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NY ONDSKAPENS AKSE

Det kan være vanskelige tider i vente 
der gamle allianser ikke kan tas for 
gitt. Tida da vi fullt og helt kunne 
stole på hverandre, er til en viss 
grad forbi, det har jeg erfart de siste 
dagene.

Angela Merkel

Det beste som kunne skjedd for 
klimakampen. Utenfra kan de ikke 
lenger ha en mulighet til å forsøke å 
utvanne forslag og stanse tiltak de 
er uenige i.

Luke Kemp, klimaforsker

En amerikansk tilbaketrekning fra 
Parisavtalen kan gjøre Kina til en 
enda viktigere global aktør.

Tore Furevik, Bjerknessenteret

Med Trump blir USA i klimaarbeidet 
enten en sabotør, en skulker eller en 
etternøler.

Kjetil B. Alstadheim, DN

Verden brenner. Trump trekker seg 
fra slukningsarbeidet og etablerer 
sin egen ondskapens akse av klima-
sabotører.

Geir Ramnefjell, Dagbladet

Det kan bety slutten for Vesten som 
politisk begrep. Hvis opplevelsen av 
fellesskapet er borte, så vil Vesten væ-
re borte. For Norge ville det innebære 
en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

Nils August Andresen, Minerva

POLITISK MIX

Arbeiderpartiet har i snart fire år ført 
aggressiv retorikk mot regjeringens 
landbrukspolitikk. Det vil bli lagt 
merke til dersom Ap, kort tid før par-
tiet kan havne i maktposisjon, gjør 
en taktisk retrett.

Kato Nykvist i Nationen

Hvis Ap vinner Stortingsvalget til 
høsten, risikerer de at bøndene vil 
forvente rause oppgjør i årene som 
kommer.

Magnus Takvam, NRK

Sp gjør det rekordgodt på menings-
målingene. Hjertesakene hans domi-
nerer mediene. Ulven dreper stadig 
mer sau. Bøndene tynes. EU er EU. 
Og de andre partiene jobber gratis 
for ham.  KrF og Venstre har stått 
i køen utenfor valgkampkontoret til 
Sp merket «frivillige» en stund alt. 
Andpustne sa de ja til å vikariere for 
Sp-leder Vedum.
 Det kan virke som Ap ligger ute 
i sovepose for ikke å miste plassen 
i frivillig-køen til Trygve. Skal Ap i 
regjering, så er det med Sp. Og Sp 
holder på å speke det valgflesket nå. 
Holdbarhetsdato: Uendelig.

Astrid Meland i VG

I praktisk politikk er det kort avstand 
mellom Høyre og Ap i likestillings-
spørsmål. I den grad Solberg stjeler 
Støres klær i politisk forstand, er 
det som hun tar drakta fra en god 
lagkamerat.

Ola Magnussen Rydje, Dagbladet

Det er noe meningsløst og demora-
liserende over at når staten selv står 
for brudd på offentlighetsloven, ja, 
så får det ingen konsekvenser.

Harald Stanghelle, Aftenposten

FAKTARESISTENT

Den moderne verden er i bunn og 
grunn i ferd med å bli faktaresistent. 
For å få sin egen virkelighet til å gå 
opp, benekter man eller dreier på 
sannheten, helt til det passer inn. 
Litt som Askepotts stesøster, som 
strevde fælt for å få glass-skoen til 
å passe.

Johannes Nørregaard  
Frandsen, professor

BURDE VISST BEDRE

Ap-leder Jonas Gahr Støre har be-
stemt seg for å selge seg ut av et 
boligprosjekt han har investert i. Det 
skal ha kommet frem opplysninger 
om arbeidsforhold uten tariffavtaler 
og med såkalte «løsarbeiderkon-
trakter».

Byggindustrien

Støre kan gjerne framstille seg selv 
som et intetanende offer for utvik-
lingen i byggebransjen. Hvis det var 
noen som burde visst bedre, så var 
det han.

Geir Ramnefjell, Dagbladet

De som øser seg mest opp over 
dette, ser ut til å være folk som ikke 
stemmer på ham uansett. Eller den 
noe fraløpte generasjonen i Ap som 
aldri helt har stolt på Støre, fordi han 
ikke kan skilte med a-endelser eller 
riktig postnummer. Den gjengen er 
det ikke mye saft i for tiden.

Frithjof Jacobsen, VG

Problemet er at Støre har plassert 
penger i virksomhet som opererer 

i den delen av arbeidslivet Støre vil 
til livs.

Trine Eilertsen, Aftenposten

Støres troverdighet er svekket. Svek-
kes lederens moralske autoritet, går 
det ut over partiet.

Dagsavisen 

Dobbeltmoralen i denne saken er 
det Høyre som står for når de kritise-
rer Støre i skarpe ordelag, men sam-
tidig ikke vil vedta lover som forbyr 
denne typen kontrakter.

Klassekampen

Når han forkynner ett evangelium 
som politiker, men forholder seg til 
andre budskap for sin private øko-
nomi, skaper han en tillitsbrist.

Ragnar Larsen, document.no

Å gjøre dette til et spørsmål om 
moral, er en skivebom. Moral handler 
om å gjøre det rette. Politisk korrekt-
het er noe annet. Det er her Støres 
kritikere surrer.

Magne Lerø, Dagens Perspektiv

KULTURENS VERDEN

Sigrid Undsets romantriologi om 
Kristin Lavransdatter kan sammen-
lignes med Napoli-kvartetteen til 
Elena Ferrantes, Dette dramaet fra 
den norske middelalderen bør bli 
tv-serie.

Ruth Graham i Slate Book Review

Offentlig støtte bedøver ikke kunst-
nere mer enn det bedøver resten av 
samfunnet.

Bente Gravklev i Dagsavisen 

Mange innenfor kunstfeltet er flinke 
til å finne opp hjulet. Og så brenner 
de det i pur begeistring og starter på 
et nytt prosjekt.

Kristin Danielsen,  
leder i Kulturrådet

I Noreg er vi i dag vitne til ei Knaus-

gård-dyrking som etter mi meining 
er hysterisk. Ein litteraturekspert 
skreiv at Knausgård er ein kombina-
sjon av Ibsen og Hamsun.

Byrge Breiteig i Dag og Tid

Jeg ser på Johan Falkberget som 
den første kristensosialisten i Norge.

Eiliv Grue, biograf

Det finnes norske forfattere som 
unngår å skrive romaner. Det er en 
ganske stor berøringsangst der ute.

Birger Emauelsen forfatter

Altfor mange norske 250-siders 
romaner har egentlig bare materiale 
i seg til 150.

Henrik Langeland, forfatter

På samme måte som John Carew 
fikk et nytt publikum til å komme på 
Vålerenga-tribunen, er det viktig å 
ha skuespillere og teaterstykker som 
treffer nye grupper ved at de møter 
seg selv på scenen,

Erik Ulfsby, teatersjef

BILL.MRK. 
«PERSONLIG»

Jeg stoler ikke på noen lenger.
Therese Johaug, skiløper

Da jeg var liten sa faren min alltid: « 
I’m not a club member». Noe som 
gikk ut på at man måtte føle egne 
instinkter, ikke gå i flokk, ikke være 
så opptatt av hva andre mente.

Anders Baasmo Christensen,  
skuespiller

Jeg har brukt en del penger sånn 
som George Best sa: På kvinner, vin 
og sang. Resten har jeg sølt bort.

Casino Steel, artist

– Savner du politikken? 
– Med hånda på hjertet: Nei.

Kjell Magne Bondevik

Jeg regner meg som passe religiøs, 

og tror på Gud. Ja! Når det stormer 
som verst, kan jeg folde hendene og 
be fadervår. Det gir meg ro og hjel-
per som regel.

Arthur Arntzen, humorist 

KARAKTERER OG JOBB

Karaktergjennomsnittet ditt betyr 
uendelig lite for om jeg har lyst til å 
ansette deg. Det er langt mer viktig 
at du jobber hardt, har personlighet 
og er parat til å ta ansvar. Det er mer 
interessant for meg å ta en prat med 
en potensiell medarbeider som har 
tatt ansvar som speiderleder, hånd-
balltrener eller sovet på et skittent 
hotell i Katmandu. Jeg vil mye heller 
se dine feriebilder enn karakterkor-
tet ditt.

Per Kirchner,  
Konsulenthuset Novicell

LEST

Er det ikke egentlig slik at et lag som 
sliter med tapte kamper og susende 
økonomi i år etter år til slutt må be-
tale prisen?

Ola Bernhus, Aftenposten

Forfatterstudentene skriver om 
Interrail, for det er det eneste de vet 
noe om.

Eldri Lunden, professor

Du må la deg føre frem av den indre 
galskapen som driver deg mot å 
forstå.

May-Britt Moser,  
nobelprisvinner i medisin

Bunaden vart den nye, visuelle dia-
lekta.

Anne Kristin Moe, Syn og Segn

Man blir ikke lykkelig av å bli små-
bruker, man blir bare småbruker.

Åste Dokka i Vårt Land

En syrin nordpå har helt andre farger 
enn en syrin sørpå. Det er lyset som 
gjør det.

Unni Wikan, sosialantropolog

Når vi ikke lenger har nokon å lita på, 
må vi heilgardere oss med rosemåla 
paraply og heimespøta selbuvottar.

Asbjørn Kristoffersen, BT

Hver og en av oss har 2360 plagg 
i klesskapet, er på 14 årlige flyturer 
og skaffer oss ny smarttelefon annet 
hvert år. Er det nok nå?

Christoffer R. Klyve,  
Framtiden i våre hender

Moderne teknologi gjør det mulig å 
skape en forbedret utgave av men-
nesket. Nå haster det med å disku-
tere hvor grensene skal gå.

Sigrid Bratlie, Bioteknologirådet

Middelmådighet er godt nok, mens 
det er flaut å gjøre suksess. Hva 
slags giftig holdning er det?

Thor Halvorsen,  
Oslo Freedom Forum

«Angela Merkel ga Donald Trump fire måneders prøvetid, men nå er han visst oppsagt», skriver Frank Rossavik 
i Aftenposten. FOTO: NTB SCANPIZ 
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