War
C o a l i t i o n ”
(PPWC). Ikke over-
raskende har Ali
møtt mye motstand
fra fengselsmyndig-
hetene på grunn av sitt fangepolitiske
arbeid. Han har til tider blit flyttet fra
institusjon til institusjon, underlagt
streng post-sensur, eiendeler som ved
“uhell” ødelegges undr forflytning.
Et angrep fra andre medfanger skal
ha utgangspunkt i rykter fremsatt fra
fengselsledelsens side.

Ali Khalid Abdullah har tilbrakt
de senere årene av sin hittil 12-årige
soning ved Thumb Correctional
Facility i Lapeer, Michigan. Men
tirsdag 12. februar mottok kampan-
jen beskjed fra Ali om at han kom til
å bli forflyttet. Og noen dager senere
kunne en tjenestemann fra Michigan
Department of Corrections opplyse
at Ali skal ha blitt forflyttet til
Kinross Correctional Facility.

En løpeseddel, postet i Puerto
Rico, med slagordet “Smash
Sexism”, ser ut til å være hva som
utløste denne reaksjonen fra feng-
selsmyndighetenes side. Kort etter at
Ali hadde mottatt løpeseddelen ble
han så utsatt for en uventet celle-raid,
hvilket synes ganske uforståelig,
ettersom all post er underlagt streng
meningssensur og at de myndigheter
som beordret ransakelsen selv hadde
latt løpeseddelen passere.

Som en følge av raidet ble større
deler av Alis personlige brev, lektyre
og fotografier beslaglagt, og selv ble
han inkalt til et møte med fengslets
kontrollsenter. Han ble også overrakt
ett skriv, hvor det ble kungjort at han
ville bli underlagt en såkalt admini-

strativ høring. Under slike høringer
blir det vurdert om fangen utgjør en
sikkerhetsrisikko, og dersom feng-
selsmyndighetene kommer til at slik
er tilfelle over flyttes fangen til et
fengsel med høyere sikkerhetsgrade-
ring – som regel et føderalt fengsel.

Skrivet inneholdt en liste over
hvilke eiendeler som var konfiskert, i
tillegg til å stemple Ali Khalid
Abdullah som en potensiell sikker-
hetsrisiko. Grunnlaget for dette skal
være at det ble funnet lektyre som
beskriver hva de amerikanske myn-

digheter betegner
som terroraktiviteter,
opprør mot statlige
institusjoner og
myndigheter. Det
faktum at mange av
tidskriftene var uten-
landske ser ut til å
gjøre Ali til en poten-
siell internasjonal
terrorist, i klasse
med Osama bin
Laden. 
Knapt en time etter
at farsen, eller
høringen, var unna-
gjort fikk Ali beskjed
om å pakke sakene

og gjøre seg klar til avreise.
Disse hendelsene er særdeles

bekymringsverdige og nærmest ufor-
ståelige, ikke minst ettersom de fore-
kom kun få dager etter Alis 6. løs-
latelseshøring. Alis oppførsel under
tiden ved Thumb Correctional
Facility kan ikke beskrives som
annet enn plettfri, selv sett fra myn-
dighetenes synspunkt. Og det var
intet som skulle tyde på at han tidli-
gere hadde gjort noe som kunne
vekke fengselsledelsens vrede.

Hendelsen bør også sees i lys av
USAs pågående “krig mot terror”.
Hvilket, i tillegg til å være kilden til
enda mer meningsløs lidelse for
utfattige afghanere, også brukes som
brekkstang for å oppheve grunleg-
gende menneskeretigheter og anslag
mot politiske disidenter.

Situasjonen er under fortsatt
utvikling og man har neppe sett den
fulle rekkevidden av sanksjonene
mot Ali Khalid Abdullah. Kampan-
jen jobber nå med å skaffe juridisk
hjelp for å omgjøre reklassifisering-
en den risiko det hevdes at Ali utgjør
mot USAs sikkerhet.

International Campaign
to Free Ali Khalid Abdullah
c/o Pushing Forward
2716 SE 21st Street
Portland, OR 97202, USA

freeali@disinfo.net
www.angelfire.com/dc/freeali

Ali Khalid Abdullah
Nok en politisk fange i USA

Send meg de trykksakene jeg har krysset
av  for (ved forhåndsbetaling til postgiro
05400636577  legger du til porto kr. 40 ;
ved postoppkrav  blir det mer i porto  –
pluss oppkravsgebyr.)
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Love, 281s/kr. 90,- Situasjonistisk inspi-
rert samling av essays, løpesedler, plaka-
ter, etc.
...Charlotte Wilson: Anarchist Essays,
95 s/ kr. 86,- Artikler fra 1880-tallet og
utover av en av grunnleggerne av avisa
Freedom i London.  
...Emma Goldman:The Social
Significance of Modern Drama, 174s/kr.
50,- Her er samlet de viktigste artiklene
av Emma Goldman om moderne teater:
Ibsen, Shaw, Strindberg m.m.
...Fermin Rocker: East End Years, kr.

114,- Rudolf Rockers sønn forteller om
sin fargerike oppvekst i Londons East
End, hvor hans far i perioden 1895 til
1918 var en viktig skikkelse i jødisk anar-
kistmiljø. 
...Michael Löwy: Redemption & Utopia,
276s/kr. 58,- Om forholdet mellom anar-
kisme og jødedom hos bl.a. Buber,
Kafka, Benjamin, Landauer... 
...Processed World, 20th anneversary
issue, kr 150,- 

Blader:
...Direkte Demokrati (bladet til
Demokratisk Alternativ), 28sA4/kr. 20,-
...Brand (svensk anarkoblad), 32s/kr. 25,-
...Direct Action (Bladet til den britiske
IAA-seksjonen) 36s/kr. 25,-
...Organise!  (bladet til britiske Anarchist
Federation) 32s/kr. 25,-
...Workers Solidarity (irsk anarko-kom-
munistisk) 8sA4/kr. 10,-
...Industrial Worker (avisa til Industrial
Workers of the World), 8sA3/kr. 10,-

Send meg Bokcafeens gratis bokliste
eller se boklista på internett:

http://bokcafeen.cjb.net

Navn .......................................................

Adresse ....................................................

................................................................

Send til: Bokcafeen Jaap
Hjelms gate 3
0355 Oslo

P K
Vår venn og inspirasjonskilde Per Kristian Johnsen døde
sist høst. Vi lærte ham å kjenne som en humørspreder med
usedvanlige evner. Han har fått flere til å smile, le og vri seg
l latter enn noen av oss andre ville klare om vi levde tre
ganger så lenge!
Per Kristian hadde HIV men utviklet aldri AIDS, han døde av
uflaks. For legene var han et mysterium. Virusmengden hal-
verte seg hver gang han gadd å sjekke den. Han ble fore-
spurt om å holde foredrag for andre hivpositive med dys-
trere utvikling. Hans usedvanlige gode humør, vennlighet og
humor ga ham en svært stor kontaktflate, så det er flere enn
oss som har mistet en særdeles god venn. Det er med tungt
hjerte vi tar farvel med ham. Vi ønsker ham lykke til videre!

11/11-65 — 2/10-01



Av Ulf K. Eriksen

I mange tiår levde reindrifta i
Hálkavárri i fred med militæret.
Under den kalde krigen var da også
det å kritisere forsvaret jevngodt med
landsforræderi etter manges mening.
Selv i dag er dette så stigmatiserende
at det i kommunen skytefeltet ligger,
Porsanger, er svært langt mellom de
kritiske røstene. Men det finnes tross
alt noen få. Situasjonen er på mange
måter lik den som på så mange steder
som er avhengig av
en stor hjørnesteins-
bedrift: frykten for
nedleggelser. Men en
ting er annerledes i
Porsanger. Det som
produseres er solda-
ter, ikke brød.
Porsanger kommune
har i stor grad basert
seg på inntekter fra
militær virksomhet,
og har kommet for-
holdsvis godt fra
omtillingsprosessen innen militæret
de siste årene. I dag arbeider 180
militært og sivilt ansatte på
Porsangmoen, og der er rundt 300
soldater.

En kan vanskelig påstå at skyting
og granater er noe nytt rundt
Porsangmoen leir. Nedslagsfeltet for
bomber i Hálkavárri er bare én av
minst 30 nedslagsfelt og skytebaner i
området. Flybombing er nytt, og har
vært drevet sporadisk med norske F-
16 fly de siste årene. Det som er sen-
tralt er imidlertid planene for fremti-
den, der aktiviteten i skytefeltet
ønskes økt fra tidligere omkring 50
dager i året til opptill 100 dager i året.
Og da er det viktig å få med seg at
tidligere var mesteparten av ”aktivite-
ten” ikke flybombing. I tillegg er det
også planer om økt NATO-virksom-

het i området. Britene har allerede
bombet i området flere ganger, og det
er planer om å åpne øvingsfeltet også
for amerikanske bombefly. Flere
andre NATO-land ønsker også å få
tilgang til området. Ifølge
Aftenposten sier kilder i Forsvaret at
det er flere nasjoner som har vurdert
Hálkavárri som sitt fremtidige
øvingsfelt.

Militærets første anlegg i
Porsanger kom i 1938 da lokal
arbeidskraft ble leid inn til å bygge en

flyplass i Lakselv (Banak), et par mil
nord for nåværende Porsangmoen.
Under krigen bygde tyskerne ut
Banak til en stor flyplass for angrep
på Murmansk-konvoiene, med stor-
stilt bruk av slave- og leiearbeidere.
Der nåværende Porsangmoen leir lig-
ger lå en av mange krigsfangeleire i
kommunen. Området dagens leir lig-
ger på hadde fast bosetting fra 1860-
årene, og militærets overtakelse av
området er omdiskutert. Under en
rekognosering på en av høydene
rundt Porsangmoen i 1945 tegnet sje-
fen for Distriktskommando
Finnmark, Arne D. Dahl opp en 10 x
10 km stor firkant på ett kart over
området, som han fastslo at heretter
skulle være et militært område.
Porsangmoen ble i løpet av 1960- og
70-tallet bygd ut til en større militær-

leir for stående militære styrker.
Skytefeltet er utvidet og er i dag på
252 kvadratkilometer.

Den rettslige striden mellom
reindrifta og militæret har pågått
siden 1982, men konflikten om skyte-
feltet har tilspisset seg de siste årene,
etter at planene om utvidet bruk av
øvingsfeltet ble aktuelle. Den siste
avtalen om Hálkavárri mellom rein-
beitedistrikt 14 A og forsvaret gikk ut
i 1997. Da ny kontrakt skulle for-
handles, kom man ikke frem til enig-

het, og det finnes derfor for tiden ikke
noen avtale om bruken av området.
Det er ikke gjort noen konsekvensutt-
redelse av forurensningsfaren for
området, og det finnes ingen planer
for en uavhengig granskning av
saken.

I februar 2001 begjærte reindrif-
ta gjennom sin advokat midlertidig
forføyning i Hammerfest namsrett,
og kom da med flere krav om tiltak
for at forsvaret skulle tilpasse sine
aktiviteter til reindrifta. Saken ble
behandlet av Hammerfest namsrett i
april 2001, og endte med nederlag for
reindrifta, som også ble dømt til å
betale saksomkostningene. Advokat
Geir Haugen sier for øvrig følgende:
“Forsvaret ønsker å ekspropriere
området, men vi mener at det vil stri-
de mot folkerettens minoritetsvern.

Vi mener også at Forsvaret tilegnet
seg bruk av området på 50-tallet via
lureri. Forfedrene til dagens reineiere
i området kunne ikke nok norsk til å
forstå hva Forsvaret ønsket”.
Sametinget, bl.a. ved visepresident
Ragnhild Nystad, har ved flere anled-
ninger engasjert seg i saken, og
anmodet forsvaret om å stanse bom-
bingen i Hálkavárri inntill det forelig-
ger en avtale mellom reindrifta og
forsvaret. Reindrifta har også fått
støtte fra bondenæringen i Porsanger,

blant annet fra tidligere
varaordfører i
Porsanger, Paul Even
Paulsen. 

I august 2001 gjennom-
førte reinbeitedistrikt
14 A, med støtte fra
Karasjok flyttsamelag
og Norske Samers
Riksforbund (NSR) en
demonstrasjon utenfor
porten til Porsangmoen
leir. Janos Trosten og

Anders Somby holdt appeller, og
parolene var på norsk, samisk og eng-
elsk, og aksjonistene bad også om
internasjonal støtte til sin kamp. Det
jobbes nå med å danne en støttegrup-
pe i Oslo i denne saken. Målet er å ha
markeringer samtidig med lokale
hendelser for å støtte kampen mot
bombing. Dersom du kan tenke deg å
delta eller vil ha tilsendt informasjon
kan du ta kontakt på adressen under. 

Støttegruppa mot bombing
i Hálkavárri
C/o Ulf K. Eriksen
Sikvn. 1
1481 HAGAN

E-post: ulfke@online.no 
www.metastasis.net/people/torolf/
halkavarri/
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Stopp bombingen i Hálkavárri!

”Langt mot nord” heter det seg i dette lan-
det, og kanskje håper våre militære myndig-
heter at Hálkavárri skytefelt i Finnmark lig-
ger så langt unna Oslo at ingen bryr seg om
hva de driver med der. Flybombing er imid-

lertid en støyende geskjeft, og når den også
skjer i området til en reindriftsnæring som
er under konstant arealpress fra mange
kanter, renner det til slutt over også for den.

Musikk, dikt, performance,

kunst, åpen mic, aktivist-

workshops, chill-out-rom

En radikal, alternativ feiring

for alle de som vil ta dagen

tilbake fra pampene og

politikerne og gjøre 1. mai

levende igjen!Hausmania (Hausmansgate 34)

Etter toget, fram til kl. 18.00

Gratis inngang, billig mat, brus, øl
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K(a)os i åkeren!

Gateavisas favorittband gleder oss og likesinnede
med en aldri så liten gjenoppståelse. Fru Pedersen
la inn årene med en avskjedskonsert litt over et år
siden, men fruene forsto raskt at tilværelsen som
avgåtte rockere ikke var til å leve med, hverken
for dem eller oss fansen. Det er kos å leve! Derfor
har de gitt oss en ny cd; "K(a)os å lev", og første
bidrag i live ble levert med konserthelg i Oslo
(12. april Cordial (gratiskonsert!) & 13. april
Nyx). Fruene svikter ikke sitt oppdrag med å for-
midle sin særegne, drivende røffrock for et oppe-
gående publikum. Steinars umiskjennelige vokal
messer: "Dæm var skutt i går men dæm går igjæn
ja dæm går igjæn med Fru Pedersen på slep dæm
e ute førrå dræp". Gled eder, bakgårskatter og
annet fintfolk - dæm går igjæn!!

"K(a)os å lev" er gitt ut i begrenset opplag og sel-
ges i utvalgte sjapper og på konsertene deres. Du
får kontakt med dem (booking/cd/info/mm...) på
epost: fruene@hotmail.com, eller skriv til
DATURA Records, boks 2620, 7414 Trondheim.

TS

Lesernes innleggelser
jeg vet hva du har mistet.

Moren din holdt deg fast
i et nett av sleipe muskler, fibre
strakte seg over buken hennes

du endte i et varmt støt, spyttet ut i en bølgebevegelse neglene hennes lagde halvmåne-
merker i deg og sengegjerdet. etterpå reiste du deg, ferdig utvokst og så din mor var istyk-
kerrevet. du nynnet mot fødselslegen og tok nålen fra ham, det var det eneste naturlige.

så tråklet du henne sammen og strøk henne med myke hender. mamma, sa du, bare rolig

-"hadde vi levd på steppene og ikke slanget oss mellom sengebeina på sykehuset, fulle av
bedøvelse og søte brekninger, ville du flyktet på alle fire fra løver og geparder, du ville født
meg i luftige sprang
slept meg etter navlestrengen
over det levende gresset."

og du stryker strengen mellom dere til hun våkner klar og skarp
hun smiler til deg og geiper til fødselslegen napper av ham et værhår,
fniser av en undertrykt, dyp
knurring i legefrakken

Sandra Maria Akseth

Gateavisas Ærespris
Gateavisas æresmedalje i sølvpapir
går denne gang til Jonny Ivring fra
Oslo, som har klart å pløye seg
gjennom hele Leonard Borgzinners
bok Anarki og adel (premie til nye
abonnementer, se kupong på side
31). Jonny har levert følgende bok-
anmeldelse:

Anarki, Nazisme, kommunisme
Leonard Borgzinner er gjennom historien og filosofien med
en kaskade av fremmedord og fine påstander. Mangt og meget
nevnes i anarki og adel.
En skikkelig bombe i bokformat.
Jeg kollapset nesten i dette litteraturbundet euosis-samling,
konve/gent-fallesammen agitprop-propaganda. Dette og mye
mer finner vi i boken hans. Debatt på akseptabelt nivå.

Premie vil bli oversendt.
Absinthia Vibrato

Viss jorda var flat 
og snudd opp ned

Jesiken utbrøt. Få korset.
Det er min ligning til
helvete. Uten den kom-
mer jeg ikke til helvete.
Helvete er livet for meg
så nå får jeg snart kvel-
den. Viss du får venus av
meg så får jeg korset.
Jeg lover å få med meg
disiplene mine. Uten
dem er jeg lenket fast til
en stol.

Gizle Carlson

Slik skal et overvåkningskamera se ut: fjernet

På våre ferder med Oslos T-banesystem (nedslitt og forsinket, men tross alt gratis), har vi lagt merke til hvor aktiv og karak-
terfast ungdommen på Veitvet er. På denne stasjonen fjernes alle overvåkningskameraer konsekvent. Det settes opp nye
innimellom, men de varer aldri lenge. Det er vakkert å se at opprørsånden ennå ikke er helt knust. For en frekkhet, få bort
de kameraene! Og vær med og forskjønn din by: intet er vakrere enn den tomme stumpen der et kamera tidligere satt!
Grorud-dølene er en inspirasjon for oss alle. Vi oppfordrer alle våre lesere til å følge deres eksempel!

#169

Grorud-dalen viser vei!

Vi gratulerer May-Britt og Egil med
nok et skudd på Yggdrasils familietre.
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Av Jan Bojer Vindheim   m/forord av prof. Nils Christie 

Les om alt du vil vite om cannabisplanten, dens kulturhistorie og 

bruksområder i vår nye bok – og den er trykket på hampepapir!

Inn i hampen – historien om en mangfoldig urt

Inn i hampen – historien om en mangfoldig urt tar på en spennende og
dyptgående måte for seg kulturhistorien til hampeplanten, vår kanskje
eldste og mest allsidige kulturplante – men også mest omstridte og under-
kjente. I bokas siste del drøftes skadevirkninger av hasjisbruk og norsk
narkotikapolitikk. Inn i hampen er pensum for den som vil holde seg opp-
datert om framtidens råvareleverandør til alt fra klær, brensel, bygnings-
materialer og papir til mattilsetning, kosmetikk og medisin – og for alle
som vil ha fakta om hampeplantens mest omtalte produkter; rusmidler
som hasj, marihuana, bhang og ganja.

Jan Bojer Vindheim har gitt ut en rekke diktsamlinger og boka “Vestens
Mysterier”. Han var med å starte Gateavisa i 1970 og er idag representant
for Miljøpartiet De Grønne i Trondheim bystyre.

KJØP BOKA DIREKTE FRA OSS OG SPAR PENGER! 
Utsalgspris er kr. 250,–, du får den sendt rett hjem for kr. 230,– inkl/ porto.

Betal inn 230 spenn til bankgirokonto 0538 04 20513, og vi sender boka
så fort betalingen er registrert. 
Eventuelt kan du fylle ut kupongen nederst på siden, og vi sender boka i
postoppkrav. Oppkravsgebyr kommer da i tillegg. 
Husk navn & adresse!

“Dette er en fascinerende og
original bok, basert på grun-
dig forskning. Alle har noe å
lære av den, ikke minst de
som påstår at cannabis er en
nykommer i norsk rusflora.”

– Professor i sosialantropologi,
Thomas Hylland Eriksen

Futurum Forlag:  Hjelmsgate 3 – 0355 OSLO    Tlf/fax: 22 69 12 84
Epost: futurum.forlag@sensewave.com       Internett: www.gateavisa.no

Abonnér på Gateavisa !

Kan sendes
ufrankert i

Noreg
Gateavisa
spanderer

porto

bREV

SVARSENDING
Avtale nummer
117/04/14

Til
Futurum Forlag
Hegdehaugen Postkontor

0308 OSLO

Abonnement for 6 nr: kr 120.- (mini-pakken)

Abonnement for 10 nr: kr190.-

Abonnement for 15 nr: kr250.-

Abonnement for 20 nr: kr330.-

Inn i hampen: kr 230.-

50 gamle nr av Gateavisa 1976-1997: kr 475.-

De følgende abonnementene inkluderer
Leonard Borgzinners Anarki & Adel

Send meg straks de følgende avisene à kr 25,-
( løpende nummerering):
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Navn.........................................................
Adresse.....................................................
Postnr/sted................................................

Alle priser inkluderer porto. Oppkrav kommer i tillegg

• 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 4-nummers abonnement.

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

Mindre til Narvezen

Innsatte får gratis 
abonnement på Gateavisa!

Hvor blir det av Gateavisa mi?
Har du bestilt eller betalt abonnement, men får ikke avisa til-
sendt? Den ene datamaskinen vår gikk til streik her en dag, og
dermed forsvant navn og adresser til ca. 15 nye abonnenter. I til-
legg er det nå over 70 stykker som ikke får avisa si fordi de har
flytta uten å melde adresseforandring til oss. Så hvis du savner
Gateavisa i postkassa, ta kontakt, og vi ordner opp i saken.

Raskeste og billigste måte å bestille bladpakker og abonnement
er å betale pengene inn på vår postgirokonto 0540 08 85615,
Gateavisa, Hjelmsgt. 3, 0355 Oslo. Skriv på blanketten hva beta-
lingen gjelder. Ønsker du å få tilsendt varene i postoppkrav, kan
du bruke blanketten nedenfor. Postens oppkravsgebyr (kr 36,-)
kommer da i tillegg. Krysser du av for abonnement, får du tilsendt
innbetalingsblankett.

man, ons, fre  11-12, 17–21

tirsdager          11-12, 17–18.30

torsdag  11-12, 17–20

søndag        00-06, 12–18

man – fre    08-11, 15-17

lørdager 00-06, 12-17

søndager 18-20

- FM 99,3 MHz -
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Det er på tide at vi stikker hodet opp fra sanden og
ser sannheten i hvitøyet: Verden er et farlig sted,
full av gælninger og fanatikere klare til å dø for
saken sin og med ønske om å ta med seg så mange
andre som mulig i samme farta. Og det er ingen
grunn til å tro at lille Norge kommer til å bli spart
mens resten av verden synker ned i kaos og barba-
ri. Gateavisa har forsøkt å sette seg inn i terroris-
tenes forstyrrede sinn og har kommet fram til føl-
gende ti på topp grunner til at nettopp vi kan bli
terrorens neste ofre:

1. USA
Terrorister kommer i mange forskjellige avskygg-
ninger, men hvis det er en ting de kan enes om, er
det at de alle hater USA, den store Satan og impe-
rialistmakt nummer en. Obskure fascistgrupper,
ytterliggående nasjonalister, ekstremistiske mar-
xister og fanatiske islamister; alle kan regne med å
bli invitert på te hos Mohammar Gaddafi for å
planlegge neste anslag mot amerikanske mål.
Hva har så dette å gjøre med oss? Jo, Norge er en
av USAs mest lojale allierte. Norges utenrikspoli-
tikk har lenge vært å mene akkurat det samme som
USA, og egentlig kunne vi like så godt søke om å
bli opptatt som landets 51. delstat først som sist.
For den USA-hatende terrorist er følgelig Norge et
helt naturlig mål.

2. Israel
Det eneste som Bin
Laden og vennene
hans hater like mye
som USA, er staten
Israel, og igjen er
Norge bestevenn.
Norge har støttet
Israel helt fra
begynnelsen, og de
hemmelige tjenes-
tene i de to landene
har vært ekstra gode
venner. I 1972 hjalp
Norske etterret-
ningsfolk den
Israelske etterretningstjenesten Mossad med å
myrde en palestinsk kelner i Lillehammer fordi de
trodde han var en ettersøkt terrorist. For noen år
siden ble det også avslørt at israelsk etterretning
fikk avhøre palestinske asylsøkere i Norge. Norge
har dessuten gitt navn til den heller misslykkede
Oslo-avtalen, og bare dette vil jo gi et anslag mot
Oslo en helt spesiell symbolsk betydning for
islamske terrorister.

3. NATO
Norge ble med i NATO for å få beskyttelse mot de
skumle kommunistene i øst. Nå er kommunisttrus-
selen borte, men NATO har fått nye oppgaver.
Organisasjonen kan nå slå til mot hvem som helst,
hvor som helst på kloden, så snart som deres
“interesser” blir truet. Og Norge forventes å hjel-

pe til med menn, penger og utstyr. Så lenge NATO
tvinger flere og flere land i kne ved hjelp av bom-
ber og raketter, kan ingen natoland føle seg trygge
for terroristiske gjengjeldelsesangrep.

4. Sikkerhetsrådet
I fjor ble Norge valgt inn i FNs Sikkerhetsråd.
Dette betyr at vi ikke lenger bare støtter passivt
opp om “verdenssamfunnets fredsopprettende
aksjoner” - som har blitt det nye navnet for krig -
vi er nå også med på å kontrollere og iverksette
denne politikken. Blant annet har Norge blitt
ansvarlig for gjennomføringen av sanksjonene
mot Irak, sanksjoner som uavhengige eksperter
har beregnet å ha kostet livet til minst en halv mil-
lion irakere. Offrene er stort sett barn som dør av
underernæring og mangel på medisiner.
Sanksjonene mot Irak skal være flittig brukt i al-
Qaidas propaganda ovenfor nye rekrutter.

5. Krigen mot de fattige
Mange mennesker har dødd som følge av NATOs
bombing i siste årene, men dette er likevel bare
småtterier i forhold til hvor mange som dør på
grunn av den skjeive fordelingen av verdens goder.
Ifølge FN dør mellom 30 og 40 tusen barn hver
dag pga sult og sykdommer som kunne vært kurert
med enkle midler. Samtidig lever vi nordmenn i
stadig større overflod. Den enes død er den annes

brød, som det heter.
I sommer har dessu-
ten Verdensbanken
møte i Oslo, en
institusjon som diri-
gerer den rådende
utarmingspolitikken
i den tredje verden.
Sammen med søs-
terorganisasjonen
IMF, kontrollerer
Verdensbanken fat-
tige lands uten-
landsgjeld, og land
som sløser bort for
mye penger på mat-

varesubsidier og helsestell, kan ikke regne med å
få nye lån. Norge støtter selvfølgelig Verdens-
bankens politikk 100%.

6. Norske selskaper i utlandet
Kapitalismen blir mer og mer internasjonal, og
norske selskaper henger ikke etter. Norske selska-
per herjer fritt rundt om i verden, hugger ned regn-
skog, bygger dammer som oversvømmer hele
landsbyer, graver gruver og borrer etter olje uten
tanke på miljøødeleggelsene de etterlater seg.
Foreløpig har motstanden mot disse prosjektene
vært fredelige, men en vet jo aldri...

7. Hvalfangst og pelsdyroppdrett
Norge er kjent som en versting når det gjelder
dyrevern. Vi dreper hvaler, klubber selunger til

døde og gjør vårt beste for å utrydde vår minima-
le ulvestamme. Dessuten driver vi pelsdyroppdrett
i stor skala, der ville dyr som mink og rev må leve
hele livet sitt i minimale bur der de knapt kan røre
seg, bare for at noen få rikinger kan få tilfredsstilt
forfengeligheten sin ved å eie en pelskåpe.
Internasjonale terroristeksperter fremhever den
ytterliggående miljø- og dyrerettsbevegelsen som
en av de fremste terrortruslene, nest etter de radi-
kale islamistene. Imidlertid er dette for det meste
propagnda og bakvaskelser. De gruppene vi snak-
ker om her bruker riktignok sabotasje som
aksjonsform, men de tar samtidig avstand fra
aksjoner som skader mennesker. Det er altså lite
trolig at vi kommer til å se militante veganere styr-
te passasjerfly inn i Rådhuset, men kanskje vi kan
vente oss noen militante sabotasjeaksjoner.

8. Det skjedde nesten i Finland
Den 22. mars forsøkte en ung mann å gå ombord i
et finsk innenriksfly med 200 gram eksplosiver,
nok til å sprenge flyet i fillebiter. Finland har etter
andre verdenskrig ført en streng nøytralitetspoli-
tikk, og landet er om mulig enda mer søvnig og
avsidesliggende enn Norge. Hvis det kan skje i
Finland, kan det definitivt skje her også.

9. Terrorister foretrekker myke mål
OK, så er kanskje ikke Norge førstevalget når
internasjonale terroristligaer setter opp sine favo-
rittmål. Norge har imidlertid en stor fordel: Fordi
ingen egentlig tror det vil skje her, er også sikker-
hetstiltakene mindre strenge her. Norsk politi og
grensekontroll konsentrerer seg for det meste om å
stoppe langhårede frikere som kan ha gjemt unna
par gram hasj mellom tærne, og de har neppe mye
å stille opp mot profesjonelle terrorister. Norge er
altså hva som på fagspråket kalles et “soft target,”
et enkelt mål.

10. Hvem som helst kan bli en terrorist
Det skumleste av alt er at det trenger ikke engang
å være noen organisert terroristgruppe som slår til.
Terrorangrepet den 11. septemper viser at du ikke
trenger noen spesiell trening for å bli en terror-
trussel. Alt du trenger er et forstyrret sinn, en
papirkniv og tilstrekkelig besluttsomhet. Og det er
velkjent sak fra psykologien at forstyrrede folk
gjerne kopierer grusomheter de har sett på TV... 

Steinar Beider

Terrormål: NORGE

Den enes død, den andres brød – og fedme.

Mange nordmenn ble dypt sjokkert da kamikaze-pilotene
styrtet brannbombene sine den 11. september og la
World Trade Center i grus. Likevel føltes det hele litt
uvirkelig; som noe fælt som skjedde langt borte i
Amerikaland og som egentlig ikke angår oss. For noe
slikt kunne da aldri skje her. Eller kunne det?

Alt for Norge
– vi tar det

fra de andre!



Lider du av en følelse av hjelpeløshet og ubehag i arbeidstiden?
Er du en arbeidssky unnasluntrer? Nå er det håp for deg også.

Millioner av mennesker er ofre for en ofte feildiagosert lidelse:
arbeidsskyhetssyndrom (ASS). Symptomer på denne lidelsen
inkluderer fiendtlighet ovenfor arbeidsgivere, manglende evne til
å konsentrere seg om meningsløse oppgaver og en tendens til å
benytte arbeidstiden til private gjøremål. Folk med ASS virker til-
taksløse og umotiverte, og noen kan gå så langt som å øde-
legge maskiner eller å late som de er syke bare for å slip-
pe å jobbe.

Hvis du eller noen du kjenner heller vil sove lengre
om morgenen enn å møte på jobben i tide, kan en
resept for WerconTM hjelpe. En enkelt pille hver
time kan hjelpe deg til å tenke mindre og jobbe
mer. Tiden vil fly mens distraksjoner som søvn
og sex vil miste sin tiltrekningskraft – du vil aldri
ønske å forlate kontoret igjen!

Med Wercon™ vil du kunne skape entusiasme
for selv de kjedeligste og monotone jobber. Og
dette betyr store penger for arbeidsgiveren din!

Spør sjefen din om Wercon™ i dag og om dette
kan være noe for deg. Det dreier seg ikke om å
forlenge livet ditt. Det dreier seg om å forlenge
arbeidsdagen.

For mer informasjon, se www.produktivitet-i-en-pille.no

Wercon™
(dronophil idiotrix)

Trøtt og lei av jobben?

Pasientinformasjon om Wercon™
(dronophil idiotrix)

Stikkpiller som tas analt 14 ganger om
dagen, eller en gang i timen gjennom
arbeidsdagen.

Generisk navn: Bozomatrix

Du bør lese denne informasjonen bare
hvis du ønsker å skremme deg selv fra
å bruke vårt produkt. Hvis sjefen eller
legen din har foreslått at du bruker
dette produktet, bør du la deres impo-
nerende titler og nøye innøvde aura av
autoritet influere din avgjørelse.

Hva er Wercon™
Wercon™ er en ikke-steroid inflamma-
torisk mega-placebo med anti-autono-
me effekter. Den blir brukt til å fjerne
psykiske blokkeringer, for å øke effekti-
vitet og dempe personlighetsdefekter
som gjør livet interessant og gledes-
bringende.

Hvem bør bruke Wercon™ ?
Individer som lider av kreative episoder
og visjonære innfall, eller er ute av
stand til å følge ordre uten å tenke selv-
stendig.

Hva bør jeg fortelle legen min?
“Vær så snill, gi meg litt Wercon™ ! Jeg
gjør hva som helst! Bare skriv ut en
resept med en gang!”

Hva vil skje meg hvis jeg bruker
Wercon™ ?
Du kan oppleve noen eller alle av de
følgende bivirkninger: anorexi, apati,
blind lydighet, depresjon, diare, dyslek-
si, død*, fremmedfrykt, forandret smak-
soppfatning, forstoppelse, forvirring,
galskap, hemorroider, hjertebank, impo-
tens, interne blødninger, kronisk trøtt-
het, kløe, kvalme fulgt av intens sult,
latent psykose, magesår, nervøsitet,
oppkast, panikkanfall, svimmelhet,

søvnløshet, tørrhet i munn og svelg,
ufrivillig vannlating, økt svetting.

* Wercon™ har blitt funnet å være
dødelig i mindre enn 2% av deltakere i
kontrollerte forsøk. Hvis du eller din
partner skulle oppleve symptomer på
fatalitet (huden kald å ta på, ikke-
eksisterende hjerteslag, øyne rullet til-
bake i hodet) under bruk av  Wercon™,
informer arbeidsgiveren din øyeblikkelig
slik at en erstatning kan bli funnet for
deg.

Psykomed®
forvandler smerte til profitt

den nye mirakelmedisinen som sjefen elsker
produktivitet i en pille


