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Onsdag 27. august 1980

Aschehoug-prisen til Idar Kristiansen:
- Ikke lett å komme nordfrå
(Carl Henrik Grondahl)
Idar Kristiansen blir opp
sporet over telefon i en
bygd i Nord-Troms. Han
får beskjed om å mote i
Oslo. Vet ikke hvem og
hvorfor, men kommer seg
nå ombord på et fly og
klatrer ut på Fornebu. Ho
tellrom er ikke å oppdrive.
Idar Kristiansen finner seg
like godt et bilvrak der han
overnatter. Neste morgen
moter han opp i Forfatter
foreningen for å stelle seg
litt og barbere seg. Da
kommer telefonen: Idar
Kristiansen er tildelt årets
Aschehoug-pris på 25 000
kroner.

(Ragnhild Plesner) Den
norske kirkes biskoper
kommer idag sammen til
et ekstraordinært møte i
Oslo Bispegård. Bispekol
legiet ønsker å samrå seg
før biskop Andreas Aarflot
skal ha sin samtale med
kirke- og undervisningsmi
nister Einar Førde om
hvordan lærespørsmål for
fremtiden skal behandles i
Den norske kirke. Siste
hånd på stat/kirke-mel
dingen vil ikke bli lagt før
denne samtalen, og før et
møte mellom Førde og kir
kens toppledere om det
samme tema er avviklet.

Han debuterte som lyriker i 1957,
Idar Kristiansen, med «Sanger fra
en tundra». Han er utdannet lærer,
har slitt skrivemaskiner både i
Nordlys og i Sunnmørsposten og
jobbet som frilancer for VI Menn. I
1970 kom «Korstoget mot Kauto
keino», en dokumentarskildring av
det blodige, rellgiosc oppror i 1852.
I host kommer tredje bind i en se
rie pi fire — «Kornet og fiskene»,
forste bind, «Svancvinger I nord»,
kom 1 1978, annet bind, ..Den salte
Åkeren» ifjor, og hostens bind har
titelen «Stiene forer mot havet».

Biskop Andreas Aarflot fortel
ler til Aftenposten at bispekolle
giet også vil drøfte høstens to
store kirkemøter i slutten av ok
tober. Det ekstraordinære Bis
pedømmerådenes fellesmøte,
og Det frivillige kirkelige lands
møte.
Stat/kirke-meldingen
skal drøftes på begge disse mø
ter.
Det er forste gang 1 Aarflots
tid som Oslos biskop at bispe
kollegiet kommer sammen
utenom de ordinære host- og
vårsesjoner.
— Vi står foran et meget vik
tig halvår for Den norske kirke,
og har derfor funnet grunn til å
komme sammen til fortrolige
rådslagninger på forhånd. Jeg
håper også på hjelp til å klar
legge hva jeg bør snakke med
Førde om, sier Aarflot.
Det ekstraordinære Bispe
dømmerådenes fellesmøte som
er berammet til 21.—22. oktober
vil ventelig bli utsatt, fordi stat/
kirke-meldingen trolig ikke vil
foreligge ferdig tidsnok. Kirke
rådets direktør Johannes Ull
tveit-Moe forteller til Aftenpos
ten at man er lovet beskjed fra
Kirkedepartementet i løpet av
onsdagen om meldingen kan fo
religge til 1. oktober, noe som er
nodvendig for at møtet skal
kunne holdes. Departementet

Det er utvandringen fra Finland
til Finnmark i siste halvdel av for
rige århundre Idar Kristiansen tar
ugangspunkt i.
— Du kan kalle det en identifika
sjonsprosess. Jeg er resultatet av
motet mellom tre stammer, og
hvorfor har ikke dette voldsomme
stoffet som ligger i kvenenes bak
grunn, tidligere vært gjenstand for
bred skjonnlitterær behandling? I
1867 dode 138 000 av en befolkning
på 1,8 millioner i Finland av sult
og av tyfus. Mange sokte nordover,
til havet for å finne mat. Det er
dette stoffet jeg tar opp, og min
hensikt er ikke forst og fremst a
lage historikk på bakgrunn av tra
gedien, men å bringe nærhet til
disse mennesker
og til lidende
mennesker hvor de enn måtte be
finne seg. Det har vært viktig for
meg å få disse mennesker til å
leve — skape mennesker du kunne
mott og faktisk moter idag, sier
han.
Og foyer til ikke uten en viss syr
llghet at det måtte en pris til for
han skulle bli oppdaget av blant
andre Aftenposten.
- Det er ikke lett å komme fra
Finnmark og få respons i Aften
posten. Det kan virke som om man
nokså konsekvent neglisjerer ikke
bare mitt, men også andre forfat
terskap fra landsdelen, og det kan
foles litt bittert. Derfor håper jeg
at denne prisen også kan fore til at
man åpner oynene for det som
kommer fra denne delen av landet,
at den forer til en litt åpnere
holdning for det nordnorske. Oslo

Foran møtet medFørdeom lærespørsmålene:
Biskop Aarflot søker
råd hos bispekolleger

Forfatteren Idar Kristiansen (J,B) er tildelt Aschehoug-prisen for 1980.
pressen har hatt vanskelig for å
akseptere oss som en likeverdig
del av riket. Den fantistiske opp
blomstring av de kulturelle aktivi
teter i NordNorge er så godt som
neglisjert i store deler av pressen
her.
Jeg er dessuten veldig takknem
lig for prisen også på annen måte
- ikke minst fordi den henger
svært hoyt, sier Idar Kristiansen.
Er han Ikke blid på Aftenposten
idag, så minnes han i alle fall sjef
redaktor Einar Diesen med megen

glede — den gang det var plass til
både poesi og noveller i avisen. —
Han hjalp mange av oss lyrikere
til å overleve, og det forundrer
meg at det ikke lenger er plass til
poesi i norske aviser.
Idar Kristiansen hevder at han
ikke bor noe sted. — Jeg har til
hold, sier han, — jeg bor der min
skrivemaskin er, og der jeg har en
mulighet for å få gjort mitt arbei
de. Men min familie holder til 1
Lyngen 1 Nord-Troms.
— Du var styremedlem i Forfat
terforeningen i de store stridsår I
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Kr.R-nei
til Grunn
linjen

har bevilget penger til dette
motet nettopp fordi man skulle
drøfte
stat/kirke-meldingen.
Om motet utsettes, håper man i
Krlkerådet på at det kan holdes
i løpet av november eller de
sember.
Biskop Andreas Aarflot sier
til Aftenposten at Det frivillige
kirkelige landsmøte vil gå sin
gang uansett, fordi stat/kirke
meldlngen ikke er dette motets
hovedsak. Det er derimot en
omfattende
utredning
om
grunnlovens § 2 og et foredrag
ved professor Ivar Asheim ved
Menighetsfakultetet om «Be
kjennelsen idag".
Motet mellom Forde og de
kirkelige toppledere vil ventelig
finne sted innen midten av sep
tember. Førdes personlige sek
retær, Svein Larsen, sier til
Vårt Land at deltagerne på mø
tet vil bli de samme som møttes
på statsminister Odvar Nordlis
kontor i begynnelsen av juni i
år til uformelle droftelser om
sporsmål i forbindelse med den
kommende stat/klrke-meldin

gen. Mellom de to motene ligger
den omstridte utnevnelsen av
dr. theol. Helge Hognestad til
kallskapellan i Hovik menighet.
På Nordlis kontor motte Kirke
rådet med sin formann og sin
direktør, Bispcmotets arbeids
utvalg, formannen for Organi
sasjonenes fellesråd, forman
nen i Presteforeningen og deka
nene ved de to teologiske fakul
teter.
Om eventuelle resultater av
motet mellom Forde og kirkele
derne skal innarbeides i stat/
kirke-meldingen, vil det bli
svært vanskelig å få den ferdig
til 1. oktober. På godt informert
kirkelig hold er man imidlertid
i tvil om den ville kunne forelig
ge da i noe fall. Det er ingen
hemmelighet at departementet
ligger efter i produksjonen av
meldingen, og folk som har sett
de deler av den som er ferdig,
holder det for usannsynlig at
den kan være klar til 1. oktober,
uansett utfallet av det nye
«toppmotet» mellom kirke og
stat.

Bergenserne, restauranter
og offisersmesser hamst
rer mest på Vinmonopolet
før prisstigningen 1. sep
tember.
En rundspørring til utsalgen i
Tromso, Trondheim, Stavanger
og Oslo viser at det ikke har
vært sterre pågang efter bren
nevin nå enn det som er vanlig
for en prisoppgang. Det eneste
stedet hvor vanlie kunder
hamstrer polvarer er i Bergen,
ellers er det de tradisjonelle
storkundene som handler inn
for prisstigningen.

Informasjonssjef Arne Hal
vorsen i A/S Vinmonopolet sier
til NTB at oppslagene i pressen
har vært overdrevet, da det
bare er flaskeimporterte varer
som vil stige med 19—30 kroner.

Bergen:
Mest hamstring
av brennevin

En flaske Upper Ten whisky
går for eksempel opp med bare
to kroner.
Hvor stor meromsetningen
har vært den siste tiden, er
umulig å sl for Vinmonpolet får
omsetningsoppgavene i første
del av september, sier Halvor
sen.

Kristelig Folkeparti ons
ker ikke lenger å gå inn
for bygging av en seks
felts Grunnlinje. Dette ble
vedtatt på et mote i parti
ets bystyregruppe man
dag.
Høyre står dermed ale
ne om å ville starte byg
gingen av tunnelen mel
lom Borsen og Rådhus
plassen. Kommunalråd
Hans Svclland, Høyres
gruppeleder 1 bystyret,
sier at Hoyre under be
handlingen av kommune
planen imorgen og fredag
vil ta opp forslag om at
Grunnlinjen skal utbyg
ges, selv om partiet nå
står alene.

Savnet pike
sett i
Hurum?
Det er fremdeles ingen
spor efter den 14 år gamle
Marianne Sæta fra Hu
rum. Flere hjelpekorps
har deltatt i letingen som
vil fortsette for fullt ons
dag morgen. Hunder fra
Drammen politikammer
deltok tirsdag i eftersok
ningen i skogsområdet
hvor hun sist ble sett.
Lensmann Per Foss ved
Nedre Eiker lensmanns
kontor sier til Aftenpos
ten at de har mottatt en
rekke tips fra personer
som mener å ha sett pi
ken. Et ektepar mener å
ha sett 14-åringen gå inn
på en skogssti fredag ef
termiddag. Ifolge ektepa
ret ble piken også sett lor
dag ettermiddag på sam
me sted. Et annet vitne
mener å ha sett piken på
Vinterbro ved Gjersjoen
lordag formiddag, idet
hun haiket i retning av
Drobak. En venninne me
ner å ha sett piken på en
buss i Hurum.

(Foto: Per Svensson.)

begynnelsen av 70-årene. Hvordan
ser du tilbake på den tiden?
— Det var tildels svært deprime
rende å se hvordan en gruppe for
fattere og litterater ut fra sin poli
tiske vinkel fikk lov til å dominere
vårt kulturliv. Politisk plakatkll
streri er ikke det samme som
kunst, sier han — og uttrykker håp
om at han må få tid og krefter til å
skrive endel lyrikk igjen. Noen
samling har han Ikke gitt ut siden
1961, men poesi har han nå allike
vel skrevet noskå jevnt og trutt
opp gjennom årene.
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Ingen ny musikk
sjef til Operaen
(levekårs-L.

undersøkelsen)
H Nå foreligger alle rapportene:

m

1 1 . Sluttrapport

I

nou 1976:28

1 2. Utdanning og ulikhet
1
Bn
v/Gudmund Hernes og Knud Knudsen, NOU 1976:46 I
1 3. Uførepensjon og samfunns-

I
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StrUKtUr v/Jon Eivind Kolberg,
Nanna Kildal og Arvid Viken, NOU 1977:2

§1
H

1 4. Sosial mobilitet i Norge
gl
v/Natalie Rogoff Ramsøy. Tiden Norsk Forlag 1977

i
M

i5. Inntektsfordeling i Norge
M
v/Tor Rodseth, NOU 1977:44

Da stillingen som musikksjef
ble utlyst efter at Martin Tur
novsky overtok operasjefstillin
I gen i Bonn, meldte det seg 83 so
kere. Operaen festet seg ved to
||
av dirigentene, men nå har beg
ge trukket seg.

1 6. Regionale ulikheter i levevilkår I
IH
v/Bjorn Terje Asheim, NOU 1978:3
Wi
I 7. Arbeidsplassforhold og arbeids- 1
Si
"I"
'&&&
P
miIJØ v/Jan Erik Karlsen, NOU 1978:25
M
I 8. Levekår i storby was^ A a Se
,U
og Britt Dale, NOU 1978:52

I
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1 9. Demokrati og politiske

I
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reSSUrSer v/Gudmund Hernes
og Willy Martinussen, NOU 1980:7

I Kan kjøpes eller bestilles gjennom bokhandel I

I Universitetsforlaget 23»
Tollbugt 31. tlf (02) 41 24 35, Postboks 8134 Dep . Oslo 1

(Mona Levin) Den Norske
Opera får ingen musikk
sjef i inneværende sesong.
Den faste dirigenten, Per
Ake Andersson, skal fun
gere som orkestersjef og i
samarbeide med operasjef
Aase Nordmo Løvberg
dekke musikksjefens funk
sjoner Inntil videre. Den
samme ordning har man
ved
Stokholmsoperaen,
der den norske dirigenten
Kjell Ingebretsen er orkes
tersjef. De gode erfaringer
der gjør at Den Norske
Opera ser optimistisk på
fremtiden. Kunstnergrup
penc er også enige i denne
ordningen, forteller opera
sjefen til Aftenposten.

I
9

Dirigentene har trukket
seg både av hensyn til Operaen
og seg selv. Det er vanskelig å
finne toppdirigenter som er vil
lige til å være her seks av årets
måneder, slik vi onsker. De fo
ler at det er uriktig å påta seg
stillingen når de ikke kan fylle
våre behov. Det er også helt
klart at det administrative ar
beidet ikke nr særlig tillokken
de. Dertil nærer de en viss eng
stelse for å bli gående her uten
nok å gjore som en folge av ned
skjæringene i antall forestillin
ger på grunn av den okonomis
ke situasjon, forklarer operasje
fen. Hun legger til at det ikke er
noen panikkstemning i Operaen
nå. — I inneværende sesong er
vi allerede sikret flere store gje
stedirigenter, og kanskje forer
gjestespillene til en avklaring
De gjestende dirigentene er, i
tillegg til de norske Arvid Flad
moe og Per Dreier, i forste rek
ke Niklos Erderlyi fra Budapest
og Heinz Fricke fra Deutsche

Oper berlin. Videre gjester John
Matheson, Charles Farncombe
og Peter Keuschnig. Turnovsky
kommer tilbake til nyinnstude
ringen av «Eugen Oncgin».

Ikke forbud
mot Norol
rabatten
Forbruker- og administra
sjonsdepartementet
vil
ikke gripe inn mot den ra
batt-ordning som Norsk
Olje har for bensinsalg fra
kort-automater. Represen
tanter for Norges Bilbran
sjeforbund var tirsdag 1
møte med departementet.
Bilbransjeforbundet me
ner at Norsk Olje gir for
stor rabatt, og at dette kan
føre til en priskrig på ben
sin som kan skade for
handlerne. Bilbransjefor
bundet var meget bekym
ret over situasjonen.
Statssekretær Per Brannsten
opplyste på motet at Forbru
ker- og administrasjonsdepar
tementet har forelagt saken for
Norsk Olje. Norsk Olje har
svart at deres rabattordning er
et introduksjonstilbud, og at sel
skapet har rabattordningen un
der vurdering. Brannsten sa til
representantene for bilbransje
forbundet at siden Norsk Olje
vurderer sin rabattordning, vil
departementet gi selskapet tid
til dette. Departementet vil fol
ge den videre utviklingen, og vil
eventuelt ta opp saken med
Norsk Olje hvis markedsforhol
dene gjor det nodvendig, eller
hvis selskapet bruker for lang
tid på sin vurdering av kor'.-ra
batten.
Statssekretær Brannsten un
derstreker at både prissituasjo
nen og hensynet til forbrukerne
gjor det vanskelig for departe
mentet å gripe inn mot rabatt
ordningen. (NTB)

"Hver dag leverer jeg grønnsaJker
til Oluf Lorentzen rett fra åkeren min1.1
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bugner det av purre, salater, kål, tomater og
agurker til rene torgpriser hos oss
Se bare selv:
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Oulrøet i' fater
I
Spis de som snacks eller revne med
Heidelberg salatdressinger. *9/\C
Pris pr bunt
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J/oMål^lm<
Nydelig til råkost eller som *] OQ
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Setter farge på salaten, billig smorbrodpålegy
Prov de grillet i aluminiumsfolie som tilbehør
til oksekammen.
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Jlønd? benfri ohebm
Striploin steak ypperlig til grilling, saftig og mor
Veil pris pr. kg kr. 89,00.
+ji**
vår pris pr kg.:
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Jjurkr^f
Som egen salat eller med følge av tomater,
kinakål eller revne eDler
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P q nr stk
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SmmeMMv
Lettrokte svmekoteletter er nydelig sommermlddag med hodekål som ledsager
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Uunnv æ r,, g ,,l salater
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Prøv de skokle mcd godt smør
Ve,, ps,3 kr. 10,90.
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vår pris pr bks
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Stirre i bunter -^^'^
Kjop mye - putt i fryseren QQQ
Pus P r bunt:
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Kinakål
?£åtÉ.
En spro og god nykomling -_/.-(^fe^
blant salater
y/j^.
Pris pr stk
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