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Uansvarlig statsråd 
styreleder for Nordea Luxem-
bourg, forsvarte i forrige uke 
skatteparadiser – i strid med 
Norges offisielle holdning.  

Støttepartiet KrF reagerer. Om 
ikke Monica Mæland og Erna 
Solberg er tilstrekkelig opptatt 
av statsråders integritet, så er 
de nok opptatt av å beholde 
KrFs støtte i Stortinget. Hans 
Fredrik Grøvan, KrF-repre-
sentant i kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen, sa til Da-
gens Næringsliv tirsdag: «Det 
er viktig at man er trygg på at 
utnevnelsen er gjort på bak-
grunn av faglige vurderinger 
ut ifra kvalifikasjonskravene 
for vervet. At det ikke går på 
kjennskap og vennskap.» 

Nå må Mæland offentliggjøre 
de famøse meldingene, og 
gi oss en grunn til å tro at det 
ikke handler om kjennskap og 
vennskap. 

N
år en statsråd mis-
tenkes for kame-
raderi, må det mø-
tes med åpenhet. 
Kameraderi hører 

ikke demokratiet til, og kan ikke 
hefte ved en statsråd. Skjønner 
verken næringsminister Mæ-
land eller statsministeren alvo-
ret? Om Solberg har gitt råd, er 
det et dårlig et, siden Mæland 
nekter åpenhet om SMS-kom-
munikasjonen mellom seg og 
Widvey. 

Spørsmålet er om næringsminis-
teren var habil da hun utnevnte 
Thorhild Widvey (H) til styre-
leder i Statkraft. Før utnevnel-
sen var Mæland gjest i Widveys 
60-årslag, blant annet. Nærings-
ministeren insisterte først på at 
relasjonen til Widvey «ikke var 
i nærheten av» å komme inn un-
der forvaltningslovens regler 
for habilitet. Etter press ombe-
stemte hun seg og ba Justisde-

partementets lovavdeling vur-
dere saken. 

NRK krever innsyn i SMS-utveks-
lingen med Widvey før utnev-
nelsen, men Mæland nekter. 
Hun hevder meldingene er «in-
tern saksforberedelse» som kan 
holdes hemmelig. Jussprofesso-
rene Erik Magnus Boe, Jan Frit-
hjof Bernt og Ørnulf Rasmussen 
sa til Dagens Næringsliv tirsdag 
at det ikke finnes lovhjemmel 
for dette hemmeligholdet. I ste-
det for å bidra til å gjøre kame-
raderi-mistanken til skamme, 
nører altså Mæland oppunder 
mistanken.    

Uansett utfallet av lovavdelin-
gens vurdering av Mælands ha-
bilitet, er saken så slett håndtert 
av næringsministerens at til-
liten til henne er svekket. Hun 
har også utnevnelsen av Gunn 
Wærsted til styreleder i Telenor 
å svare for. Wærsted, tidligere 
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Rasmussen: Det finnes ikke lovhjem-
mel for dette hemmeligholdet.

NHO, VG og kommunene
✱✱ «At det å være en liten kom-

mune gjør det vanskeligere å 
toppe listen, er kanskje som 
forventet, siden NHO går inn 
for sammenslåinger. Man kan 
innvende at folk i små kom-
muner jevnt over rapporterer 
at de er godt fornøyde med tje-
nestene.»
Leder i VG, om kommune
sammenlåing, NHOs  
kommunebarometer.

NHO, VG og Stortinget 
✱✱ «Kommunestrukturen er en 

sak for Stortinget, og Norges-
kartets utforming er et nasjo-
nalt anliggende. Resultatene 
på kommunebarometeret vi-
ser at det er på høy tid at kartet 
tilpasses dagens terreng.»
Leder i VG, om betydningen av 
NHOs kommunebarometer.    

Virkeligheten forsvinner
✱✱ «Jeg er redd for at det ikke 

er mulig å snakke sant lenger 
fordi alle ord blir så forferdelig 
misbrukt. Man kaller ikke ting 
ved deres rette navn lenger. 
Det er farlig, for da forsvinner 
virkeligheten.»
Visesanger og tekstforfatter 
Ole Paus tar oppgjør med makta 
i nye sanger, VG.

Bråkjekt 
✱✱ «Per Fugelli (Ap). Professo-

ren og aforismemakeren har 
en moralsk patos av de sjeldne 
i en tid preget av mer patos enn 
moral. Men vær raske. Han har 
lenge varslet at han ikke har 
lenge igjen.»
VGs patosekspert,  
Hans Petter Sjøli, med liste av 
forslag til kjendispolitikere.   

VGpatos uten ethos: Per Fugelli 
utlegges av VG som med «mer 
patos enn moral».
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«Kristendommen og vår tid». Ro-
nald Fangen, 1938. Kjenner du 
den?

Det er noe eget ved ferieparadi-
sets bokhyller. Bøkene lukter. Av 
elde, av støv og av gammel fuk-
tighet. Dessuten er det bokhyl-
ler uten pretensjoner. Innholdet 
i dem er bare blitt til, unnfanget 
av foregående års kjedsomhet, 
av leselyst og giverglede. Skulder 
ved skulder står Sigrid Boo, Ole 
Robert Sunde, Knut Hamsun og 
Det Beste fra august 1965. Ingen 
har tatt seg bryet med å kaste el-
ler å rydde. Knapt nok støvsuge. 
Gudskjelov.

Det er generasjoners lesning du 
har foran deg. Hos meg står bok-
hylla på soverommet. Tre hyller 
i høyden på venstre side av sen-
gen under skråtaket, temmelig 
nødtørftig malt i lys engelsk rødt. 
Selma Lagerlöfs skrifter på dansk 
i blått skinnbind er det første du 
legger merke til. «Tredie folkeud-
gave» i seks bind og årstallet 1918 
forteller at hun ennå ikke hadde 
rukket å dø innen danskene sam-
let sammen hennes litterære pro-
duksjon. Det vitner også om en 
forfatter som tidlig fanget lesere 
utenfor hjemlandets grenser. 

Bøkene er nesten utlest. Også av 
meg.

Ved siden av står Norsk Reise-
bok, utgitt 1930 av Hovedstyret 
for Norges Statsbaner. Heftet er 
skreddersydd for dovne blikk 
over restaurantvognens hvite du-
ker, og omfatter Østlandet mel-
lom Oslofjorden og Femunden. 
For 50 øre kunne en la seg rive 
med av forfatterens begeistring 
for folk og fedreland. «Kjenner 
de», skriver han, «kjenner de, 
hvad dette østlandsområde rom-
mer av trylleri for en var natur-
kjensle, av krefter til helsebot, av 
historiske minner eller av store 
nutidsverk?» Heftet er illustrert 
med fotografier av steder som 
knapt er til å kjenne igjen i dag. 

Da stiller det seg annerledes med 
Ronald Fangen, den første norske 
forfatteren som ble fengslet av 
nazistene under krigen og først 
løslatt etter påtrykk fra Knut 
Hamsun. «Kristendommen i vår 
tid» fra 1938 handler ikke bare om 
kristne verdier i en turbulent tid, 
men gir en inngående skildring 
og analyse av samfunnsutviklin-
gen, ikke bare her hjemme, men 
også i Tyskland og Russland. Er 
den uaktuell i dag? Jeg vil ikke si 
det.

«Det finns ett Sverige som inte 

syns», skriver Hampus Hede-
lius i fotoboken «Öde. Det bort-
glömda Sverige». Med kamera 
oppsøkte han tidlig på 2000-tal-
let nedlagte sykehus, fabrikker, 
skoler og forsamlingslokaler som 
naturen er i ferd med å ta tilbake. 
Det er en reise i nostalgien, men 
først og fremst til fremtiden som 
aldri kom. «När ett stort bygg-
nadskomplex bjuds ut för en enda 
symbolikk krona och ingen ändå 
är villig att köpa forstår man sta-
den den står i är döende.»

Døende var også det Norge som 
journalisten og forfatteren Dag-
finn Grønoset skildret. «Han 
ga Hverdags-Norge et ansikt», 
skrev tidligere redaktør i Øst-
lendingen, Andreas Hagen, om 
ham. Portrettene av Tater-Milla, 
Anna i ødemarka, dikteren Hans 
Børli og Nitahå-Jussi, Finnsko-
gens siste vandrer, ble folkeles-
ning fra den første boken hans 
utkom i 1952. I 1990 kom finalen 
«Det rotfaste folket». Også han 
fortalte om et land og en virke-
lighet de færreste kjente til, om 
folk som levde tett på naturen, 
som hardnakket trodde på de 
underjordiske, og som etter-
krigstidens velferdsstat aldri 
helt fikk tak i. Og det er det som 
gjør selvgrodde bokhyller så ver-
difulle. De vitner om tiden som 
har formet dem. 

Av sommerens lesning

HyttEBOkHyllA
«Ingen har tatt seg  
bryet med å kaste eller  
å rydde. Knapt nok  
støvsuge. Gudskjelov.»


