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av det vi kaller høyreliglonene.
Folket er nysgjerrig av natur
og har stort sett lært seg til å
forstå verden gjennom muntli
ge hlstorleoverleveringer, og
gjennom symbolytrlnger som
diktning og kunst. For meg har
dette vært som å trenge inn 1 en
verden som var helt ukjent. Det
har faktisk gitt meg en ny er
kjennelse, jeg er begynt å se
verden på en annen måte.

Ikke lett å bli lagt merke til i disse dager som vår nasjonale
«motstandskrig» herjer som verst i Alta, og får middagsavisene til å ta
sine feteste typer i bruk. Tøft må det være å arrangere aksjonsuker for
Afghanistan til ustanselig høylydte rop fra Stilla-demonstrantene. Men
Afghanistan-komitéen med formannen Pål Hougen i spissen har klart
det. Budskapet har vist seg å ha gjennomslagskraft fremdeles: Det er
ikke nok bare å fordømme, vi må la handling følge ord. For å kunne
handle trengs som kjent penger. Derfor aksjonsuker akkurat nå. Det
haster, hvis ikke det lille landet som vi har en felles nabo med skal bli
helt avfolket. . .

- Afghanistan
må ikke gå i
glemmeboken!
TEKST: BRITA
ROSENBERG RUUD
FOTO: BJØRN FJØRTOFT

DUgammel,
verden, Jeg
være blitt
jegmåkjenner
jo
nesten alle, sa Pål^Hougen da
han kom inn 1 Annen Etage,
hvor han ikke hadde vært på
halvannet år. Han fylte femti
for noen måneder siden, og har
ikke slitt ut sitt berømte kles
plagg (det som går fra livet og
opp), på byens eksklusive re
stauranter.
Så har han ikke lagt på seg
heller. Ser presis ut som han
gjorde på begynnelsen av
70-tallet, da han var kunstdlrek
tar og skapte liv og rorc og fikk
det til å skje noe i nedstovede
Oslo-muscer. Det med «nedstø
vede» vil han sikkert be om å få

strøket i manuskriptet. Konser
vatoren som har magistergrad
i kunsthistorie og en far som
var museumsmann, kan ikke
forventes å se slikt. Eller var
det kanskje nettopp det han
kunne -- se at altfor mange
tenkte på museer som noe stø
vet og kjedelig. Og dermed gikk
han inn for å levendegjøre
kunstens boliger — i første om
gang for skolebarn. Med stort
hell.

gaten av fremmede folk. Men
han innrømmer gjerne at det
har gledet ham mer enn en
gang når mennesker i utkantNorge lenge efterpå er begynt å
snakke malerier med ham, for
di serien ga dem innsikt i og in
teresse for en kunstart som
hadde vært dem fremmed.

Siden den tid er han blitt kjen
dis — mot sin vilje — men for
on god sak. Han ble billedkuns
tens Sten Broman. I egenskap
av programleder for fjernsyns
serien «Øye for øye», klarte han
uten gul og lilla dress å få fru
«plast og respatex» til å bli in
tenst opptatt av maleri, skulp
tur og grafikk.

med
Stilla-overskrifter
aIGITT
av
. middagsavlser
som om den tredje verdenskrig
skulle ha brutt ut, sitter vi ben
ket med hvit damask og røde
roser på bordet, og hører et av
de mange demonstrasjonstog
«mot kraftutbygging 1 Alta»
passere utenfor. Litt vanskelig
å løsrive seg fra de påtrengende
nære ting, og få tankene avsted
til Afghanistan — som akkurat
nå synes ekstra langt borte.

Opplevelscn av det å plutselig
bli så kjent var sjokkartet. Han
var ikko vnnt til å bli stoppet på

— Dere var Ikke særlig heldi
ge med valg av aksjonsuker,
herr formann for Afghanlstan

— Takk! Kan vi så få noen
ord om krigen du har kalt «fol
kemord»?
— Efter ett års krig mener
man at 10 prosent av folket er
drevet ut av landet, 1 tillegg
kommer de ca. 800 000 som er
flytknlnger 1 Iran. Til tross for
en målbevisst, mekanisert krig
føring har Ikke russerne klart å
hærta landet. Før det er gjort
må. de nesten drepe eller fordri
ve hver enkelt afghanlstaner.
Det er en lang prosess — det
kan Ikke gjøres med tanks eller
helikoptre. Landet som helhet
er nemlig nokså uanfektet av at
russerne sitter med regjerings
makten 1 hovedstaden Kabul.
Regjeringen har aldri hatt sær
lig fast tak på folket, og både
den og partiet den er utgått fra
er 1 oppløsning.
De landflyktige tror de skal
vende hjem til et fritt land, og
geriljaen som ennå holder
stand mot Sovjet-Unlonens
stridskrefter, slåss og tror på
seler, noe som synes umulig for
en utenforstående. Det virker
som om et fullstendig folke
mord bare kan forhindres hvis
verdens fordømmelse av SovJet-Unlonens krig resulterer 1 at
Sovjet trekker sine styrker ut
av Afghanistan.

komiteen I Oslo. Er det mulig å
vekke interesse for et så fjernt
land nå som vår lille nasjonale
motstandskrig utspilles for
åpen scene, og dekkes til treng
sel av samtlige nyhetsformidle
re?
— Jeg har ikke særlig hell
med meg når det gjelder tids
punkter. Dette minner meg
dessverre om den gangen vi ar
rangerte den første store utstil
lingen i Munch-museet. Åpnin
gen falt på den dagen Borthen
gikk av som regjeringssjef. . .
Ikke lett å få øye på Munch-mu
seet i avisene da, nei. Denne
gangen er det gått mye bedre.
Ved åpningen 1 Colosseum søn
dag var fremmøtet respekta
belt. Og det var ikke bare Alta
vi konkurrerte med. Det var jo
den første skikkelige skisønda
gen vi har hatt iår, og når man
tenker på at det eneste sakra
ment vi Oslo-folk tar høytidelig
er å gå på ski 1 Nordmarka, må
vi si oss fornøyd. Alle kunstner

ne som stilte opp og gjorde det
te gratis for oss trakk nok man
ge folk. Det var jo en gave i seg
selv.

konkret plan, eller dreier det
seg i hovedtrekkene om å skape
en opinion rundt om I verden?

VI kom forresten 1 gang før
selve aksjonsstarten den 11. ja
nuar, takket være Erik Bye
programmet, som resulterte i
at to givere ga 20 000 kroner
hver. En enkelt lørdag samlet
vi inn 4000 kroner på Karl Jo
han, og Colosseum-møtet inn
bragte over 60 000 kroner. Selv
følgelig vet vi at en innsamling
må være mer systematisk enn
dette, og mens vi sitter her, har
antagelig formannskapet ved
tatt å gi oss en kvart million.
Det blir 60 øre pr. innbygger, og
det bor bli vanskelig for andre
kommuner å gi mindre. Alle vet
jo at hovudstaden er blitt en ut
flyttingskommune, og har det
vanskelig økonomisk.

— Målsetningen er klar og
pengene som kommer inn er
øremerket til et helt konkret
formål. Et av prosjektene våre
som faktisk ser ut til å gå 1 boks
nå er å lage en elementær før
stehjelpsundervisning til folk
som er analfabeter, og som det
ikke nytter å stikke et instruk
sjonshefte 1 hånden på. Det er
den form for helsetjeneste som
er reell fordi man ikke kan få
mange nordmenn eller andre til
å komme inn i krigssonen. Både
av politiske og praktiske grun
ner er det umulig.
— Hvor utbredt er analfabet
ismen, og i hvilken grad er det
vi mener med helsestell utbyg
get i landet?

— Hva skal pengene brukes til,
har komiteen en målsetning og
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En misforståelse
I nutters
Drammen
var det
fem
mi
opphold,
toget
hadde
stanset i nærheten av kiosken,
jeg jumpet ned på perrongen og
hastet bortover for å kjope for
middagsavisen.
Da jeg kom tilbake til kupeen
igjen, så jeg at det satt en mann
der, ham hadde jeg ikke sett
før, han måtte ha steget på
mens jeg kjopte bladet. Altså
var vi to i kupeen.
— Og dette er innledningen på
vår historie.
En mager Innledning? Unek
telig.
Men kan den forsvares som et
aktverdig temaanslag i en se
riøs lordagsspalte?
JO,erdetalttrorsom
jeg da.
Ihvertfall
måtte
skape
«gjenkjennelse» hos en leser
selve forutsetningen for at litte
ratur skal kunne eksistere i det
hele tatt. — Hva vi idag vil gjo-

re, er å skildre en av livets be
tydningsfulle misforståelser.
DAnutters
jeg hadde
reistfra
en Dram
ti mi
tid vekk
men, senket jeg avisen fordi jeg
merket blikket fra medpassa
sjeren, en lang herre på min
egen alder, brun og mager som
en indianer.
Øynene våre mottes — og noe
uvel fortsatte jeg med avisen.
Jeg bladet meg forbi litteratur
betraktningene og annonsespal
tene og begynte på et alvorlig
studium av de politiske kom
mentarene på side 2. Der finner
man som regel noen av avisens
beste medarbeidere.
Derpå ble jeg belært av en
frisk leder — og enda en gang
skottet jeg over aviskanten.
Indianeren provde å smile!
Han hadde snille huggtenner.
Og så nikket han!
Men, tenkte jeg, jeg kjenner
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da ikke den fyren. Eller — han
skulle vel ikke sitte der og flire?
Litt touchert ved denne mis
tanken søkte øynene mine en lit
terær kronikk, her var det bare
å demonstrere at man var opp
tatt av noe ganske annet. Over
kronikken var det satt et romer
tall. Romertallet 11.
Det var altså en fortsettelses
kronikk. Under normale om
stendigheter ville jeg ikke ha
dromt om å lese slikt. Men si
den man ble beglodd så kraf
tig... jeg husket vagt at jeg i
gårsdagens avis hadde raslet
fort forbi innledningen til en
lengre såkalt «prinsipiell» slakt
av Idar Kristiansens meget les
verdige romanserie. Kritlke
rens navn var meg ukjent, han
var tydeligvis av soslonom-sla
get.
DIKTEREN
derimot
jeg oppfattet
dagen(hadde
i for
veien), var slett ikke sosionom
og følgelig nokså übrukelig jf
ter kritikerens mening. Idag
fortsatte altså refseren med å
beskrive sin pessimistiske opp
fatning av den arme skribleren
hvis alvorligste feil bestod 1 at
han ikke diktet efter kritikerens
sosiologiske krav. Man kunne
f.eks. lese følgende i kronikken:
Under skildringen av den finske
innvandringen i Nord-Norge i
forrige århundre hadde Idar
Kristiansen blant annet vært
ille opptatt av — ja det syntes å
være helt forferdelig - - han
hadde vært opptatt av «atypis
ke» romanskikkelser!
De oppforte seg altså hos Kri
stiansen ikke som folk flest.
Tvertimot. De gikk ikke rett i
ryggen. De hoppet bukk (ånde
lig sett). Og helten Heikki, ja
helten Heikki lå med kvinnfolk
både i øst og vest, i snøen og
oppe i furutopper — enda han
(fysisk sett) burde ha vært ut
mattet på alle måter, takket
være en forferdelig matmangel
i slutten av det forrige århund
re. Hvorfor diktet ikke dikteren
som kritikeren ville, nemlig om
typiske representanter for un
derklassen? Kristiansen bør
sendes på romankurs og semi
nar, og hvorfor i helvete skrev
han ikke . . . her senket jeg atter
avisen fordi mannen på den

andre benken vitterlig sa et prø
vende og vennlig:
«Hei du.ii
Jeg stirret tilbake og hørte
meg selv svare:
«Hei du.»

HVA
allverden
var det
fy
reni ville?
Jeg brant
i kin
nene og leste meg energisk
fremover i det prinsipielle an
grepet på Kristiansen. Han syn
tes altså übrukelig fordi han
skrev om figurer som efter kri
tikerens oppfatning ikke lignet
greie hverdagsmennesker. Så
vidt jeg forstod, hadde han
gjort nøyaktig samme feilen
som Fjodor Dostojevskij hvis
samlede romangalleri måtte
sies å være atypisk, for ikke å
snakke om Hedda Gabler som
de facto hadde en eksklusiv om
gang med skytevåpen. (Her tør
jeg knapt nevne byggmester
Solness og hans harpeledsagede
og atypiske magaplask fra tår
net.)
«Ser du noe til de gamle gutta
for tiden?» spurte min medpas
sasjer.
Aha?
Hadde vi gått i samme klas
se?
Overrumplet og for høflighets
skyld svarte jeg: « Jo-o. Og du?»
«Jøssda. Forrige tirsdag for
eksempel, da så jeg Roald.»
Jeg svelget:
«Assen har han det, da?»
Atter skrådde jeg pupillene
ned i avisen, og med blikket
limt til Idar Kristiansens skam
ferte navn prøvde jeg å samle
tankene: Jeg kjente da ikke
mannen! Eller kanskje? Var det
Roald Nilsen han hadde snak
ket om? Så vidt jeg husket, had
de jeg bare møtt en eneste Ro
ald i hele mitt liv og der var ef
ternavnet Nilsen. Ham møtte
jeg ved en bardisk i San Fran
cisco. Usikker leste jeg oppsum
meringen av krltlkerens pre
misser for sin dødsdom. Helten
Heikki, fremførte han, hadde
ikke en «hovedpersons repre
sentativitet». Han var skjære in
dividualisten, altså helt utenfor
alle sosiologiske unnskyldnin
ger. Som «tekst» betraktet var
romanserien (hvis man så den
fra seksuell synsvinkel) å be
trakte som reaksjonær kjønns-

diskriminering. Stort sett likte
Heikki jenter bare av én eneste
grunn.
VIfart.
reiste
i full
Jegforbi
hørte:Asker,
«Siden
du
spør akkurat efter Roald, så
har'n det jævli bra.»
Nå la jeg avisen i fanget, her
var det ikke mulig å tenke en
eneste klar litterær tanke. «Så
hyggelig da,» sa jeg, «at Roald
har det fint. Det er lenge siden
jeg har sett deg nå forresten.»
Mannen glante ut av vinduet.
Jeg så at han svelget.
Han visste nå like godt som
jeg at vi aldri hadde sett hver
andre før. Men ingen av oss vå
get å innrømme det. Tvertimot.
Da vi så Sandvika i et glimt, lot
jeg det stå til og mumlet skam
løst: «Ble den kusina di gift
igjen?»
«Joda,» svarte han.
Lysaker — vi suste forbi Lys
aker.
«Hvordan går det med kona?»
«Vi ble skilt.»
«Å?. . . Hva var det hun hette
igjen?»
«Aurora.»
«Å ja! Nå husker jeg det!»
Man kan bli klam av mindre.
— Vi nærmet oss Vestbanen.
Jeg begynte igjen å studere kri
tikeren som hadde et kilo kus
ma i hodet. Kunne man si at
han var atypisk?
«Unnskyld,» sa min medpas
sasjer. «Jeg skal dit ut.»
Både han og jeg visste at toa
lettet var avstengt, vi nærmet
oss jo reisens mål.
«Ha det,.> hørte jeg. «Takk for
turen.»
«I ligemådc. Hvis du ser noe
til Roald, så hils ham fra meg!»
— Da slamret det i skyvedøren.

— Man tror at hele 95 prosent
av befolkningen er analfabeter,
helt sikkert er det iallfall at tal
let ligger et sted mellom 80 og
95 prosent. Noe helsestell i vår
forstand har de ikke. Folk i Nu
ristan snakker fremdeles om
«den franske legen som var der
for to år siden», har en norsk re
porter fortalt. Manglende helse
vesen og høy grad av analfabet
isme gjor dem også meget mer
ømfindtlige når de utsettes for
en krig av denne art. De kan
ikke lese seg til de kunnskaper
som er nødvendige for å redde
liv som overalt ellers i verden
ville vært reddet. Der som and
re steder er det kanskje soldate
ne som kommer best ut av det,
og sivilbefolkningen som lider
mest. Vårt siktemål er å utdan
ne analfabeter til «barfotleger»
som kan hjelpe sivilbefolknin
gen.
— Hva vet nordmenn flest
om Afghanistan bortsett fra at
det er langt borte, og at vi til
tross for det har en felles nabo.
Tror du forresten at det er den
ne felles nabo som gjør at sa
mange nordmenn — uansett
hvor de star politisk — lettere
identifiserer seg med afghanl
stanerne enn med befolkningen

I Eritrea, for eksempel? Det er
jo efterhvert blitt sa mange
støtteaksjoner, og litt konkur
ranse om engasjementene.

— Jeg hadde egentlig tenkt &
spørre om hvorfor akkurat du
ble formann for aksjonskomi
teen I Oslo. Du har jo Ikke dre
vet med slik virksomhet før. Na
synes Jeg spørsmålet er over
flødig.
— Tvert i mot, spørsmålet er
godt! Det hadde seg slik at det
ble stille om Afghanistan efter
demonstrasjonene i Januar
ifjor. Det ble sittende Igjen en li
ten gjeng som syntes at det ikke
var riktig å la det hele gå i
glemmeboken. Jeg trakk meg
vel ikke i tide, derfor ble jeg
valgt. Og jeg er glad for Jobben.

— Jeg tror det er riktig at det
er en slags fjern identifikasjon,
selv om det er flere hundre år
som skiller oss i levemåte, og
geografisk noen hundre mil. Vi
kan vel ikke se bort fra at det
har noe med den felles naboen å
gjøre. Hvor mye nordmenn flest
vet om Afghanistan aner jeg
ikke — selv hadde jeg ikke mye
peiling før jeg kom Inn i dette
arbeidet. Nå tror jeg jeg tør si
at jeg er begynt å skjønne litt
av hva det går om, hvilken vir
kelighet det er, og det har gjort
det mye lettere å arbeide lenge
og mye med dette enn med
mange andre ting. Jeg har på
en måte mobilisert krefter i
meg selv som jeg Ikke har kjent
siden jeg var meget ung.

HAN
trives
sin betalte
også.
Som1 sjef
for seg jobb
selv
på «Kjenn din by»-kontoret i
Rådhuset. Egentlig hadde han
vel trodd at det ikke var noen
vits 1 et liv utenfor museene,
men han påstår at han ikke har
lengtet tilbake til Munch- muse
et som han er forferdelig glad i,
en eneste dag. Før på søndag.

— Du er rensplkket akademi
ker og pedagog i jeg vet ikke
hvilken generasjon. Fortell na
pa kortest mulig tid og minst
mulig plass mest mulig om Af
ghanistan, slik at vanlige men
nesker skjønner det.

— Det er fordi jeg ikke har
vært med på å lage store arran
gementer som konserter og ut
stillinger og sånt på lenge. Søn
dag var første gang jeg oppda
get at jeg hadde savnet det.
Men ellers har jeg ikke savnet
den gamle jobben min en dag.
Det jeg hadde trodd skulle bli
enslags
pensjonisttilværelse
med full lønn, viste seg å bli en
jobb efter mitt hjerte. Her skjer
alltid noe nytt, og det er såvisst
ingen mangel på utfordringer.
Så pensjonisttilværelsen får
vente. . . Han bretter servietten
sammen, prøver å se streng ut,
og sier:

- Landet er tettere befolket
enn USA og dobbelt så tett som
Norge. Folketallet er usikkert.
Tarachi — han som sto for det
blodige opprøret — gjennomfør
te en folketelling i 1979 og kom
til 15 millioner. Men det var i en
periode hvor dette uregjerlige
folket var enda mer mistenk
somme overfor folketellere og
skatteoppkrevere enn nå, så du
kan nok legge på noen milli
oner. Afghanistanerne har ord
på seg for å være spesielle, vita
le, seige og muntre, svært ulike
en del av sine naboer. Det er et
så forskjelligartet land at man
kan begynne å lure på om det er
en nasjon i det hele tatt. Skal vi
sammenligne det med noe vi
kjenner må det vel være Sveits
som ligger midt i Europa. Af
ghanistan har på samme måte
ligget sentralt mellom landene,
og har ikke minst spilt en ve
sentlig rolle for formuleringen

— Du lover å ikke skrive et
ord om bjørnebærdesserten
som var en smaksopplevelse og
minnet om min barndom — og
husker vel endelig å få med
slagordet vårt?
— Jeg lover. Ikke et ord om
bjørnebær. Og jeg skal skrive
slagordet med store bokstaver
og utropstegn:
SOVJET UT AV AFGHANI
STAN!
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Hils på «Sigøynerbaronen» i
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Sesongen har startet i Wien. I Statsoper og Volksoper går de
store verdenssuksesser på scenen. Opplev Sigøynerbaronen,
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