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Smilende egg på ca. 6 minutter?
Mange mener mye om hvordan eggene skal tilberedes. Vi på IKEA har ikke fasiten vi heller, 
men når det gjelder resten av frokostbordet, har vi mye smakfullt å bidra med. God morgen!

25,-/stk
IKEA 365+
eggeglass, hvit
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Her gror Frp aller best
Den vestlandske 
motkulturen gir spesiell 
god grobunn for 
høyrepopulisme, mener 
forfatter Ketil Raknes. 

Pål AndreAs MælAnd

paal.maeland@bt.no

Han har skrevet bok om høyre-
populistiske partier, og bruker 
hjemkommunen Osterøy som 
eksempel. Der har Fremskritts-
partiet stått sterkt 
lenge, i likhet med 
kommuner over 
store deler av Vest-
landet.

– Vestlandet 
utmerker seg som 
den mest anti-eli-
tistiske delen av 
Norge. Sånn har 
det vært lenge. Vestlendingene 
sto fremst i kampen mot den 
danskvennlige Oslo-eliten under 
nasjonsbyggingen, og motkultu-
rer som religion, avholdssak og 
nynorsk har blomstret her. Nå 
er det Frp som profitterer på 
mistroen med sentralstyringen 
fra Oslo, sier Raknes.

– Ikke sutrete
Lokalpolitikeren og entreprenø-
ren Ragnar Tyssebotn på Oster-
øy blir brukt som et eksempel 
på hvordan Frp har tatt på seg 
en ombudsrolle på vegne av vel-
gerne.

–  Han har spesialisert seg i å 
hjelpe lokalbefolkningen i byg-
gesaker mot en ofte gjenstridig 
og treg kommune. Dette er en 
bevisst strategi fra Frp, og Terje 
Søviknes uttrykker i boken 
forundring over at partier som 
Høyre og Sp ikke har utnyttet 
dette rommet i politikken, sier 
Raknes.

Når Frp-politikere selv sty-
rer kommunene, som i Os, er 
de flinke til å peke på at det er 
sentrale myndigheter som har 

ansvar for regel-
verket som fra-
tar innbyggerne 
handlefrihet.

– Slik får de 
flyttet misnøyen 
over på fylkes-
mann, fylkes-
kommune og 
regjering. Det er 

mye det samme Monica Mæland 
og det borgerlige byrådet i Ber-
gen holder på med.

Tar Frp på alvor
– Men har vestlendingene grunn 
til å klage over sentralmyndig-
hetene, eller er vi bare litt mer 
sutrete enn andre?

– Jeg oppfatter at anti-elitis-
men kan være en sunn impuls. 
Og jeg kan helt klart forstå at 
folk blir irritert over deler av 
regelverket for byggesaker og 
regulering. Sett fra lokalsamfun-
net sin side, virker det menings-
løst at man skal ha samme for-

bud mot bygging i strandsonen 
på Osterøy som i Indre Oslo-
fjord.

Raknes er politisk rådgiver 
i SV, men sier han har skrevet 
boken «Høyrepopulismens hem-
meligheter» fordi han føler at vel-
gerne av høyrepopulistiske par-
tier ikke er tatt på alvor tidligere.

– Mange som har skrevet om 
dette tidligere, fremstiller det 
som at velgerne er forført av 
demagoger, og ikke forstår sitt 
eget beste. Jeg vil forstå og forkla-
re, ikke fordømme. Det er ingen 
grunn til å tro at Frp-velgere er 

mindre rasjonelle enn andre, sier 
han.

Ikke minst mener han det er 
viktig for de politiske motstan-
derne å ta høyrepopulismen på 
alvor. Bevegelsens partier har 
seksdoblet oppslutningen i Euro-
pa siden 1980-tallet, og lite tyder 
på at de vil forsvinne.

– Dersom man forteller disse 
velgerne at de er dumme, bekref-
ter man deres oppfatning av den 
arrogante eliten. Holdningene 
som høyrepopulismen represen-
terer har vært vanlige lenge. Slik 
sett bidrar partiene til å enga-

sjere mange demokratisk, som 
ellers ikke hadde funnet et tale-
rør, sier han.

Raknes mener suksessen til 
Fremskrittspartiet og Dansk 
Folkeparti skyldes at partiene 
har holdt streng disiplin og ryd-
det opp i rekkene hver gang 
noen har gått ut over det partiet 
ønsket å stå for.

– På mange måter minner de 
om kommunistpartier: De er 
ekstremt sentralstyrte, og kas-
ter folk ut på dagen. Ledelsen 
kan overprøve alle vedtak, også 
nominasjonen, sier han.

vesTlendIngen gIr Frp-suksess: Terje Søviknes’ Os har lenge vært et utstillingsvindu for Frp. Her jubler partileder Siv Jensen 
og Søviknes over målinger som ga Frp rent flertall i valgkampen i 2007.  arKiVFOTO: mariTa aareKOL
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