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Incest er en forbrytelse som har kommet i fokus i det siste, etter
Ars fortielse og uvitenhet om problemets omfang. Incest er seksuell omgang mellom familiemedlemmer, vanligvis far/datter, og
har fellestrekk med kvinnemishandling og voldtekt. Det skjer innen familiens fire vegger, hvor ofrene er hjelpelose barn som har
liten mulighet til a komme seg vekk. Incest kan ofte virke verre
for barnet enn seksuell utnyttelse med fremmed gjerningsmann,
fordi barnet er nwrt knyttet til foreldrene og tvunget til a leve
sammen med den som utnytter det.
Incest er seksuell forb
indel- seg om. Barn som anmelder
se mellom familieme
diem- incest biir ofte ikke trodd —
mer. Utoveren er alts
a en alle vet at barn har en «livlig
voksen person som b arnet
fantasi».
star i et naert avhengig hetsDet kan dessuten vwre
forhold til. Det er stort
sett en stor belastning for et
menn som utover incest, og
barn a anmelde sin egen far.
flest jenter som blir utsatt
Mange anmeideiser skjer etfor det. HoIge Eli Ingnes ved
ter at barnet er blitt vokBarnevernsklinikken i
sent, ofte Ienge etter at skaAkershus blir ca. 19 prosent
den har skjedd.
av jentene og 9 prosent av
Familiemedlemmer,
naguttene utsatt for incest.
boer og mere siektninger
Den seksuelle kontakten
har ikke plikt til a anmelde
kan variere i omfang og
incest,
det har heller ikke legrad.
ger, sykepleiere, osv.
Ethvert incestforhold vii
(det er na foreslatt 5 endre
vaere preget av tvang —
p5 dette, jfr. NOU.)
barnet blir utnyttet av en
Det er veidig vanskeiig
person som har makt over
snakke om incest, man kiadet. Barnet har sma muligrer ikke 5 forhoide seg til
heter til a slippe unna, og vii
problemet hvis man oppderfor leve i evig angst. Ofdager det. Kvinner som aner
te skjenner ikke barnet hva
at mannen deres har seksom er gait, fordi det er fosuell omgang med datteren
lelsesmessig umodent. Inhar vanskelig for 5 innse
cest er forbundet med
det, og later kanskje som
skyldfolelse — offeret tror
om probiemet ikke eksat det er han/henne det er
isterer. De fleste biir ternnoe gait med. Selve hemmelig makteslose i en slik simeligholdelsen er en stor
tuasjon.
belastning, og incest kan
vzere hovedproblemet til et
barn uten at noen vet om
det. Man prover a lose bar-

Kriminalstatistikken oppgir
fa tilfelle av incest, men en
ma regne med store «morketall», dvs, det er f8 saker
som biir anmeldt og etter-

forsket.

Incest er et sregent problem fordi det
foregar innen familien, og
fordi det er barn det dreier

Hvordan
lose problemet?

Det kan diskuteres om
straff er noen egnet mate a
behandie incest pa. Det vii
sjelden lose problemene
hvis situasjonen blir den

I incestsaker er det viktig
stille seg pa offerets side,
fordi offeret er den svakeste
parten. Dommere er som regel menn, og de vii ha lettest for 5 identifisere seg
med gjerningsmannen. Det
viktigste som kan gjores
med incest na, era synliggjore problemet. For 10 ar
siden var det ingen som
snakket om kvinnemishandling som noe omfattende problem i Norge.
Ettersom man har fokusert
p5 dette problemet, har man
kiart a vise at omfanget er
mye storre en antatt, og
dette har fort til at det er
blitt lettere for kvinner
komme ut av mishandlingshelvetet. En mishandlet
kvinne er til en viss grad avhengig av mannen, og hun
vii ha store problemer med
bryte ut av forhoidet. For et
barn blir dette enda vanskeligere. Incest og kvinnemishandling kan muligens
ses pa som to sider av samme sak — mannens eiendomsrett til kvinner og barn.
Den tradisjonelle familien,
med mannen som overhode
med nrmest all makt, tjener til a undertrykke kvinner
og barn 55 de ikke skal rokke ved maktforholdet. Dette
probiemet ma loses p5 lang
sikt — i forste omgang er
det viktig a bli klar over at
incest faktisk forekommer,
silk at en kan finne losninger
p5 probiemet. TONE HERTZBERG

samme som for incestfor-

Kilder:

Lovverket

Den norske straffeloven har
nets problemer uten a komet swrskilt kapittel om sekme til kjernen, fordi barnet
sualforbrytelser. To paraikke greier a snakke om det
grafer gar spesielt pa incest,
og fordi hjelpeapparatet
dessuten er det en paragraf
ikke ser muligheten for at insom omhandler utnyttelse
cest forekommer. P5
av egen stilling for S skaffe
mange mater kan incest
seg seksuell omgang. I til\ sammenlignes med voldlegg har vi paragrafer som
tekt: Voldtekt er sekomhandler utuktig omgang
suell utnyttelse ved
Iatferd/handling) med mindhjelp av tvang eller
rearige under 16 Sr og under
void, offeret star
14 ar, og voldtektslovgivhjelpelost, blir misning, hvor det ikke er noen
aldersgrense. I voldtektssatenkeliggjort og det
er en stor pakjenker har offeret rett til gratis
ning a vitne i en
advokathjelp — i den forrettssak. I tillegg
bindelse var det ingen som
kommer incestofrenes mere
tenkte p5 incestofre.
tilknytning til gjerningsStrafferammene for inmannen som en ekstra becest er hoye, men praksis
lastning.
viser at incestutovere som
blir domt, far relativt lay
straff.

Innen familien

hjelp. En annen losning er
atskille barnet fra incestutoveren. Straff blir samfunnets mate a markere sin
holdning pa, det at vi har
strenge straffer for incest
viser at dette er en handling
samfunnet misliker. Det kan
kanskje ogsa fungere som
en stone for offeret, som vii
fa vite at det ikke er henne/ham det er noe gait med,
men derimot den som utover incesten.

bryteren kom i fengsel. Det
kan ywre en 'inning med familieterapi, hvis det viser
seg at hele familien trenger

Bl.a. artikier i Ny Tid, Kvinnejournalen, NOU 25:1982
Barnemishandling og omsorgssvikt.
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Eksempler
fra
incestsaker
Disse eksemplene fra norsk
rettsvesen er hentet fra
NOU 26:1982 Barnemishandling og omsorgssvikt.

Eksempel 1
«En 16 Sr gammel pike henvendte seg til politiet etter
ferst 5 ha oppsokt barnevernsnemnda. Hun anmeldte sin stefar for voldtekt
gjennomfort under sterke
trusler, 15-20 ganger i lopet av ett Sr. Stefaren ble
anholdt og opplyste i avhor
hos politiet at piken var narkoman, fabulerte og hadde
inngitt falsk anmeldelse.
Han ble loslatt. Dagen etter
ble politiet tilkalt til deres
hjem av naboer. Mannen
holdt da mor/datter i sjakk
inne i huset med en hagle.
Politiet klarte A f5 lurt de to
ut av huset, men mannen
skjot seg selv.»

Eksempel 2
«Mor innga anmeldelse av
50-firig samboer for utuktig
omgang og for forskjellige,
andre utuktige handlinger
Over hele den vestlige verden spres ideologien med Lolita-symboler, som til sjuende og sist ferer til
incest og seksuellt misbruk av barn.

«En prostituert. Det var
det han hadde gjort meg
til: et lite barn som solgte
kroppen sin for penger. Til
sin egen far.» Sitatet er
hentet fra boka «Pappas
lille pike», en sjolbiografisk
roman skrevet av den kanadiske forfatteren Charlotte Vale Allen. Den handler om forfatterens oppvekst som incestoffer og
alle de problemene det forte med seg. Hennes far
misbrukte henne seksuelt
fra hun var 7-8 ar fram til
hun ble gammel nok til 8
nekte. Hun ble tvunget til
holde det hemmelig, og
betalt for a holde kjeft.
Forholdene i familien var
darlige, med slassing og
krangel mellom foreldrene,
og hun, den yngste, fikk
p5 en mate ansvaret for
problemene. Hvis hun ikke
gikk med pa farens krav,
visste hun at han ville lage
et helvete for alle de andre
i familien.
Boka skildrer den store
psykiske belastningen det
er for et barn a bli utsatt
for incest. Barnet har en
hemmelighet det ikke vager 8 fortelle til noen, det
lider av angst og redsel for
at det skal bli oppdaget.
Sjolforakten stiger, og forholdet til ens egen kropp
blir odelagt. Ingen forstar
problemet, fordi det ikke
gar an 5 snakke om det.
Forfatteren forteller ogsa
hvordan opplevelsene i
barndommen preger hennes liv som voksen — en
stadig kamp for 5 akseptere seg sjol, vage a stole pa
andre mennesker, og vage
leve ut sin seksualitet.
Skildringene er rystende
og ganske intense — det
er tydelig at hun har hatt

med hennes dotre fra tidligere ekteskap pa h.h.v.

12, 13 og 14 5r. Handlingene skulle ha pagatt i ca. 2
5r, mot betaling fra hans side, og ved en anledning
skulle han ha oppnadd samleie med den yngste. Han
ble domt til 6 mnd.s fengsel
etter straffelovens §§ 195
og 196».

klart a skaffe seg annen bopel.
Det samme var tilfelle for
moras vedkommende, som
hadde tatt ut separasjon.
Saken ble deretter av politiet henlagt etter bevisets
stilling.»

Eksempel 3

Eksempel 4

«En sytten Sr gammel pike
innga skriftlig anmeldelse til
politiet og anmeldte sin far
som var utlending for ved
trusler og vold a ha utnyttet
henne seksuelt i flere 5r.
Faren hadde truet med
drepe henne og slo henne
med lwrbelte. Hun oppga at
han hadde besvangret henne tre ganger. Moren var
engstelig og svak. I forste
avhor bekreftet hun i stor
utstrekning datterens anmeldelse, men etter at faren
hadde sittet i varetekt i flere
uker, trakk b5de mor og datter sine anklager mot ham
tilbake skriftlig. Datteren
anga at hun ikke hadde mot
og samvittighet til a vitne
mot sin far, hun mente at
han allerede hadde fatt nok
straff. Hun hadde da selv

«Mor med tretten Sr gammel sonn anmeldte 33 Sr
gammel stefar for utuktig
omgang med sonnen. Han
tilstod delvis og ble domt til
ubetinget fengselsstraff for
utuktig omgang med barn
under 14 Sr (straffelovens §
195), samt voldtekt, da forholdet var begatt under
trusler fra hans side, og ogs5 etter straffelovens § 209
for utuktig omgang med
noen som stod under hans
myndighet. Retten uttalte
bl.a. at det var grunn til
anta at forholdet hadde hatt
skadelige psykiske folger
for gutten, som hadde kilt
presset under hans autoritet
— det hadde ogs5 pagan
over tid.»
•

TONE HERTZBERG

Pappas lille pike

Charlotte Vale Allen,
skreiv boka
om incest,
noe hun sjel
har opplevd
ph kroppen
som liters jente.
FOTO: PAUL
BJERKE

behov for 6 skrive denne
boka.
Til tross for dette, synes
jeg boka er darlig. Den er
darlig skrevet, til tider
langtekkelig og kjedelig.
Jeg synes den mangler

perspektiver — det blir
mye gjentakelser, og fa
overraskelser, egentlig.
Boka gir ingen grunnleggende forstaelse eller nye
impulser. Den blir en bok
om incest og en personlig

livshistorie. Selv om det er
viktig a skrive om incest,
som er et tema som er lite
omtalt, synes jeg ikke det
er nok begrunnelse for 5 si
at boka er bra.
Oversetteren gjor sik-

kert sitt til at helhetsinntrykket blir negativt. Den
er sjeldent darlig — det er
som a lese engelsk, bare at
ordene er norske. Jeg kunne nevnt en rekke eksempler p5 det — det er veldig

irriterende nar spraket blir
sa darlig som her.
TONE HERTZBERG
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Det nye

Til alle
kommisjonrer
abonnenter
Rod Ungdom feirer jubileum, det er Ott 20 ar siden Sosialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon ble stifta. I SUF skulle det tidlig utkrystallisere seg politiske linjer som sto i strid med moderpartiets plattform, maoismen.
Tonene fra kulturrevolusjonen i Kina ga det
avgjorende statet til at Marx og Lenin igjen for alvor kunne graves fram og blAses stov ay. Endelig
fantes det et nytt alternativ til ost-europeisk piggtradsosialisme.
S5 kom ungdomsopproret. I mai 1968 sto barrikadene i gatene i Paris, i Vietnam bomba USA
befolkninga med napalm, og her hjemme gikk
SUF i spissen for solidariteten under parolen:
«Seier for FNL». SUF ble til SUF(m-l) i 1969, og
var fra da av en selvstendig organisasjon, og for
borgerskapet en frykta bande revolusjonsromantikere som forforte ungdom i hopetall. I 1973 ble
AKP(m-l) danna og partiets ungdomsorganisasjon f5r navnet Rod Ungdom.
I 5ra siden da har Rod Ungdom hatt en halsbrekkende historie. Etter eget skjonn sto forbundet p5 vitenskapelig grunn, men den reelle
bakkekontakten har variert. Rod Ungdom plukket
roser fra fjerne himmelstrok og satte dem i knappehullene, og under den store proletaringskampanjen ble kjeledressen trukket p5. De personlige ofrene var store — ingen ungdomsorganisasjon har i disse 5ra i tilsvarende grad virket inn
pa sine medlemmers liv og levnet. Man ga gjerne
avkall pa karriere og integritet, bare man kunne fa
vwre en skrue i historias store hjul. Var det noe
man torstet etter var det perspektiv, p5 toppen
av sosialdemokratiets velstandskurve sa man
konturene av den stromlinjefora velferdsstaten i
grell kontrast til statens bakg5rd. S5 plukka man
opp hansken fra den tredje verdens frigjoringskamper og verden tolda seg ut og viste at det fantes en storre virkelighet, som stilte krav, men
som ogsa ga 'otter.
I 1976 dude Mao Zedong, og den folgende
maktkampen i Kina avlivet myter omkring ml-ernes paradis, sosialisme-kritikken blussa opp, og
opprorerne vendte tilbake til sine poster, eller de
havna i det desillusjonerte odeland.
I dag, i 1983, kan vi knapt 5pne en avis uten
bli konfrontert med arbeidsloshet, kriger eller
atom-opprustning og bli sl5tt av var egen maktesloshet. lronisk nok er dette hva ml-erne har forutsett ville komme, kjernen i marxismens analyse
av kapitalismen sier at denne stadig vil bli rystet
av kriser inntil den driver fram krakket som Mr begeret til a renne over og arbeiderkiassen til 5 gjore
revolusjon. Men vi som har levd i et vakuum av
fred og oppgang s.5 lenge, kan vanskeiig vente at
analyser aleine vil fore til snarlig rennesanse for
ml-bevegelsen.
Enten vi er ml-ere vil eller ikke, sä har utviklinga
tan oss p5 senga, og n5r krisa har kommet skyllende innover oss, kan vi lett fa foielsen av a oppleve en naturkatastrofe. Det har 5penbart satt sine spor, snakker vi om framtida for egen del er vi
forlegne, og for ikke ta store ord i munnen, snakker vi om n5tida er det med resignasjon, og snakker vi om g5rsdagen er det med ironi. Det skal
mye til for ikke a soke til virkeiighetsflukt. En ny
generasjon Rod Ungdommere leser Dag Solstad,
ler og ryster p5 hue over dydsmonsteret Nina
Sk5toy. I Or proletariserte ml-erne seg, mens vi i
dag stort sett utdanner oss til arbeidsloshet, det
skal bli spennende 5 se hva som avler flest selvmord.
A innrette seg slik forrige generasjon gjorde
kan beere gait aysted, en politisk vekkelse bor
ikke prege livet vart i den grad, s5 lenge bevegelsene ikke skjer i samfunnets basis.
Men n,5 i dag, som vi klamrer oss til de jobbene
vi har, studentene holder kjeft, og gymnasiastene
leser lekser, glimrer den store friheten med sitt
fravwr.
THERESE BJORNEBOE
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formatet
Fra og med dette nummeret gar Rute 80 over til
det formatet du na holder
i hendene. Arsaken til det
er flere. For det forste er
det nye formatet pengebesparende, fordi det i
praksis ikke koster noe
saerlig mer a trykke det
samme antall sider i dette
formatet, som det det
kostet i det gamle. Det
betyr at vi kan bringe mer
stoff i hvert nummer, eller vi kan redusere antallet sider, men opprettholde stoffmengden.

og lesere
Nye koster har n5 overtatt arbeidet med distribusjon av avisa, noe
vi haper skal fore til at den delen
av arbeidet med Rute 80 skal bli
bedre. Det siste halvaret har distribusjonen Ott litt pa halv toiv, til
tross for at de to som har arbeidet
med oppgaven har gjort en kjempeinnsats. Honnor for dem.
Na har altsa nye folk tatt over,
og fra og med dette nummeret
skal igjen Kommisjonaerposten
komme ut like for hver enkelt utgivelse av Ruta.

Na skal ogs5 systemet med
returnering av en bit av hvert enkelt bled som ikke selges komme i gang. Derfor ma alle kommisjonaerer fra og med dette
nummeret rive ut og sende inn
den delen av baksida der returadressa star. Hvis dere ikke gjor
dette ma dere betale for alle
numrene dere far tilsendt.
Dette er altsa en kontroll slik
at Rute 80 far penger for alle blader som blir solgt.

hver gang er det begrensa hvor
lenge magasinet skal komme ut,
hvis da ikke Rod Ungdom gar inn
som sponsor. Na gar Ruta med et
underskudd som oker fra nummer
til nummer. A sende inn penger i
rett tid er derfor noe hver enkelt
kommisjonwr ma ta alvorlig.

ABONNEMENT
Ved gjennomgang av abonnentlistene oppdager vi at dot er de
merkeligste folk som abonnerer —
men ogsa som ikke abonnerer. Vi
som jobber med avisa vet at bare
en fast og stabil abonnementmasse kan trygge avisas framtid. Derfor overrasker dot nar enkelte i
sjolve leiinga gir blaffen. I denne
omgangen skal vi bare offentliggjore to navn, til gjengjeld sitter
begge i Rod Ungdoms sentraistyre. Sa far tida vise om vi til neste
nummer skal utvide lista!
De to er:

Bo Brekke
Arild Ronsen

RUTE 80s OKONOMI
Rute 80s okonomi er skral, og
hvis ikke salget av avisa blir okt
med noen hundre eksemplarer

SKAM DERE!

For det andre er dette
nye formatet pa mange
mater et bedre format
enn det vi har brukt til na.
I og med at det er storre
er det lettere a fa en mer
alsidig lay-out fordi det er
bedre plass til a plassere
fler saker pa hver side.

Teitinger finnes overalt...

Noon kan
sikkert kritisere
at utgivelsene
av Rute 80 har
ujevne.
Men man ma
forst§ at det tar
tid a holde i
orden en sa stor
bil som en
Volvo.
FOTO: BODIL
FAGERHEIM

DET ER NA TEMMELIG noyaktig to Sr
siden jeg ble valgt til redaktor av Rute
80, og pa Rod Ungdoms naert foresteende landsmote er det klart at jeg
ikke stiller til gjenvalg.
Men det er likevel pa sin plass
stoppe litt opp og se hvor vi star.
Rute 80 har de siste to Ara bade
hatt framganger og tilbakegang. Jeg
mener vi har Vett til en presentasjon
og en formgivning som iallefall av og
til har svingt seg opp p5 noe av det
ypperste blant de blader og magasiner det er riktig a sammenlikne seg
med.
((Flute 80 skal vwre elsket — men
ogsa hetet», var redaksjonens m.51setning da vi tok over for to ar siden,
noe vi til tider har klart a )eve opp til.
Mange mener noe om Ruta, spesielt de som er misfornoyde med dot
som har blitt prestert. Og det er forsavidt greit nok det, sjol om du blir
drittlei og forbanna p5 de som hele tida breker om at Ruta er bare rwvva,
uten at de er i stand til a komme med
konstruktive forslag om forbedringer.
Og en annen ting er det at utgaver av
Rute 80 som det har vrt almen

enighet om er bra, har ikke solgt noe
bedre enn numre som har blitt dornt
nord og ned.
MEN ENDA FARLIGERE enn de sure
oppstotene, er likegyldigheten som
mange har til Rute 80. Jeg tror at hvis
Rute 80 skal kunne klare 5 overleve
pa sikt (og den okonomiske situasjonen er alvorlig svak), ma flere bli
glade, i Ruta, foie noe for avisa, og fole at det a spre den er politisk arbeid
som gir resultater, og ikke bare et
pliktlop.
Sa kan mange sporre: Snur na ikke
redaktor Skeid hele problernet pa hodet, og logger skylda for den svake
okonomien pa alle de oppofrende
Rod Ungdommerne rundt omkring i
lagene i dot ganske land? Er det ikke
egentlig slik at det er redaksjonen
som med et sjabert innhold, et skrivebordsprodukt langt fra den ungdommen som gar rundt med lilla har,
lwrjakker med jernnagler og apen
buksesmekk? Er dot ikke slik at rot og
kaos med distribusjonen, tidsplaner
som aldri holdt og beskjeder som
aldri kom fram, som er arsaken til at

det har havna pa skeive?
JODA, SIKKERT DET OGSA. Men
Ruta har ikke vrt sa darlig. Ruta har
ikke vrt sa uselgelig. Og innholdet
har ikke vrt 55 haplost.
Nok om det. For meg har disse to
ara vrt spennende og laererike. Jeg
har bade laert mye om dot a lage avis,
men ogsa hvor mye arbeid som ligger
bak hvert nummer av Ruta. Og gjennom redaksjonen har jeg blitt kjent
med et handful' entail medarbeidere,
som har sjangla ved arbeidsbordet,
etter flere netters arbeid p5 slutten av
hver produksjon. Og jeg tenker da
spesielt p5 Therese Bjorneboe, Christen Hvam og Tone Hertzberg.
aNa vii vi ikke leike med teitinger
men>, sa Rune Moen og Anders Austskog i et liknende innlegg i Ruta da de
gikk av for to ar siden. Jeg veit ikke,
dot er bra med teitinger fra bann til
toppen i Rod Ungdom. men om det er
55 generende mange flere der enn
dot finnes noe annet sted, er jog sannelig ikke sikker p5
KNUT IVAR SKEID
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RUTE 80 SPURTE UTVALGTE
ROD UNGDOMMERE OM:

. . Brynjor
Acs flokel

Brynjar Aa er et nytt navn,
▪ heft fersk som forfatter er
han ikke, han debuterte i I
■ '81 med boka (‹Tjukken». ■
Og i ar kom romanen I
■ «Gords barn» som han gir ut
pa Forfatterforlaget.
■ Brynjar Aa er fodt i 1960 og ■
representerer med det et I
i
tilskudd
▪ ungdommelig
kanskje I
norsk
litteratur,
▪ oppmuntres flere til a ta bladet fra munnen?
■ Boka er en «generasjonsI roman» fortalt gjennom I
ponkeren og husokkupan-;
ten Fixe. A skrive en generasjonsroman med utgangspunkt i hendelser man
fortsatt star midt oppi, er
▪ vanskelig. Tittelen «Gords
I barn» roper at Aa kanskje 1
; har en visjon, men en god;
tittel er ikke nok, og her ser I
; den ut til a ha skutt et stykI ke over mat.
■ Den gordiske knute er sym-'
I bolet pa en uloselig opp- I
gave, slik synes tittelen vel-'
I1 valgt n5r en skal skildre I
■ penkere med Beres tro p5 5;
losrive seg fra det bestal
■ ende, men sjolsagt blir ■
hengende bastet og bundet. I
▪ Tittelen er pretensios fordi ■
Aa i stedet forsvarer og
■
▪ forklarer ponkerne.
Dilemmaet han star i er at'
▪ han beskriver en ungdoms-,
I gruppe der husokkupasjonl
; egentlig bare er et tilfeldig ,
valgt uttrykk for a skulle le-I
ve som outsidere, samtidig,
som okkupasjon i Aas bok
■ blir til et mal i seg selv.:
«— Hvorfor okkuperer man)
I et hus?» blir det spurt pa enI■
av bokas forste sider, ogi
I dette setter Aa seg fore SI
; forklare. Okkupantene vil;
I «gjera noe sjol», de er lei evil
; a bli dulla med av sosial-ar-'
I beidere, men fremfor alt vill
; de ikke fortsette i tralten,'
I Aa maner fram bilder av nit-I
; riste hjem, alkoholiserte'
I fedre, kort sagt et liv som)
▪ utspiller seg i lopestreng'
mellom arbeidsplassen og
■ sofakroken. «I begynnelsen;
var skriket», sier han, og nal
■ skriker de og paelmer stein
protest mot en karikatur avl
■
I. et elniv.
Men Brynjar Aas ponkere I
▪ har ikke lost knuten, de lig- ■
ger pa madrasser og lesel
■ Donald, herer musikk, og
drar p5 Interrail. Og hovedpersonen gjentar sitt evang- ■
elium i det uendelige, siterer
slagord og tekster, og skri- ,
ver egne dikt som innime1-1
lom sier en del, og andre ;
ganger blir tomme fraser. I
Nar jeg kaller det en «generasjons-roman», er det
fordi det ikke er noen distanse mellom forfatteren og
hovedpersonen, og Fixes
sjolransaking virker sal
overflatisk at jeg velger
tolke ham som et taleror for
flere. «Gords barn» er ikke I
spennende nok i persons-'
kildringa, Aas intensjon 1
med a formidle en livsopp-;
fatning blir ogsa fattig nar
han overhodet ikke staker ;
ut noen kurs, eller bidrar
med nye perspektiv p5 sam- ■
funnet. Spraklig gir ponkel
miljoet Aa gode kort pa han-1
da, gjennom slagord og ly- I
rikk har ponken sitt eget ■
sprak, og Aa bruker virkemidlene i rikelig monn.
Ved neste korsvei sviktel
det, det engang sa friske ,
spraket og alle de treffende
slagordene blir klisjeer.
Penkere er «godt stoff», og
Brynjar Aa har lite personlig ■
p5 hjertet, derfor kan vi 1
sporre oss om boka ikke er,;
litt spekulativ. Jeg vegrer
meg imidlertid for det, fordi
boka ogsa har mye uforlosti
og varmt i seg, som far motivene til a framst5 i sympatisk lys. Men Brynjar Aa
ikke lykkes denne gangen,
han bor forsake a «skue» litt
lengre neste gang, innover, ;
I utover eller begge defer, — I
stopp bare ikke pa darters- ;
1 kelen midt imellom en gang

I

Den forste Rute 80 ringte
var Petrin Eide, fra Sogn og
Fjordane. Vi traff en mannsperson hjemme: — Nei du,
hun Petrin er og henter sm5en i barnehagen, ring tilbake
om et kvarters tid.
Well, tenkte vi, sa Red
Ungdom sitter opptatt i
bleievask og stromregninger? (skulle vi forsokt en annen «vri»?) Etter 5 ha tromma fingre kaster vi oss igjen
p8 wet, denne gangen svarer en lys jente-stemme:
— Oj, ehem . . . n5 ma jeg
tenke meg om . . . det ene
ma vre forandring mot et
samfunn,
sosialistisk
sant . . . ? Ehm, a bedre et
samfunn,
fordervet
sant . . . ? Du m5 ta med at
Rod Ungdom er en organisasjon som ikke bare prater,
men gjor noe i praksis. —
Stille. — Hun tar sats:
— Rod Ungdom er en organisasjon som bygger sin politiske plattform p5 en utmarxvitenskap,
viklet
ismen, i motsetning til andre
partier p5 venstresiden, dette gjer oss mer virkelighetsnwre . . . sant? Petrin ler,
— det kom litt overrumplende, dette!
###

Tre gode grunner
ill a slutte opp om
Rod Ungdom?
Red Valgallianse i Oslo har i
Sr 19-5rige Merete JAsund
PS fjerdeplass. Vi h5per hun
vil stille i sine trange
bystyret,
i
skinn-bukser
med Liv Finstad i miniskjert
burde RV ha gode sjanser til
sI5 ut alle kjonnslose politikere. Rod Ungdom slutta
Merete opp om etter at ringrevene i YLI hadde vwrt
framp5. Hvorfor? — Red
Ungdom er den eneste revolusjonre ungdomsorganisasjonen, og det eneste re'elle alternativ for dem som
ser at kapitalismen ikke
fungerer.
— Den internasjonale politikken var gar mot begge
supermakter, og stoner frigjoringsbevegelser konsekvent, i motsetning til an-

dre.
— Jeg klarer ikke a sitte
passiv og se hvordan forholdene rundt oss forverres.
Men det er ogs5 moro 8 vae
re medlem i Rod Ungdom,
sier Merete.
###

SS har vi Unni Hansen, «leading-lady» i Rod Ungdom,
med Skolepolitikk som hovedansvar. — Rod Ungdom
er det eneste revolusjonre
alternativet for ungdom,
som har en skikkelig klasseanalyse og gar i spissen for
fremme internasjonal solidaritet, — all over! — Rod
Ungdom bygger pa en skikkelig analyse av verden,
dette gjer vare konklusjoner
mer gjennomtenkt enn
Fredsbevegelsen. — Rod
Ungdom mener at vi sjel ma
g5 i spissen for 5 analysere
verden ved a studere marxismen.

###
Jan Messel er formann i Distriktsstyret i Oslo, for tida
med
flittig
opptatt
1. mai-forberedelser. Han
humrer, og har vel grunn til
det, etter elleve Sr i Rod
Ungdom. Det trengs jo litt
humor fora overleve slikt.
— Red Ungdom er det eneste revolusjonre alternativet i dag, slat- han fast, og
p5st5r videre at Rod Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen som
prover a se sammenhengen
i verden. Jeg synes fortsatt
det er moro a vre med, og
til:
gravalvorlig
legger
— For sigeren vil alltid felge
vare faner!

Asker-jenta og sentralstyremedlemmet
Ann-Helen
Skaug trenger ikke tenke
seg lenge om, hun hopper
ut i det med samme selvfolgelighet som om hun agiterte i valgkamp eller p5 et
offentlig mote. Stemmen er
tilsvarende p5g5ende.
— Rod Ungdom er den
eneste revolusjonwre ungdornsorganisasjonen i Norge, som i disse krisetider
trenger omveltning og revolusjon! — Rod Ungdom er
den ungdomsorganisasjonen som mest vitenskapelig
og grundig studerer kapitalismen, og verden. — I motsetning til f.eks. SU og
Unge Venstre (hun gestikulerer vet na, foran speilet i
gangen?). — Flere grunner?
— Ja, jeg m5 ta med at det
er et godt klima i Rod Ungdom fora utvikle analyser,
og diskutere sosialisme.
Takk. Vi har henda for fulle
til a applaudere. Det tar
Ann-Helen heldigvis sporty.
###

VArt ansikt utad i Bergen er
trivelig rundt, og tilhorer attenarige Trine Leikvold som
svarer p8 bredt Oslomal:
— Det gir meg en oppreisning! Rod Ungdom representerer for meg en oppreisning mot den under-

trykkinga som har ramma
minst fern generasjoner for
meg. Det er en politikk som
gir oss arbeiderungdom tru
PS oss sjel.
— Jeg skjenner ogsa
hvor viktig det er a vre
med i en organisasjon for
pavirke samfunnet, og byr5kratiet. Det nytter nemlig,
skal du se!
— Jeg vil ikke bli pAvirka
av borgerlig propaganda,
kaller hjernevasdet jeg
king, altsa. Jeg vil tenke
sjwl!
###
Arne Hestenes i Dagbladet
karakteriserte nylig Hanna
Kvanmo som «den siste
Mo-i-Raner». En under sekelse i marka ga oss
ugjendrivelige bevis p5 at
stridsoksa enn5 ikke er
gravd ned, jernverksarbeider og RU-talsmann KjeIl
Haugevik beviser at ryktet
om Mo-i-Ranerens clod er
betydelig overdrevent. Kapitalismen derimot kan se
framtida dystert i mote:
— Sosialismen er det
eneste alternativet. Se p5
den tredje verden, Red Ungdom er det eneste alternativet for dem uten tro p5 dagens samfunn.
— Red Ungdom er den
eneste organisasjonen med
brodd mot begge supermaktene, og som ikke lar seg rive med av Fredsbevegelsens unnfallenhet og pasifisme. — Sist men ikke
minst er Rod Ungdom en organisasjon som gjor noe og
ikke bare prater. Takk
blodsbror, st5 pal
###
Rod Ungdoms talsmann i
Trondheim heter Claus Jerveil, kjekk 5 se p5, — men la
deg ikke lure, han er b5de
arbeidslos og homo. Vi tok
ham p5 senga n5 og det er

samfunn aldri star stille, og
at heller ikke kapitalismen
kan vare evig, det gir oss
god grunn til a framskynde
utviklinga. — I Red Ungdom

Monaif Figenschou Flores
som en likandes kar, han
skravler melodiost Tromsodialekt og ler lossluppent.
Han er 23, snekker og aktiv
i UngMob, og Rod Ungdom
stutter han sjelsagt opp om:
— RU tar historia og verden alvorlig, og gjer ikke
vanskelige ting lettere enn
de er. — Rod Ungdom tar
arbeidet p5 skolene seriost
og star p5 elevenes side
mot nedskjwringer. V8r politikk viser oss hvor viktig
det er, vi tar krisa p5 alvor.
— Det viktigste era skolere
seg skikkelig, 5 tilegne seg
kunnskap om verden rundt
oss. Vi ser nok av endenser
til virkelighetsflukt blant
ungdom, enter( det gar p8
Indremisjon eller Hasj-royking. Rod Ungdom ser virkeligheten i auan, i hasj-diskusjonen star vi temmelig
aleine p5 venstresida. Men
vi er fortsatt altfor f5, det
skal mange tusen til for
virkelig f5 til noe.
##

I

I

I

I

en forvirra Claus som skal
stokke tankene sine: — Uff
da, det kom litt overraskende dette . . jo, jeg var og
sa filmen «Pixote» i gar, og
den ga meg en god grunn.
Den minna om at flertallet
av verdens befolkning lever
under for jwvlige forhold,
derfor er det god grunn til 8
age revolusjon her i Vesten.
— Vi har jo alltid f5tt here
at verden er ille, og urettferdig, men samtidig opplaeres vi til a tro at den ikke
kan forandres. Det synet
Red Ungdom star for er at

er det aldri fred S f5, det er
et hwlvetes mas fra morran
til kveld, vi f5r aldri tid til 8
slappe ay. — Og det er bra!
###

I

SA ringer vi Asker, der vi
treffer en lattermild Reinnaug Sorensen p5 trAden.
— Joss, vi sitter akkurat og
feirer et bursdagsselskap,
vi! Hun er «bare» 20, men
kollektivet feirer en tredve-5rs jubilant, og selskapet
slenger ertende bemerkninger og humrer av Ronnaugs
forsek p5 a samle seg.
— Skriv i alle fall at det er
moro! Og at du lwrer 5 tenke sjael, dessuten me selvstendig tenkende folk slutte
opp om Rod Ungdom, det
fins ingen alternativ!
— Dessuten,
en
tredje
grunn, — det er strt! Flirende unnskylder hun seg
med at middagen venter.
— So long!

###
Benedicte Giver p5 tjue Sr
fikk som avtroppende sentralstyremedlem i NGS spise-pinner i gave av formannen — ingen tvil om
hennes partitilknytning tydeligvis. Hun ivrer etter a bli
presentert som fabrikkarbeiderske, og bwrer trolig
den lille rode med seg p5
«golvet». Men hun er for slu
til 8 lire av seg sitater: — I
Rod Ungdom har vi koselige
hytteturer . . . lokker hun,
— og vi har et stort sjekkemarked, en dross kjekke
gutter og sate jenter! NGS
har satt sine spor p5 det politiske niv5et, forst8r vi, litt
forbausa blir vi over at det
dype spor:
har satt sa
— Skal man bli statsminister, me man jo begynne en
plass! Synger hun ut p5
saftig nordlandsk.

— Giiid, du lenge, lenge,
svarer vi
lenge leve ma
syrlig. — Heil vent, forresten, var det tjue du sa du
. . .

var?

I
I

I

1.1

til!

THERESE BJORNEBOE 9. ■ .

THERESE BJORNEBOE

■

mwdl

6

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014
Nr. 2-3 1983

Rocke
uten
sjenke
DJ

job e
en ubetydelic

-Faller ikke rnusikken i smak? sper Discjockeyen Per-Eirik Johansen
Foto: Vidar Jorgensen
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Diskoteket Rio Bravo i Tromso mister olbevillinga si. Tvers over gata ligger Grand Hotell med sitt diskotek «Festhus» i kjelleren. Per Eirik Johansen er discjockey to kvelder
pa «Festhus». Da far han beskjed om at han ikke far fortsette — han spiller for mye
rock/punk.

7.to-F

/3,

«Forfinet
ungdomskultur ►
Rio Bravo var Tromsos
eneste diskotek som kjorte
konsekvent p5 rock. Og det
var ikke «pen» og diskofisert ungdom som gikk p.5
Rio.
— Rio er det eneste diskotek i byen som ikke fremmer en forfinet ungdoms-

kultur. Det er den eneste
plassen der frikere og ponkere, gateungdommen slipper inn, skreiv Rockeklubben i Tromso i en uttalelse
som gikk mot A frata Rio 01bevillinga.
Rockeklubben s8 dette
som et forsok p5 5 disiplinere ungdommen i Tromso ytterligere.
— Det vi mener det g5r
p5 er at kommunen og politiet onsker A tyne og splitte
opp den «opprorske» delen
av ungdommen, skreiv
Rockeklubben.
RV (og deler av Hoyre)
gikk mot 5 frata Rio olbevilgninga. Hermann Kristoffersen fra RV sa det slik:
— For ungdommen her i
byen var Rio en oase i orkenen, sjol om det var en oase
med skittent vann. Det er en
klar klasseinndeling a si ja til
Paletten (kulturcafe
Tromso) og nei til Rio Bravo.
Det blir sporsmal om «mokkaplass eller ikke.»

Rio hadde en type musikk
og et folk & miljo som det
gode borgerskap ser p5 som
halvkriminelt. Derfor var Rio
lettest a s1.5 ned pa n.5r kommunestyret skulle markere
edruskap.
Dessuten eies ikke Rio av
noen av de store hotellene i
Tromso. Og eieren star utafor restaurantenes bransjesammenslutning. Skin sett
sto ogs5 Rio mest lagelig til
for hogg.

I vinter var Per Eirik Johansen discjockey et par ganger p5 Festhus, diskoteket til
Grand Hotel!. Da fikk han et
brev fra Johnny Scott, som
driver formidling av DJer. I
folge brevet syntes restaurantsjefen at Per Eirik spilte
for mye rock/punkmusikk,
og «man er redd for at Festhys skal f5 samme rykte
som Rio Bravo irockemu-
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DJen som
ikke fikk seg jobb
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Per
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Et diskotek uten olrett — en DJ som ikke far jobb. Ubetydelige saker? Eller hendelser
som sier noe om Tromso som ungdomsby?

I vinter var det mye avisskriving i Tromso om restauranter som skjenka til
mindreArige. Flere utesteder
var framme i lyset.
ne matte markere at de tar
alkoholpolitikk alvorlig
Kommunestyret lot oksa falle over Rio Bravo. Rio mista
retten til 5 selge ol. Men
blant folk i byen er det godt
kjent at kontrollen med
hvem som slippes inn er s5
som s8 de fleste plasser.
SAnn sett skilte ikke Rio seg
spesielt ut. Hvorfor tyne
Rio?
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