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Liv Wiborg kommenterer i 
Klassekampen 30. juni min 
omtale av Inga Marte Thor-
kildsens bok – «Du ser det 
ikke før du tror det» – som sto 
på trykk i samme avis 27. 
juni. 

Wiborg er tydelig provosert 
av Thorkildsens bok, og i den 
følelsesladete tilstanden 
denne provokasjonen har satt 
henne i, kommer hun med 
nokså uklare resonnementer, 
men til gjengjeld nokså klare 
og grove beskyldninger.

Det ser ut til å være viktig for 
Wiborg å understreke at 
verken Thorkildsen eller jeg, 
som løfter fram boka hennes, 
har noen faglig tyngde. 
Thorkildsen er «knapt noen 
fagperson», får vi høre, 
samtidig som Wiborg ufortrø-
dent fordreier og fortegner 
Thorkildsens standpunkt 
inntil det parodiske, antakelig 
for å få henne til å se passe 
dum ut.

Ifølge Wiborg skal Thor-
kildsen for eksempel mene at 
«alle barns vansker skyldes 
overgrep og vold». Alle barns 
vansker? Hvor i boka står 
dette? Jeg venter i spenning 
på sidereferansen.

Slike polemiske usaklighe-
ter gjør ikke bare Wiborgs 
innlegg lite tillitvekkende, 
etter mitt syn bidrar det også 
til at hun mister den faglige 
tyngden hun så sårt savner 
hos andre.

Hva er motivasjonen for å 
bidra til en så viktig debatt på 
denne måten? Det kan virke 
som den store trusselen for 
Wiborg er at det i det hele tatt 
blir formulert alternative 

forståelser av de symptomene 
utsatte barn viser.

For det Thorkildsen gjør, og 
som jeg berømmer henne for, 
og vil fortsette å berømme 
henne for, er å utfordre det 
dominerende synet på 
diagnoser. Dette gjør hun på 
en tydelig, men nyansert 
måte. Mens Wiborg selv etter 
alt å dømme vil ha monopol 
på dette fagfeltet, har ikke 
Thorkildsen noen eksklude-
rende tilnærming. Hun 
understreker bare at det 
finnes andre måter å forstå 
symptomer på enn de diagno-
semanualene anfører, og at 
det kan ha katastrofale følger 
om vi ikke er oppmerksomme 
på det.

Det Thorkildsen også gjør, 
er å løfte blikket og spørre: 
Hva innebærer medisinerin-
gen av barn? Har vi oversikt 
over konsekvensene av dette? 
Wiborg forteller på sin side at 
«over 30 prosent av plassert 
ungdom har ubehandlet 
ADHD».

Da lurer jeg på hva hun 
mener med «ubehandlet». Vil 
det si ikke-medisinert?
Wiborg gir oss dessverre nok 
et eksempel på at Thorkild-
sens viktige bidrag ikke blir 
tatt imot med åpenhet, som 
enda en fasett i dette sam-
mensatte bildet, men blir 
høvlet ned og forkastet på 
mildt sagt sviktende grunn-
lag.

Når Wiborg attpåtil avslut-
ter innlegget med å beklage 
seg over at Thorkildsen har 
«satt vold mot barn på 
moten», begynner hun å 
nærme seg det smakløse. Er 
dette virkelig et problem vi er 
overeksponert for?
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Den store trusselen
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Den blåblå regjeringen 
gjennomfører en rekke 
«reformer» etter eget utsagn: 
jernbanereform, reform av 
arbeidsmiljøloven, kommu-
nereform ogreformering av 
jordbruket.

På Wikipedia står denne 
definisjonen av reform: «En 
reform (eller reformasjon), 
fra fransk reformer, fra 
latinsk reformare, «forme på 
ny», er i politikken en 

betegnelse på forandring til 
det bedre». 

I bokmålsordboka står det 
«Reform m l (fra fr.; se 
reformere) omdannelse, 
forandring, forbedring.» I 
nynorskordboka står det at 
reform betyr «omlaging, 
ombot, endring, (for) 
betring.»

Ifølge disse definisjonene 
betyr reform altså forbe-
dring. Kanskje vi burde ha 
skiftet ut de blåblås «re-
form» med blåblå reaksjon?

Odd Storsæter,
pensjonert overlege

ostorsae@online.no
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Bjarne Melgaard sier i et 
gladintervju i Dagbladet 
mandag 22. juni at vi som er 
imot hans prosjekt «a house 
to die in», er smålige. «En 
type norsk smålighet som 
ligger i bunnen», sier han og 
bryr seg ikke om at han har 
provosert naboene med 
planene om et hus til å dø i 

skogen, som ligger noen få 
meter fra Munch-atelieret. 

Man må tillate seg å spørre 
hvem og hva er det du tar 
hensyn til. Her lukter det 
penger, sa trollet til Selvaag 
som eier tomta. Et hus å 
tjene penger på. 

Uansett, de fleste av oss 
her på Ekely mener det er 
viktig at Munchs verden, 
hvor han bodde og utførte 
sitt arbeid, forblir fredet til 
evig tid.

Uansett hvor store tanker 
en nålevende billedkunstner 
måtte ha om seg selv, så 
burde man forstå og respek-
tere at skogen (Kikkuttomta) 
var et skogsområde et 
steinkast fra atelieret hvor 
Edvard Munch vandret og 
hadde plasser og stubber i 
skogen hvor han satt og 
malte, skisserte eller bare 
satt å glante og lyttet på det 
rike fuglelivet. Dette var, og 
er, en skog å leve i. Og ingen 

må gjøre den bokstavelig talt 
om til en død skog. 

Kom gjerne hit, Bjarne, og føl 
deg velkommen til å vandre 
fritt rundt i det som er igjen 
av Munchs verden. Kanskje 
det vil inspirere og til og med 
berike ditt følelsesliv. Det er 
ufølsomhet av stort interna-
sjonalt format av en billed-
kunstner å bare tenke 
tanken om nok en gang å 
rasere og skalpere Munchs 
verden. Huset som Munch 
levde og døde i, ble som du 
vet revet av Oslo kommune i 
1960. La oss heller gå 
sammen om å gjenskape «Et 
hus å bygge opp igjen». 

Så får vi alle etter hvert 
finne oss et sted å dø i fred et 
eller annet sted i verden. Det 
er nok av plasser. Et sted kan 
være på selveste Snøhetta. 

Per Maning,
Oslo

per@maning.no
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Det grønne skiftet er i gang, 
men det betyr ikke at vi ikke 
trenger Besteforeldrenes 
klimaaksjon lenger, som 
Halfdan Wiik skriver 30. 
juni. To år etter regjerings-
skiftet har Venstre fått til 
mye, men langt fra nok. 
Derfor trenger vi fortsatt 
støtte og innsats fra Wiik og 
hans organisasjon.

Et av de største miljøgjen-
nomslagene vi har fått på 
Stortinget, er at Norge skal 
slutte seg til EUs klimaram-
meverk. Ambisjonene heves 
og vi blir ettergått av en 

ekstern instans og målt på 
om vi faktisk når målene. 
Men vi må fortsatt jobbe 
hardt for å sikre at de 
konkrete tiltakene for å kutte 
utslipp er kraftige nok til å 
nå målene.

Vi har også fått store gjen-
nomslag i statsbudsjettfor-
handlingene. Budsjettet for 
2015 er det første noensinne 
som reduserer utslipp fra 
transportsektoren, i hoved-
sak på grunn av at omset-
ningspåbudet for biodriv-
stoff, som er økt til 5,5 
prosent fra 1. juli i år. 

Klimamålsetningene 
Stortinget har vedtatt skal 
være førende for arbeidet 
med Nasjonal transportplan, 
for å trekke oljefondet ut av 

kull, og for å styrke satsnin-
gen på kollektivtrafikk og 
sykkel i byene betydelig.  

Besteforeldrenes klimaak-
sjon gjør en viktig jobb, og 
Venstre trekker i samme 
retning på Stortinget. Det er 
viktig at alle vi som tar 
miljøutfordringene på alvor 
drar lasset sammen, og ikke 
ser på hverandre som 
fiender. Vi må fortsette å 
jobbe sammen om felles mål, 
slik at vi kutter utslipp og 
sikrer en bærekraftig 
fremtid for våre barnebarn 
og generasjonene som 
kommer etter dem.

Trine Skei Grande, 
leder i Venstre   

trine.grande@stortinget.no
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Professor i internasjonal 
historie, Helge Pharo, 
korrigerer Bård Vegar 
Solhjells framstilling av 
bakgrunnen for opprettelsen 
av Stortingets utenriks- og 
forsvarskomité (Klassekam-
pen 26. juni). Ifølge Solhjell 
ble komiteen opprettet etter 
Andre verdenskrig «for å 
holde kommunistene unna 
utenrikspolitikken». Pharo 
tilbakeviser dette. 

I den første stortingsperio-
den etter krigen var Norges 
Kommunistiske Parti (NKP) 
tvert om representert i 
komiteen. «Deres medlem-
mer rapporterte jevnlig til 
den sovjetiske ambassaden 
om forhandlingene i komi-
teen», kan Pharo opplyse.

Det var ikke så underlig. 
Sovjetunionen hadde jo vært 
Norges allierte i krigen mot 

Nazi-Tyskland og var den 
eneste av de allierte som 
maktet å frigjøre en del av 
Norge, før Nazi-Tyskland 
kapitulerte året etter. Ikke 
noe annet land betalte en 
høyere pris for Norges 
frigjøring fra nazi-styret enn 
Sovjetunionen. Frigjøringen 
av Finnmark i 1944 påførte 
norske militære et tap på 35 
døde. Den røde armé tapte 
2122 soldater på norsk jord. 
Alt i september 1945 hadde 
den trukket seg ut av 
Finnmark, i samsvar med 
avtalen med de norske 
styresmakter, ryddig og 
greit.

Sovjetunionen ble offisielt 
ikke en «fiende» av Norge før 
Norge ble medlem av NATO 
høsten 1949. For å holde NKP 
utenfor forberedelsene i 1948 
til NATO-medlemskapet, ble 
det opprette en «spesialko-
mité» i Stortinget, som ble 
stengt for kommunistene. 
Kommunistene var altså blitt 
interne fiender av Norge, 

ifølge de som bestemte dette, 
og måtte isoleres alt før 
norsk utenriks- og sikker-
hetspolitikk ble underordnet 
USA gjennom NATO. 

Jeg går ut fra at professor 
Pharo også kan svare på om 
norske politikere rapporterte 
stortingsforhandlinger til 
USAs ambassade de første 
årene etter krigen og hvem 
disse eventuelt var. Og: Hva 
var det som gjorde rapporte-
ringen av Stortingets 
utenrikspolitiske forhandlin-
ger til den ene ambassaden 
spesielt problematisk, men 
ikke til den andre, i denne 
perioden?

Eller var kommunika-
sjonsfellesskapet mellom 
denne ambassaden og den 
norske regjeringene allerede 
så godt at slik rapportering 
fra Stortinget ikke var 
nødvendig? Hvordan 
vurderer historikerne dette? 

Hans Ebbing,
SV-medlem

hnk.ebbing@gmail.com
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DØDSHUS: Melgaards prosjekt 
«A house to die in».


