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● Selveste Robert
Altmann Zimmer-
mann fyller år i dag.
Artisten som gjennom
50 år har protestert
mot å bli kalt pro-
testsanger, holder
koken fortsatt.
Bob Dylan vokste opp
i Hibbing i den «nor-
ske» staten Minneso-
ta. Han byttet tidlig i
karrieren ut sitt jødis-
ke navn med Dylan.

● Til tross for sin
motstand mot merke-
lappen ble Dylan et
av de fremste sym-
bolene for nettopp
den amerikanske
protestbevegelsen på
60-tallet, og deltok
aktivt i politiske mar-
keringer.
Men han brøt med
bevegelsen, og har
de siste fire tiårene
vært artist uten noen
klar politiske agenda.
Mange kjenner ham
mest for låter som
«Mr. Tambourine
Man», men blant
kjennere er det hefti-
ge diskusjoner om
hvilket album som er
best.

● Trilogien «Bringing
It All Back Home» og
kanskje enda mer
«Highway 61 Revisi-
ted» og «Blonde On
Blonde» trekkes ofte
frem.

Bob 
Dylan
71 år i dag

Til London i dag. Sette
opp en musical igjen
kanskje, eller nei for-
resten.

Artist Ingrid Bjørnov
på Twitter

Så fint da, at Røkke minnet
Solskjær om familen. Ja, slik
at det ble utslagsgivende.

Stortingsrepresentant
Linda Hofstad Helleland
(H) på Twitter

Sissel Rønbeck

Erlend Loe

Mohammed Fellah

62 år

43 år

23 år

Mobil
NY-ÅLESUND (VG) Svært ofte går Trond Gis-

ke hvileløst rundt med mobilen til øret. Her

oppe i isødet går han bare hvileløst rundt.

Det er svært få mobilløse områder igjen
i verden. Ny-Ålesund nordvest på Sval-
bard er et slikt sted.

I Longyearbyen har WiFi kommet,
men ikke i Ny-Ålesund, hvor nærings-
og handelsminister Giske i tre dager har
vært vert for en stor miljøkonferanse.
Trond Giske er mobiloman og sliter.

Like før flyet gikk fra Longyearbyen
til Ny-Ålesund mandag ettermiddag, var
det ikke mulig å komme i kontakt med
ham. Han vandret rundt med mobilen
til øret – hele tiden – en siste krampe
før mobilstillheten senket seg.

FOR I NY-ÅLESUND er det så mange
forskningsstasjoner, først og fremst
Jordobservatoriet, som har så fine
målinger at mobilstøy og trådløst nett-
verk ødelegger de vitenskapelige må-
lingene. Derfor forbud.

– Jeg er veldig avhengig av mobilen,
så dette her er uvant, sier Giske.

– Dette er en sjelden anledning;
vanligvis løper vi fra møtet til møtet, og
har telefonen til øret stort sett hele
tiden mellom møtene. Her er vi isolert
fra mobilen i nesten tre dager,
sier han.

Men helt isolert er man
ikke. Mail når frem og det er
fasttelefon.

– Dette gir et mer avslappet
liv, men jeg savner mobilen.
Det verste er at mange trolig
opplever at jeg i disse dagene
er uhøflig; de er vant til å få
svar på sms. Når jeg ikke
svarer, kan de føle seg neglisjert.

Kommunikasjonsdirektør Bente E.
Engesland i Statkraft sliter også, men
sier likevel det er en befrielse.

– Jeg måtte planlegge og informere
mange i forkant, men disse dagene uten
mobil har vært veldig avslappende. Jeg
opplever at det blir mer fokus. Ingen
sitter på møtet og sender sms eller
sjekker nyhetene.

– Dere bør gå ut på bryggen der, sier
Giske og peker:

– Lenger nord kommer dere trolig
aldri i livet. Det er det nordligste punk-
tet i verden for vanlig sivilisasjon. Skal
dere lenger nord må dere ta fly, heliko-
pter eller scooter.

VI TUSLER ned på bryggen og kjenner
på det historiske.

Giske er vert for den årlige miljøkon-
feransen her oppe på Svalbard, den
sjette i rekken, hvor ledende klimafors-
kere, næringslivsledere og politikere
samles for å diskutere klimakrisen og
fokusere på mulige løsninger.

Ny-Ålesund består av 70 hus, hvor
forskere fra 20 land henter vital infor-
masjon for blant annet å kunne si noe
om hvordan det arktiske miljøet og
kloden blir påvirket av forurensing.

Egentlig trenger en bare det blotte

øye for å se at det i dag er varmere enn
for en generasjon siden: To isbreer går
helt ned i sjøen innerst i Kongsfjorden
som man ser til fra Ny-Ålesund. De var
knyttet til hverandre tidligere. Nå har
isen trukket seg tilbake. Midt i fjorden
ligger et stort blått isfjell som har løs-
net.

Det er ingen klimaskeptikere her.

VI KONFRONTERER en av guruene innen
klimaforskning, den amerikanske pro-
fessoren Robert W. Corell, med kritikken.

Han sitter i snøen og fastslår:
– Det smelter rundt oss og tempera-

turen vil trolig øke mye mer enn FNs
klimapanel anslår. Vi risikerer at tem-
peraturen øker med fem-seks grader frem
til 2100. Da vil Amazonas være ørken og
store deler av Asia ligge under vann.

HAN ER ENIG i at solen er viktig, men at
de menneskeskapte CO2-utslippene er
gigantiske og ødeleggende.

– For 500 millioner år siden var det
syv grader varmere på jorden enn i dag.
Så har den sunket og variert. Det enestå-

ende nye er utviklingen i CO2-
utslipp etter den industrielle revolu-
sjonen, sier han og viser frem statis-
tikken:

– I 1770 var CO2-utslippene 2,55
millioner metriske tonn. I 1900 var
den 533 millioner tonn. I 1925 var
den doblet til 1009 tonn. I 1975 var
utslippene oppe i 4530. I dag er de
på 9100. Dette er fakta det ikke er
mulig å komme unna.

I år kom våren tidlig til Ny-
Ålesund. Det gjør at polarbjørnen ikke
trenger trekker ned i bebodd område for
å jakte mat. I snøen bak oss gresser to
rein. Nede ved bryggen lekte en hval.

– Isen forsvinner så raskt at skip nå
går tvers gjennom arktis. Det kan være
bra for de som frakter malm og andre
varer, men det burde bekymre, sier Co-
rell.

Kongressdeltakere går forbi. Med
sølete sko. Det er lite asfalt i byen og
veiene veldig sølete. Derfor tar man alltid
av seg skoene når man går inn i et hus i
Ny-Ålesund.

DET GIR EN avslappet stemning. På
podiet nå står Statkraft-sjef Christian
Rynning-Tønnesen, i noe så sjeldent som
i sokkelesten, og forteller om potensialet
norsk kraft kan ha i kombinasjon med
europeisk energi.

Kvelden før trakk han og Giske bort i
et hjørne og nøt en cocnac etter midda-
gen.

Uten mobilen og med solen hengende
på himmelen er det befriende ikke å
vite at klokken eventuelt har passert
midnatt. For klokke har man jo ikke
lenger. Den er på mobilen som for
lengst er dumpet som ubrukelig nederst
i bagen på rommet.

Bjørn
Haugan

på SVALBARD

IDYLLISK: Næringsminister Trond Giske kan nyte den flotte 
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– Hvordan pleier dagen
din å starte?
– Jeg forsøker å komme meg
opp kl 06 for å løpe 5-6 km
på tredemøllen, før jeg vek-
ker barna. I det siste har jeg
ikke fått til det mer enn 3-4
ganger i uken. Deretter vek-
ker jeg tre barn, sørge for at
de kler seg, smører mat-
pakker og spiser frokost
mens det pågår. Innimellom
der skal hunden få gå ut en
tur. Jeg har hver nyttårsaften
et forsett om mindre morgen-
stress, men har ikke helt
funnet logistikkprosessen
som gjør at vi er så harmo-
niske ut døren som vi sikkert
burde.

– Hvem er den første du
sier hei til?
– Det er hunden vår «Cash».
Han er en fantastisk samboer
ved at han alltid er like blid
og optimistisk hver morgen.
Deretter er det ungene. Hel-
digvis er ingen av de av den
morgentrøtte typen.

– Hva tenker du mest på i
lunsjpausen?
– Ofte tilbringes lunsjen med
kunder, og da er det jobbtan-
ker i hodet.

– Hvem melder du mest
privat med i løpet av ar-
beidsdagen?
– Det er ikke mye sms-er
privat, da. Dagen går raskt og
mest mulig av timene på jobb
skal være fakturerbare. 

– Hvordan er dine mid-
dagsrutiner?
– Barna og jeg setter oss ned
og lager en middagsliste hver
søndag. Ingrediensene kjø-
pes inn mandag. Da får alle
bestemme i alle fall en mid-
dag hver.

– Hva bruker du tiden på
kveldene til?
– Med fare for å høres veldig
kjedelig ut så er nok det
enten å lese politiske doku-
menter eller jobbdokumenter.
Men før barna legger seg kl.
20 koser vi oss med barne-
TV, lekser og lesing.

– … og hva er ikke dagen
din helt den samme uten?
– En treningsøkt!

JOAKIM SMEDSRUD

Julie M. Brodtkorb,
leder Høyres Kvinneforum

Har vi skilt bønder
og stat nå?

Komiker Nils-
Ingar Aadne på
Twitter

Som det, fascinerende nok,
av og til står i Strömstad
Tidning: All eventuell upp-
vaktning på min födelsedag
24. mai undanbedes.

Forfatter Erlend Loe på
Twitter

Toppolitiker i mulig regje-
ringsparti bruker ledermangel
i skolekorps som hovedargu-
ment mot innvandring. Kjekt
å vite.

Astrofysiker og forfatter
Eirik Newth på Twitter

fritt mareritt

naturen uten å bli avbrutt av mobiltelefonen. For den virker ikke i Ny-Ålesund. Foto: BJØRN HAUGAN


