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ri e blir film 

REKONSTRUKSJON: Situasjonen ved gjeterhytta ved Grotli 27. april 1940. Engelskmennene Partridge og
Bostock i hyttedøra, mens tyskerne Horst Schopis med den sårende Josef Auchtor og nærmer seg.

LILLEHAMMER: Det ligger an til røde tall i regn-

skapet og et betydelig underskudd for AS

Oplandske Dampskibsselskap i 2008. 

Det skyldes for en stor del at selskapet måtte dekke ut-

gifter til reparasjon og forbygging av egne midler. 

Gleden var stor i jubileumsåret 2006 da Skibladner

ble fredet av Riksantikvaren. Eierne håpet at dette skul-

le føre til økte og lettere tilgjengelige tilskudd. Men slik

ble det ikke, skriver styreleder Bjørn Blichfeldt i et brev

til Lillehammer kommune. I 2008 søkte selskapet sta-

ten om 1,2 millioner kroner til reparasjon og forebyg-

ging, men endte opp med 400.000 kroner. Som tidli-

gere år søker selskapet om 104.000 kroner i støtte fra

Lillehammer kommune i år.  Skibladner hadde 19.649

reisende i 2008. Det er en nedgang på 400. 

RØDE TALL: Skibladner sliter økonomisk.
Foto: Torbjørn Olsen

Underskudd for Skibladner 

I FN-tjeneste 

Tolv tidligere soldater av begge

kjønn, fra generaler til menige,

med et aldersspenn på mer enn

60 år har, foruten den blå bere-

ten, det til felles at de forteller

tilsynelatende åpent om sine

opplevelser, tanker og erfaring-

er i FNs tjeneste. En sitter igjen

med fysiske skader, andre med

traumer etter vonde  hen-

delser, noen tilsynelatende

uberørt av sterke begivenheter.

Men alle er klare på at tiden

under FN-flagget har betydd

svært mye i deres liv. Detaljrik-

dommen i beretningene, som

går helt tilbake til 1950-årenes

Korea-krig, viser styrken på

inntrykkene.

Men alt er nært og nøkternt,

uten de store ord: Hvordan det

er for ei norsk jente å stå foran

en rasende, steinkastende

mobb utenfor Pristina, for en

uforberedt unggutt å befinne

seg midt i tumultene i Mogadis-

hu, eller å sitte med redselen

for selvmordsbomber i et kjø-

retøy i Meymaneh. 

Naturlig nok har militære

sjefer som Fredrik Bull-Hansen

(Gaza) og fåbergingen Ole Røn-

ning (Libanon) overblikk og

mulighet for analyse som gir en

ekstra historiebonus for lese-

ren.  Men særlig der den sam-

me situasjonen berettes uav-

hengig av hverandre, sett

«ovenfra» og «nedenfra» av to

forskjellige mennesker, føler vi

å ha møtt virkeligheten. Som

nettopp i ingenmannsland

mellom PLO og Haddads Isra-

el-støttede falangister i Sør-Li-

banon. Eller i borgerkrigens

Kongo på 1960-tallet, der den

nylig avdøde general Bjørn

Egge og øyerværingen, davæ-

rende sersjant Arne Huuse

kjempet samme krig mot opp-

rørslederen Tsjombes euro-

peiske leiesoldater.

En dårlig papirkvalitet trek-

ker ned noe for denne meget

aktuelle boka, som etterlater et

inntrykk ikke bare av dramatik-

ken, men også trivialitetene og

– ikke minst – den stadig

tilbakevendende følelsen av

maktesløshet og iblant me-

ningsløshet hos de norske

fredssoldatene.

En fiks tittel som gjør at man

plukker den i vrimmelen av bø-

ker.  Med et innhold som består

av 215 mer eller mindre utenke-

lige spørsmål som man bare

sjelden har tenkt på å stille seg

– og som man i hvert fall aldri

har hørt svaret på: Hvordan

lukter månen?  Hva var Moz-

arts mellomnavn?  Hva gjorde

feministene med bh’ene sine?

Eller litt mer på den halvseriø-

se siden: Hvilken by er verdens

største?  Hva gjorde Nero da

Roma brant?  Hva er neshor-

nets horn laget av?

Man forstår at vi her står

overfor - som det står i innled-

ningen: En flammende fakkel

som kaster lys, ikke over allere-

de skinnende kjensgjerninger,

men inn i uvitenhetens mørke,

fuktige kroker.

Og så er det slett ikke bare

tøys og tull.  Boka er faktisk et

funn for oss overfladisk nys-

gjerrige fordi den gir oss akku-

rat passe mye av ordentlige

opplysninger om artige emner

på en hyggelig, småpludrete

måte.  Passe mye til et par-tre

minutters lesing om hver sak,

og dermed vet vi altså noe om

hvordan og hvorfor gulerøtter

ikke hjelper oss til å se i mør-

ket, eller hvorfor corioliskraf-

ten ikke har noe med hvordan

badevannet renner ut av bade-

karet.  

Med andre ord: Dette er den

optimale boka for toalett-hyller

og nattbord.  Det har åpenbart

mange andre forstått også, si-

den den er kåret til Amazons

globale bestselger i 2006.  Alt-

så: Den selvfølgelige gavebok til

folk som allerede har alt.
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