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Knausgård spiller
på svensk TV

I morgen kveld gjør bandet til Karl Ove Knausgård og Tore Renberg sin første tv-opptreden,
på det svenske litteraturprogrammet Babel.
Knausgård og Renberg er gjester i
programmet, for å snakke om henholdsvis
«Min kamp»-serien, og om «Vi ses i morgen»,
som nå kommer ut i Sverige. I høst skal de på
Norgesturne med bandet Lemen, som de
startet under studietiden i Bergen på 1990tallet. Karl Ove Knausgård kommer til den
internasjonale Ibsen-konferansen i Skien
mandag for å snakke om forfatterskapet til
Peter Handke (se ved siden av).

Nedtur for
TV-komediene
I forrige uke hadde premierene på NRKs
«Kampen for tilværelsen» og TV 2s
«Meglerne» seertall nær 500.000 hver.
Denne ukas episoder ble det nedgang for
begge de norskproduserte komediene.
«Kampen for tilværelsen» åpnet med
489.000 sist uke, mens andre episode ble
sett av 339.000 på NRK1. TV 2s «Meglerne»
hadde 479.000 seere, mens andre episode
av humorsatsingen med TV 2s moromann
Truls Svendsen i hovedrollen hadde
297.000 seere torsdag kveld denne uka.

Ville arrangere
festival i Y-blokka
Arrangørene av en nyoppstartet festival
søkte om å få bruke Y-blokka i regjeringskvartalet til neste års festival. Søknaden ble
avslått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Arrangørene av
festivalen Dunkel søkte om å få bruke deler
av Y-blokka før den skal rives neste år,
skriver ABC Nyheter. «Dunkel» er, ifølge
nettsidene, «en tredagers festival som
fokuserer på hvordan sansene skjerpes i
møte med stummende mørke».
KMD avslo søknaden blankt. 
(NTB)

Mode Steinkjer, kulturredaktør
22 99 81 42
mode. steinkjer@dagsavisen.no
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– Trist at Norge
Den framstående kroatiske forfatteren Slavenka
Drakulic holdt årets
Bjørnson-forelesning om
fred og forsoning. Nå
reagerer hun på tildelingen av Ibsen-prisen til
Peter Handke.

n Bernt Erik Pedersen
– Dette er ikke en privat pris. Dette er
offentlige midler. Det er trist at norske
skattepenger brukes til å hylle Peter
Handke, sier Slavenka Drakulic til
Dagsavisen.
Tidligere i år var hun en av hovedgjestene under Den Norske Litteraturfestivalen på Lillehammer, der hun
holdt årets Bjørnson-forelesning med
temaet fred og forsoning på Balkan.
Hun er en av de fremste forfatterne fra
det tidligere Jugoslavia, er oversatt til
en rekke språk, og har skrevet både fiksjon og sakprosa om krigen i det tidligere Jugoslavia. I reportasjeboken
«Ikke en flue fortred» (2006) er hun til
stede i rettssaken mot Serbias folkemordtiltalte ekspresident Slobodan
Milosevic. Da Milosevic døde i 2006,
holdt Peter Handke tale i begravelsen
hans. Den østerrikske forfatteren er
omstridt for sitt engasjement for
Serbia, og for reportasjene han skrev
på 90-tallet fra det tidligere Jugoslavia.
– Handke har vanæret seg selv ved
å holde hyllesttale i begravelsen til
Milosevic. Det er trist at en så profilert
forfatter tar side med krigsforbrytere,
mener Slavenka Drakulic, som har
fulgt Handkes forfatterskap og skrevet
artikler om Handke og hans forfatterskap tidligere.

«En skam»

Søndag kommer Handke til Oslo for å
motta den internasjonale Ibsen-prisen
på 2.5 millioner kroner. Tildelingen har
skapt sterk debatt både Norge og internasjonalt i ukene fram mot morgendagens prisseremoni. På seminaret i regi
av Helsingforskomiteen på Litteraturhuset denne uka ble prisen kalt «en
skam for regjeringen» og «en skandale». Forfatter Karl Ove Knausgård
er medeier i Pelikanen Forlag, som i fjor
ga ut Peter Handkes roman «Det store
fallet» på norsk. Det var første gang
Handke ble utgitt på norsk siden 1996.
I ukens nummer av tidsskriftet Vinduet får Knausgård krass kritikk av
forfatter Øyvind Berg, for sitt forsvar
for Handke og talen i Milosevic‘ begravelse. I en e-post til Dagsavisen ved
utgivelsen av Handke-boka, kalte
Knausgård Milosevic-talen for «det
minst politisk korrekte en forfatter har
gjort siden Hamsun skrev Hitlers
nekrolog, men bare dersom man ser det
fra utsiden, for leser man det han faktisk sa, og det han har skrevet om
Serbia, er det å nyansere en ensidighet

«Det er trist at norske
skattepenger brukes til å
hylle Peter Handke.»
Slavenka Drakulic

Den kontroversielle, østerrikske forfatteren Peter Handke kommer til Oslo i helgen.
i vestlige medias dekning av konflikten
han vil, ikke glorifisere eller frita for
skyld». Knausgård deltar på Ibsenkonferansen i Skien i morgen.

Briljant forfatter

– Peter Handke er en briljant forfatter,
han har skrevet noen av mine favorittromaner. Ingen setter spørsmålstegn ved hans litterære kvalifikasjoner,
sier Slavenka Drakulic.
– Hans romaner og dramatikk er
ikke politiske. Men han har skrevet
politiske pamfletter og reportasjer om
Serbia. Han har gått inn i en politisk
diskusjon, utført politiske handlinger,
og kommet med politiske uttalelser.

Ordene hans har betydning. Han kan
ikke være unntatt fra politikken, mener
Drakulic.
– Reportasjene hans fra Serbia
etter krigen er politiske, men på en
svært romantisk måte. Det han skriver,
er ikke uskyldig. Handke vil sammenligne serberes lidelser med det kaldblodige drapene på 8.000 muslimske menn
i Srebrenica, den verste massakren i
Europa etter andre verdenskrig. Jeg
skjønner poenget, også serbere ble
drept, men det går bare ikke an å sette
likhetstegn her. Det er moralsk forkastelig, mener Drakulic.
– I Norge har dere en lignende sak
med Hamsun. Man har lignende tilfeller i de fleste land – i Frankrike har
man Celine, for eksempel – med briljante forfattere som har politisk uakseptable synspunkter. Men også forfattere må holdes ansvarlig for sine
meninger. Man kan ikke si at Handke
ikke vet hva han sier og gjør.
l «Tildelingen av prisen til Handke er
svært riktig og viktig» – les INTERVJUET side 22–23.
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hyller Handke
Det blir kulturell kjøkkenkonflikt
mellom Om Puri (til venstre), Manish
Dayal og Helen Mirren.

FOTO: NTB SCANPIX

Ut til
publikum
Prisvinnende «En trettimeters
reise» er klar for kinopublikummet.
n Emil Mohr
Lasse Hallströms film stakk av med
publikumsprisen under Den norske
filmfestivalen (DNF) i Haugesund i
høst. Det er hovedrolleinnehaver
Manish Dayal gledelig klar over når
NTB treffer ham i London noen uker
senere.

– Lasses pris

– Jeg fikk vite om det i morges! utbasunerer han og smiler fra øre til øre.
– Det gjorde meg kjempeglad på
vegne av Lasse, for det er hans pris.
Og den er svært fortjent. Filmen er
underholdende og morsom, så
publikum elsker den jo. Jeg får meldinger fra folk som røres dypt av den,
hevder Dayal videre.
Veteranen Om Puri, som spiller
patriarken Papa, er imidlertid ukjent
med DNF-utmerkelsen.
– Det gjør meg varm om hjertet,
sier han når NTB gjør ham obs på
den.

Immigrantopplevelse

FOTO: FRANCISCO LEONG/NTB SCANPIX

Protesterer mot Handke-konferanse

Ibsenprisen

En tverrpolitisk gruppe folkevalgte i Skien takker nei til å
delta på årets Ibsen-konferanse, i protest mot tildelingen
til Peter Handke.

■■Den internasjonale Ibsenprisen deles ut
annethvert år, til «en person eller organisasjon som i særlig grad har bidratt til
utviklingen av verdensdramatikken og
scenekunsten».
■■Prisen ble innstiftet av Kulturdepartementet
i 2007, og er på 2,5 millioner kroner
■■Årets prisvinner er den østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Handke. Han
kommer til Oslo i morgen for å motta prisen.
fredag 12. SepteMber 2014 Dagsavisen

Nye takter

fredag 12. september 2014 Dagsavisen
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At det går and!
side 36

– Vi kan ikke ta valg som berømmer det
onde i oss, sier Liv Ullmann, som er
aktuell som regissør av «frøken Julie».

Knausgård
med stjernene

karl ove knausgård har fått en fin invitasjon. neste måned arrangeres new yorker
festival, og knausgård står på plakaten
sammen med Sting, neil young, kiefer
Sutherland, jeff goldblum, julianna Margulies og Seth rogen. larry david, kjent fra
«Seinfeld» og «Curb your enthusiasm», samt
lena dunham, kjent fra tV-serien «girls»,
har også meldt sin ankomst. det er søndag
12. oktober at knausgårds skal til pers. Hans
deltakelse skjer i form av en samtale med litteraturkritikeren james Wood. at knausgård
har hatt et gjennombrudd over dammen,
er det liten tvil om. i sommer lå førsteboka
på new york times‘ bestselgerliste for
pocketbøker.

«Jeg har selv sittet i
juryen for den internasjonale Ibsenprisen.»
LIv Ullmann

Omstridt prisvinner: peter Handke kommer til Norge 21. september for å motta den
internasjonale Ibsen-prisen.
fOtO: Ntb sCaNpIX

Avblåste Ibsen-debatt

n berNt erIk pederseN

Nær halv million
så hageby-humor
premieren på den nye nrk-komedien
«kampen for tilværelsen» ble fulgt av
489.000 seere onsdag kveld. komedien om
livet blant privilegerte nordmenn og polske
håndverkere på et alternativt Ullevål
Hageby har fått svært gode kritikker av
kritikerkorpset og skal gå i åtte episoder i
høst. Serien er nrks store komediesatsing,
med et budsjett på drøyt 85 millioner
kroner for to sesonger. Sesong to er under
innspilling og skal vises neste høst. Serien er
skrevet av erlend loe, per Schreiner og bjørn
olaf johannessen.

Ibsen-juryen på banen
Vil ha ibsen-juryen
banen
Filmaktuelle Liv Ullmann er forbauset over at Ibsenprisvinner Peter Handke talte i krigsforbryter
Miloševics begravelse. Hun mener juryen må ta
debatten nå.
n gerd elin StaVa SandVe
n MiMSy Møller (foto)

James Bondskuespiller er død
Han ble verdenskjent som slemme «jaws» i
james bond-filmen fra 1977. nå er richard
kiel (t.v.) død, melder nettstedet tMZ. kiel
spilte skurken «jaws» mot Roger Moore
(t.h.)i james bond-filmen «Spionen som
elsket meg» (1977). kiel ble som en følge av
filminnsatsen verdensberømt. Skuespilleren, som målte 2,17 meter på strømpelesten, returnerte som «jaws» i 007-filmen
«Moonraker» (1979). Han var også å se i
komedien «Happy gilmore» (1996).

Mode Steinkjer, kulturredaktør
22 99 81 42
mode. steinkjer@dagsavisen.no

– Jeg har selv sittet i juryen for den
internasjonale Ibsenprisen. Man innhenter selvsagt bakgrunnsinformasjon om dem man ønsker å gi prisen.
Juryen burde visst om Handkes handlinger, og diskutert dem åpent. Som
jury kan man ikke unnvike debatten i
ettertid. Ikke i en tid hvor det samme
skjer igjen og igjen, massemord og
vold i ondskapens navn, sier Liv Ullmann til Dagsavisen.

FOrbauSet

Hun kom til Oslo fra filmfestivalen i
Toronto i går, og poengterer at hun
ikke kjente til Peter Handkes bindinger
til den tidligere serbiske presidenten
og Ibsenprisjuryens uvilje mot å kommentere saken før Dagsavisen gjorde
henne oppmerksom på det.

– Min umiddelbare reaksjon da jeg
hørte at prisen skulle gå til Handke,
var at det er et kjempebra valg. Han
er en storartet forteller. Jeg trodde
han hadde laget kunst om vold og
terror ikke fordi han støttet det, men
på grunn av det motsatte. At han talte
for Miloševic forbauser meg voldsomt.
Var han der som hjertevenn gjennom
lang tid, og snakket som det, eller tok
han et beregnet valg om at Miloševic
var en mann han ønsket å støtte? For
hvis han gjorde det som hjertevenn,
kan det være elementer av nåde og tilgivelse med i bildet. Men likevel. Det
forbauser meg voldsomt å høre dette,
sier Ullmann.
Hun er i Oslo for å delta på kveldens
premiere på «Frøken Julie», der hun
selv har skrevet manuset basert på
Strindbergs klassiske teaterstykke, og
regissert.
– Vi lever i en tid med så mye vold

og undertrykkelse, så mye ondt som
skjer at vi ikke kan glemme å minne
hverandre om hvem vi er, og hvorfor vi
er, og at vi må respektere det gode i oss.
Vi kan ikke ta valg som berømmer det
vonde i oss! «Frøken Julie» handler
også om dette, sier regissøren.

aNerkjeNNelSe viktig

Dagsavisens anmelder skrev at han
gjerne skulle sett denne versjonen av
Strindberg-stykket på scenen, og at
filmen «vil jobbe i underbevisstheten
lenge etter at det siste vakre tablået
over Julies skjebne har gått i svart», og
ga karakteren 4. Andre har vært krassere, med lavere terningkast.
– Det er synd at kreative verk alltid
blir satt karakter på. Som om man kan
det! Men nå har den åpnet, og får leve
sitt liv. Jeg blir aller mest nervøs på
vegne av de andre som har vært med å
lage filmen. Vil så gjerne at de skal bli
sett og anerkjennes. Vi er alle så utrolig
avhengige av det andre mennesker ser
i oss. «Forstår de meg? Er det noe å
forstå?» Alle har en følelse av å ikke
strekke til. Alle er rede til å godta
andres bedømmelse heller enn å godta
seg selv.

Noen kritikere har vært skeptiske
til Ullmanns «filmede teater». Handlingen utspiller seg på kjøkken, kammers og ganger i et irsk slott, kun
avbrutt av noen scener fra skogholtet
like utenfor. Bildene er nære.

interessAnt nærhet

chett (som spilte i Ullmanns «Sporvogn til begjær» på Broadway, red.
anm), Jessica den andre. Jeg tror kanskje jeg har beveget meg forbi Nora
som film. Men muligens på scenen. Jeg
har ingen konkrete planer. Men det
gledet meg utrolig at Jessica sa det,
sier Ullmann.

– Jo nærmere man kommer et menneske, jo mer interessant blir det for dAtterens nåde
meg. Jo nærmere man kommer de tre i Hun har tidligere uttalt at hun kunne
stykket, jo mer kan man si om de tre. tenke seg å lage film av datteren Linn
Så når jeg har et
Ullmanns
roman
kamera, bruker jeg det
«Nåde», som handler
til det. Til å gå tett,
om aktiv dødshjelp.
«Vi kan ikke ta
«Frøken
Julie»
veldig mye tettere enn
valg som
man kan på en scene,
handler om selvmord.
sier Ullmann.
Ullmann tror kanskje
berømmer det
Hun er full av
selvmordet var Julies
lovord over sin frøken
plan hele tida, og at
vonde i oss.»
Julie,
amerikanske
det er derfor hun gikk
Jessica
Chastain.
i konflikt med tjeneren
Liv Ullmann
Beundringen er gjenJohn/Jean og kokka
sidig – Chastain sa
Kathleen/Kristin.
nylig at hun svært gjerne ville jobbe
– Men jeg vet ikke om jeg rekker å
mer med Ullmann, gjerne på scenen, filme «Nåde». Men problemstillingen
og gjerne som Nora i Ibsens «Et duk- er i hvert fall utrolig interessant, og
kehjem».
historien svært gripende, sier Liv Ull– Jeg har jobbet med to utrolige mann til Dagsavisen.
skuespillere. Den ene er Cate Blan- gerd.elin.sandve@dagsavisen.no

krAss kritikk

Blant de inviterte til den planlagte
debatten var forfatter Øyvind Berg, som
har kommet med krass kritikk av Ibsenjuryens valg.
– Helsingfors-komiteen var svært
positive til at det ble arrangert debatt om
Ibsen-prisen lokalt. Fritt Ord ville gi
støtte, med søknadsfrist 1. august, forteller Skobba.
– Men Litteraturhuset trakk seg på
kort varsel tidlig i august. Jeg fikk
beskjed fra daglig leder Frode Bakken om
at Litteraturhuset ikke kunne være med
på å arrangere noen debatt. Begrunnelsen jeg fikk var «personalressurser»,
forteller Skobba.
– Jeg ble svært overrasket. Jeg hadde
ikke fått noen indikasjoner underveis på
at Litteraturhuset hadde noen vanskeligheter med personalressursene. Jeg
føler meg ført bak lyset, sier Skobba, som
nå har gitt opp planene om å arrangere
Handke-debatt i Skien.

Juryen stilte ikke

Tidligere denne uka skrev Dagsavisen om
Den Norske Helsingfors-komiteens kommende debattmøte om Ibsen-prisen på
Litteraturhuset i Oslo, 17. september.
Leder for Ibsen-juryen, operasjef Per
Boye Hansen, var invitert til å være med,
men avslo. «Juryen viser en feig holdning» uttalte Helsingforskomiteens seniorrådgiver Aage Borchgrevink til Dags-

avisen. Ibsen-juryen avslo også å stille til
debatt på Dagsnytt 18 onsdag.
– Det er ille at navnet Henrik Ibsen
brukes til å hedre en mann som har hedret
massemordere og krigsforbrytere. Men
det er like ille at de involverte i Ibsenprisen ikke vil debattere tildelingen, sier
Skobba.
– Da Ibsen skrev sine samfunnsdramaer, var han inspirert av Georg Brandes,
som mente at litteraturens oppgave er å
sette samfunnspørsmål under debatt.
Den tradisjonen fører Ibsen-juryen ikke
videre, og heller ikke Litteraturhuset i
Skien, fastslår Skobba.
Siden høsten 2013 har Litteraturhuset
i Skien holdt til i Ibsen-huset, der også
Ibsen-konferansen finner sted 22. september. Litteraturhusets styreleder
Frode Bakken er også nestleder i styret
for Ibsenhuset.
– Jeg er enig i at det er skandaløst å
gi prisen til Handke. Men jeg er alene om
arbeidet med Litteraturhuset, og hadde
ikke kapasitet i august/september, forklarer Bakken, som til daglig er biblioteksjef ved Høgskolen i Telemark.
bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

ibsen-prisen
n den internasjonale Ibsen-prisen deles
ut i regi av kulturdepartementet, og
er verdens største teaterpris, på 2,5
millioner kroner.
n Årets prisvinner er den østerriske
forfatteren og dramatikeren peter
Handke.
n Handke er omstridt for sin støtte til
serberne i balkan-krigene.
n Handke kommer til Oslo 21.
september for å motta prisen, og
deltar på den internasjonale Ibsenkonferansen i skien 22. september.
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samfunn

samfunn

Etter flere måneders planlegging
av debatt om Ibsen-prisen, trakk
Litteraturhuset i Skien seg på
kort varsel. Begrunnelse:
Personalressurser.

– Jeg er fly forbanna, sier Ingvar Skobba,
lokalhistoriker og forlegger i Skien.
22. september finner Ibsen-konferansen sted på Ibsen-huset i Skien. Dit
kommer vinneren av årets internasjonale
Ibsen-pris Peter Handke. Han er en
omstridt skikkelse, som følge av sitt mangeårige engasjement for serberne, og
hans tale i begravelsen til serbernes folkemord-tiltalte eks-president Slobodan
Milosevic. Gjennom en årrekke har
Ingvar Skobba reist i Bosnia og engasjert
seg i debatten om Balkan.
– Jeg tok kontakt med Litteraturhuset i Skien tidlig i april, og arbeidet
sammen med dem om et debattmøte i
forbindelse med Ibsen-prisen, forteller
Skobba.

Roper varsku
mot antibiotika
arbeiderpartiets Martin Kolberg (bildet)
advarer mot overdreven bruk av antibiotika
og ber nordisk råd ta saken opp i eU. – vi
som politikere har ikke tilstrekkelig
oppmerksomhet på hvor stor fare det er at
bakterier blir motstandsdyktige mot
antibiotika. det er viktig å hindre at vi får en
bakterieflora som vi mister kontrollen på,
sier kolberg til avisenes nyhetsbyrå (anb).
– dette er det bare politikken som gjennom
lover og kontroll kan gjøre noe med, og det
kan bare gjøres internasjonalt, sier han.
(anb)

får kritikk av
blindeforbundet
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«Viser en feig holdning»: operasjef per
boye Hansen, juryleder
for den internasjonale
Ibsen-prisen.

Nytt fra Nico & Vinz
Velkjente «in Your arms» blir den neste
internasjonale singelen til nico & Vinz. Siden
den allerede har vært en hit i norge
kommer «When the day Comes» som neste
singel her, 30. september. begge låtene er
med på deres nye album «black Star
elephant», som kommer 6. oktober i norge
og 14. oktober i USa. albumet skal være
preget av både norsk popmusikk og
afrikanske rytmer. – Vi er norske og
afrikanske. Vi synger om ting vi har opplevd
og om det å prøve å finne oss selv, sier de i
en pressemelding.

tannlegen Vidkun har sitt å slite med i «Kampen for tilværelsen»,
som barnas ønske om hundevalp.
Foto: nrK

romslig hageby-humor
ibsen-Prisen
■ Verdens største
teaterpris, deles ut årlig
under Ibsen-festivalen.
■ prisen er på 3,5
millioner kroner.
■ Juryen består av sju
medlemmer, fire
internasjonale og tre
norske teaterkjennere:
teatersjef Hanne tømta,
teaterkritiker therese
bjørneboe og juryleder
per boye Hansen.
■ Årets prisvinner er den
østerriske forfatteren og
dramatikeren peter
Handke.
■ Handke kommer til
utdelingen i oslo 21.
september, og deltar på
Ibsen-seminaret i skien
22. september, sammen
med bl.a Karl ove
Knausgård.

Jokke inn på
strømmelistene
dagen etter at joachim nielsen ville fylt 50
år, rykket hele sju av albumene hans inn på
topp 40-listen til musikktjenesten WiMp.
Folk ville i tida rundt 50-årsmarkeringen for
den avdøde rockesangeren høre alt fra
debutalbumet med Valentinerne, «alt kan
repareres» fra 1986 til livealbumet «Levende
(så lenge det varer)», innspilt i 1996 og utgitt
posthumt i 2009. – joachim nielsen er en
klassisk rockehistorie – uten lykkelig slutt.
Fra han startet som gatesanger i 1982, til
han endte i rennesteinen 18 år senere, besto
hans musikalske karriere av opp- og
nedturer, sier musikkredaktør bjørn
Hammershaug i WiMp i en kommentar.
(ntb)

Samsaya varmer
opp for Lily Allen

– Helt vilt, lyder
det fra Samsaya
om det å skulle
varme opp for
Lily allen i åtte
amerikanske
byer. det ble natt
til i går, samme
dag som den
første konserten
sparker i gang i Miami, offentliggjort at den
norske artisten skal være oppvarmeren for
allen. den norske artisten blir med videre til
orlando, Houston, austin, dallas, atlanta,
philadelphia og boston, før Samsaya runder
av med en konsert i new York 22.
september der hun headliner, melder
plateselskapet.
(ntb)

Mode Steinkjer, kulturredaktør
22 99 81 42
mode. steinkjer@dagsavisen.no

Mener Ibsen-juryen
ibsen-juryen er feig
mener
Juryen for den internasjonale Ibsen-prisen får krass
kritikk, men vil ikke stille til debatt. – Problematisk,
mener Den Norske Helsingfors-komiteen.
n bernt erik pederSen
«Det er trist at Ibsens navn benyttes til
å hedre en som selv hedrer massemordere, som knytter vennskap til krigsforbrytere og som gjør narr av disse forbryternes ofre». Dette fastslår forfatter
og dramatiker Øyvind Berg, i en større
artikkel i tidsskriftet Vinduet, som
kommer ut neste uke. Her går han hardt
ut mot tildelingen av den internasjonale
Ibsen-prisen til den omstridte østerriske forfatteren Peter Handke.
Handke har i flere bøker og ved flere
anledninger talt serbernes sak under og
etter Balkan-krigene. I 2006 holdt han
tale i begravelsen til Serbias tidligere
president Slobodan Milosevic – «den
symbolske handlinga som beseglet
pakten mellom Serbias mest ytterliggående nasjonalister og Peter Handke»,
skriver Berg i Vinduet, og sammen-

ligner Handkes tale med Hamsuns
nekrolog over Hitler.

Vil ikke stille

Handke kommer selv til Oslo 21. september for å motta prisen. Neste uke er
det debattmøte på Litteraturhuset i
regi av Helsingforskomiteen og den
norske PEN-klubben, under tittelen
«Den internasjonale Ibsenprisen 2014
til Peter Handke – stilltiende aksept av
aggressiv nasjonalisme?». Juryleder og
operasjef Per Boye Hansen har avslått
å delta i debatten.
– Ibsen-prisen ved Per Boye Hansen
er invitert til å delta i debatten, men vil
ikke stille. Vi synes dette er problematisk. Denne prisen har en høy offentlig
profil. Da er det merkelig at vi ikke skal
kunne diskutere den med juryen, sier
seniorrådgiver Berit Lindeman i Den
Norske Helsingfors-komite.

– Juryen viser en feig holdning her.
Det er ikke i Ibsens ånd. Å dele ut en
slik pris, er et statement. Da plikter
man å forsvare prisen og ta debatten,
mener Aage Borchgrevink, forfatter og
seniorrådgiver i Helsingfors-komiteen.
– Juryen har for enhver pris forsøkt
å unngå debatt om innholdet i Peter
Handkes forfatterskap, mener Øyvind
Berg. Helt fra pristildelingen ble offentliggjort i mars, har Berg kritisert valget
av Handke, en kritikk som nå kulminerer med den omfattende artikkelen i
Vinduet.
– Da jeg møtte Per Boye Hansen i
Dagsnytt 18 i mars, uttalte han at støtte
til massemordere diskvalifiserer ingen.
Da kan man spørre seg: Hva skal i så fall
diskvalifisere? spør Øyvind Berg, som
selv har bodd i Sarajevo, og skrevet om
krigene på Balkan, blant annet i sin
siste bok «Gjennom mørketida».

– Farlig

– Flere har forsøkt å få juryen i debatt,
men de har nektet. De har ikke vært i
stand til å forsvare sine synspunkter.
Ibsen-prisen forvalter 3,5 millioner
kroner i offentlige midler. Da må man

forvente at juryen kan redegjøre for tildelingen delta i debatt på vegne av juryen utover det
av disse pengene, mener Øyvind Berg, og fast- juryen så langt samlet har gitt uttrykk for»,
slår:
skriver Boye Hansen. Han begrunner dette
– Den internasjonale Ibsen-prisen har i slik: «Juryen har på ingen måte ønsket å unngå
flere år forsøkt å tematisere det
debatt om prisutdelingen,
politiske i teateret. Når de
men ønsker tvert imot en slik
endelig har en prisvinner som
debatt velkommen. Juryen
«Man burde
virkelig skriver politisk – på en
har redegjort for tildelingen i
farlig måte, mener jeg – foren lengre begrunnelse som er
jobbe for fred på
søker juryen å se bort fra det.
offentliggjort og er tilgjen– Handke, og dermed også
gelig på Ibsen-prisens hjemBalkan. Per Boye
juryen for Ibsen-prisen, gjør
meside. Juryen består av syv
Hansen gjør ikke
nasjonalismen på Balkan farlimedlemmer som alle vil kunne
gere og situasjonen enda mer
ha ulike oppfatninger om
det. Dette er i
eksplosiv. Man burde jobbe for
Peter Handkes politiske syn,
fred på Balkan. Per Boye
men vi står sammen om at
krigens ånd.»
Hansen gjør ikke det. Dette er
Handkes holdninger og handet initiativ i krigens ånd.
linger i forbindelse med BalØyvind berg,
kankonflikten ikke diskvalifiHandke får gjennomføre sitt
forfatter og dramatiker
korstog for den mest eksplosive
serer ham fra å motta prisen».
nasjonalismen i Europa i vår
Boye Hansen mener at
tid. Gjennom sin kampanje
Øyvind Berg vrir på uttaleltråkker Handke på svært mange mennesker, sene gitt til Dagsnytt 18: «Jeg har selvsagt ikke
de som var ofre for denne nasjonalismen.
sagt at «støtte til massemordere diskvalifiserer ingen», men at Handkes holdninger og
– Vrir uttalelser
handlinger ikke diskvalifiserer ham fra å motta
Juryleder Per Boye Hansen har svart skriftlig prisen. Det er Berg som hevder at Handke
på Dagsavisens spørsmål: «Som leder av støtter massemordere».
juryen ønsker jeg ikke før prisutdelingen å bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

dagsavisen onsdag.

norges blindeforbund kritiserer Helsedirektoratet for retningslinjer om rehabilitering
og behandling av pasienter rammet av
hjerneslag. kritikken er satt fram i et brev til
Helse- og omsorgsdepartementet.
direktoratet hevdes å ikke anbefale
synsrehabilitering av slagrammede.
blindeforbundet siterer følgende fra
retningslinjene: «det finnes ikke tilstrekkelig
dokumentasjon for å kunne anbefale
gjenopptrening av synsfeltet ved spesielle
stimuleringstiltak». Forbundet stiller seg
uforstående til denne vurderingen og sier
seg sterkt uenig, ut fra bred erfaring med
rehabilitering av synshemmede.
(ntb)
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Livet er ikke lett for noen i
NRKs nye luksuskomedie,
men humoren i «Kampen
for tilværelsen» er mer
skrudd enn den er svart.
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Humordrama
«Kampen for tilværelsen»
NrK1, premiere i kveld

Å le av norske komedier er en
luksus, men i «Kampen for tilværelsen» er det mye som er
morsomt. Dessuten er serien
veldig elegant levert, i manus og
framføring. I noen tilfeller byr
den på de best skrevne og
tightest leverte replikkvekslingene opplevd i norsk komedie,
som i familiemøtene til tannlegen Vidkun Rotevatn.
Vidkun selv er også en forholdsvis spesiell type, men det
er ikke navnet som plager ham.
Når noen på det høflige Ullevål
Hageby til sist spør om han har
nazister i familien, svarer han
lett:
– Tror muligens det var litt
nazisme der en kort periode,
siden du spør, altså, men det var
bare bitte litt, altså.
Det tar to-tre episoder, men
da har det foregått så mye
pussig, underfundig, usagt og
skrudd at man er overbevist og
vil vite mer om dette hagebylivet.
Det som kanskje skurrer litt er
uttalelsen fra serieskaperne
Erlend Loe, Per Schreiner og
Bjørn Olaf Johannessen, om at
de har laget en mørk serie det
skal være litt vondt å se på. For
de har unngått å lage en serie
med puteflaue sketsjer, og det er
ikke mye satirisk, avkledende
brodd over humoren heller.
Dette rare Ullevål hageby er
heller empatisk og humant
tegnet, og den sympatiske tristessen som preger stemningen
– fra Elias Akselsens nydelige
introlåt – sier heller noe om at
her er vi i samme båt. Dermed
ler man heller med enn av disse
menneskene, både det norske
vestkantfolket og de polske
håndverkerne som jobber for
dem.
komediens påstand er at vi
nordmenn er rike og trygge,
fullstendig preget av tilværelsens uutholdelige metthet. De
polske, fattigslige håndver-

kerne, som utgjør et undersamfunn i hagebyen, er derimot fulle
av
liv,
ambisjoner
og
pågangsmot. Som tittelen forteller, kjemper gruppene hver
sin kamp. Men dette er ikke en
situasjonskomedie om polsknorsk kulturkrasj. Humoren
handler mer om et rastløst
behov for å finne en mening med
alt, fylle en følt tomhet. På
norsk kan det handle om å pusse
opp badet – igjen. For en polakk
muligheten til å få betale skatt.
Det er meningen at vi skal like
polakkene mest.
serien byr på et stort karaktergalleri, godt castet med rett
skuespiller på rett plass, som
nevnte Vidkun (Ola G. Furuseth). Mads Ousdal er super som
lun og jovial bamsete familiemann, Trine Wiggen knivskarp
som krass lege. Skuespillerne
har muligens fått beskjed om
ikke å gjøre én klovnaktig bevegelse, ikke en teit grimase, for
de opptrer gjennomført lavmælt
og saklig, noe som understreker
komikken ytterligere.
Handlingen foregår i et visuelt
lekkert filmet Ullevål Hageby,
hvor himmelen alltid er prangende, cinematisk høy. Det
eneste som kan få vestkantfolket ut av fatning er en mulig
brunsnegleinvasjon.
Hit
kommer den litt naive og trivelige polske lingvisten Tomasz
(Bartek Kaminski, en annen
treffsikker casting), for å kreve
penger av sin ukjente norske far,
og blir en fremmed fugl på flere
måter – en polakk på Oslos
vestkant, og en entusiastisk
språkforsker i polsk håndverkermiljø.
De mange karakterenes opplevelser fortelles i sekvenser
flettet sammen til en form for
drama, og situasjonene de
havner i er så presist skildret at
de framstår som fullstendig
plausible. Noen karakterer på
Ullevål er også så autentiske at
man kan få følelsen av å ha møtt
samme typer i det virkelige liv.
Og enkelte snakker som om de
har lest altfor mye boligannonser. Hadde jeg skrytt av
«Kampen for tilværelsen» med
deres ord, ville jeg sagt at denne
serien byr på mange gode løsninger.
reidar.spigseth@dagsavisen.no

reIdar spIgsetH

norsk ornitologisk Forening (noF)
argumenterer fortsatt imot at ny, firefelts e6
skal bygges langs nåværende e6-trasé
gjennom ramsar-området Åkersvika
naturreservat ved Hamar. samtidig ber noF
om at naturreservatet blir utvidet og at det
gjennomføres andre tiltak for å sikre
naturverdiene i det internasjonalt vernede
fugleområdet. bakgrunnen er at miljø- og
utviklingsminister erik solheim (sv) tidligere
i høst opplyste at regjeringen har bestemt
seg for å legge til side alternativ b, som
berører boligområdet ridabu og medfører
store inngrep i jordbruksområder øst for
verneområdet.
(ntb)

Irene Halvorsen, samfunnsredaktør
22 99 81 23
irene.halvorsen@dagsavisen.no

Vil ha flere midler tidige ansatte
l Fagforbundets Jan Davidsen refser byråd et
aRbEIdslIv: Finansbyråd Kristin Vinje (H) vil gjøre
Oslo til en forsøksby med flere midlertidig ansatte.
n HÅvard tHerkelsen
n arne ove bergo (Foto)
– Byrådet vil søke staten om en prøveordning for mer bruk av midlertidige
ansettelser, sier Vinje til Dagsavisen.
I den ferske byrådserklæringen går
det fram at motivet til byrådet er å
redusere arbeidsgiveres risiko ved
ansettelser. Forslaget får fagbevegelsen til å veive med fanene.
– Problemet med et stadig mer
uryddig arbeidsliv er en ønsket politikk
fra deres side, sier Jan Davidsen som
leder Fagforbundet, LOs største forbund med 315.000 medlemmer.
Han er overrasket over at forslaget
kommer kort tid etter massive brudd

på arbeidsmiljøloven i byggebransjen
og helsesektoren.
– Dette er et oppsiktsvekkende
forsøk på å svekke arbeidsmiljøloven i
Oslo, mener leder for LO i Oslo Roy
Pedersen.

I stRupEn på fagbEvEgElsEn

Byrådet vil sende inn søknad til
Arbeidsdepartementet om:
n Fritak for arbeidsmiljøloven i Oslo,
som skal gjøre det lettere å ansette
midlertidig.
n Arbeidstakere skal kunne være midlertidig ansatt i halvannet år.
n Byrådet mener terskelen blir lavere
inn i arbeidslivet og at flere derfor vil
få jobb.
LO og Fagforbundet rister på hodet

over forslaget fra Høyre, Venstre og
KrF i hovedstaden.
Jan Davidsen mener forslaget vil
føre til større press på arbeidstakerne,
gi mindre forutsigbarhet og gjøre det
vanskeligere å etablere seg.
– Vi lever jo i et lånebasert samfunn
hvor du må ha et anstendig ansettelsesforhold og inntekt for å få huslån,
sier fagforeningstoppen.

uEnIgE om lEdIghEt

Høyre mener bestemt flere midlertidige ansettelser vil gjøre det lettere for
dem som står utenfor arbeidslivet å
komme i jobb.
– Det senker terskelen for å komme
inn i arbeidslivet. En rekke folk som
står utenfor arbeidslivet burde få
sjansen til å prøve seg, sier Vinje.
Hun mener dagens arbeidsmiljølov
ikke er i harmoni med det Høyre mener
er et større behov for fleksibel
arbeidstid og fleksibel arbeidskraft.

Den internasjonale Ibsen-konferansen arrangeres årlig i Skien, i
forbindelse med tildelingen av den
internasjonale
Ibsen-prisen.
Mandag kommer Peter Handke til
Ibsen-konferansen for å holde sin
takketale. «Uavhengig av Handkes
litterære kvaliteter har Handke
blitt så nært knyttet til krigsforbrytere på Balkan, at dette for oss
krysser en grense. Vi velger å markere vår motvilje mot prisutdelingen gjennom uteblivelse fra konferansen», heter det i oppropet,
som er undertegnet av Emilie
Schaffer (H), Heidi Hamadi (SV),

Ingjerd Martinsen, Knut Einar Aas
og Frode Bakken (Ap). Hele kommunestyret i Skien er invitert til å
delta på Ibsen-konferansen.
– Vi som har undertegnet,
klarer ikke å se hvordan hans støtte
til krigsforbrytere kan skilles fra
hans forfatterskap. Å hylle en slik
forfatter kan jeg ikke være med på,
sier Emilie Schaffer fra Høyre, som
sitter i formannskapet og i kommunestyret i Skien.
Høyres kulturminister Thorhild Widvey roste Peter Handke da
prisen ble tildelt, og kalte hans livsverk «imponerende» i en Twittermelding.
– Jeg har fått støtte i Høyre
lokalt for mitt synspunkt, selv om
meningene er delte også i Høyre.
Kulturministerens reaksjon vil jeg
ikke uttale meg om. Hun ser på verkene hans isolert, jeg mener dette
ikke kan ses isolert, sier Schaffer.

«En trettimeters reise» kretser rundt
den indiske familien som slår seg ned
og åpner spisested i Frankrike, tvers
over gata fra Michelin-restauratøren
Madame Mallory (Helen Mirren).
Snart havner de to høyst forskjellige
etablissementene i kulinarisk-kulturell konflikt med hverandre. At kjekkasen Hassan utvikler et godt øye til
konkurrentkokken Marguerite (Charlotte Le Bon), setter en romantisk
spiss på det hele.
– Jeg forstår at den sammenlignes
med Lasses tidligere «Chocolat»,
siden det dreier seg om mat, vedgår
Dayal, som måtte gjennom en lang
auditionprosess for å få oppdraget.
– Det er en helt annen type film.
Kjernen er en immigrantopplevelse,
om mennesker som etablerer seg et
nytt sted og en tilværelse basert på
sine talenter og ressurser. Historien
koker ned til: «Hvordan skal vi bygge
oss et liv? Hvordan skal vi overleve?
Hva må vi gjøre for å komme oss
dit?»

Bitter bransjeerfaring

Dayal selv vokste opp som andregenerasjons innvandrer i de amerikanske sørstatene. Han legger ikke
skjul på at han er kjent med fremmedfiendtlighet og fordommer – ikke
minst i Hollywood og omegn.
– Når jeg ser meg tilbake, ser jeg
at mesteparten av rasismen jeg har
erfart og observert, skriver seg fra
denne bransjen, sier han ettertenksomt.
(NTB)

