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Forutsetningen for å ha 
noe på hjertet er at man 
har et hjerte å ha noe på

Else Michelet i samtale med Bjarne Markussen

Else Michelet (1942–2021) var i over førti år en viktig og vittig 
stemme i norsk offentlighet. Hun er kjent som programleder og 
produsent for NRK Radio, som forfatter og samfunnsdebattant, 
som satiriker og kabaret-artist. Hun har til og med oversatt As-
terix. Ikke minst har hun gjort en betydelig innsats for kvinne-
bevegelsen, blant annet gjennom bøkene En annen historie, Sin 
egen herre og Vet de hva de snakker om? Abortmotstanderne og 
virkeligheten. Kronen på verket var det satiriske radioprogram-
met Hallo i uken, hvor hun var programleder og produsent i 
tjue år, fra 1989 til 2009. Da hun gikk av, fikk hun Fritt Ords 
Honnørpris. Ved den anledning sa Georg Fredrik Rieber-Mohn 
at hun og hennes medarbeidere i en årrekke hadde «moret våre 
hjerter med satirer på høyt nivå, tråkket på ømme tær og oppar-
beidet hos samfunnets maktelite en betydelig respekt for Hallo 
i uken»1. Michelets samfunnsengasjement kom også til uttrykk 
gjennom en stor produksjon av sanglyrikk, som hun fremførte i 
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sine én-kvinnes-kabareter landet rundt. Noen av tekstene trykkes 
her for første gang. Dette intervjuet ble gjort hjemme hos Else 
Michelet i Lommedalen 9. september 2019. Hun leste gjennom 
det og godkjente det for publisering.2

Lyden av Shakespeare

BM: La oss begynne med å snakke om lyd. Helt fra du kom inn i 
NRK i 1967, har du jobbet med lydmediet, i radio, sanger og ka-
bareter. Også i studietiden var du opptatt av det. Du spilte teater 
og jobbet med en hovedoppgave om lyd i Shakespeares Macbeth. 
Hva er fascinerende ved lydmediet, og hva har det med Shake-
speare å gjøre?
EM: Shakespeare-kritikken har jo pendlet mellom forskjellige 
ytterpunkter. Noen ganger handler det bare om det som skjer 
på scenen, noen ganger handler det bare om psykologien til de 
forskjellige rollefigurene. Men i samarbeid med en veldig god 
universitetsrektor oppdaget jeg at det er en sammenheng mellom 
det fantastisk rike språket i Macbeth – metaforene, uttrykkene 
– og det som faktisk skjer på scenen! Kjerneeksemplet er den 
berømte scenen som heter «the knocking at the gate», hvor 
de to hovedpersonene nettopp har begått et grufullt mord, og 
så hører de lyden av banking. Stigende hamring, det er noen 
som dundrer på døra nede i en annen ende av slottet. Og i den 
sekvensen er det så mange av uttrykkene deres som handler om 
lyd. Om forstyrrende lyd, og om skumle ting som høres, så det 
blir helt overveldende. Og jeg vil jo tro – ja, du kan få til veldig 
mye fint med både moderne hekser og spøkelser og alt – men det 
hadde vært veldig morsomt å lage Macbeth som hørespill, altså. 
Men han har jo hatt – ja, fader Shakespeare, han trengte ikke noe 
lydarkiv, de hadde vel maskiner backstage som de dundret på. 
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Så det var naturlig for ham med et nært forhold mellom lydene 
og det som skjedde på scenen, og dermed får du det reflektert i 
teksten også.
BM: Men så ble det radio for deg?
EM: Ja, det var forferdelig morsomt. Sommeren 1967 laget jeg 
og tre andre studenter tre programmer som het Flaskeposten. 
Da oppdaget vi lyd, og vi gjorde det samme som alle som opp-
dager lyd: Vi oppdaget at hvis det var en sketsj som ikke hadde 
et morsomt sluttpoeng, så kunne den slutte med at noen dyttet 
hovedpersonen, og så la vi på et skrik i en sjakt. Et sånt skrik som 
bare forsvinner ned. Hvis vi skulle gjøre det ekstra morsomt, så 
sluttet det med et plask, langt der nede. (Latter.) Da hadde vi 
en perfekt avslutning på alle sketsjene. Da har du oppdaget lyd.
BM: Lyden treffer lytteren på en mer direkte måte enn ordene?
EM: Ja, du trenger ikke ta omveien om hjernen, eller via hjernen. 
Du kan for eksempel legge lyden av hjerteslag lavt under en dialog, 
eller bare en liten monolog: en person som ligger og snakker, og 
så dunk-dunk, dunk-dunk, dunk-dunk. Så ligger den lyden der, 
så begynner kanskje stemmen å nøle litt, og så blir stemmen 
stille. Da oppfatter du hva den lyden er, og så blir den også stille. 
Da må du holde igjen skuespillerne, slik at de ikke begynner å 
snakke for tidlig. For skuespillere er redde for pauser, de vil fylle 
ut en pause. En gang satt jeg med Ellen Horn og Anders Hatlo i 
en sketsj hvor deres gamle mor Jorda var døende – og døde. Da 
den hjertelyden stoppet, måtte jeg holde igjen begge to, så ikke 
de skulle ødelegge effekten med å snakke.
BM: Det slår meg at radioen på en måte er et visuelt medium. 
Lyden fremkaller bilder i lytterens hode.
EM: Jeg lærte mye om det da jeg kom inn i Hallo i uken. Etter 
en omorganisering ble programmet flyttet fra underholdning til 
hørespill, fordi Kai Sibbern og jeg ville være i kulturavdelingen. 
Plutselig fikk vi jobbe med prisbelønte hørespillteknikere i NRK. 
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De har fått priser for hørespill og dokumentarer som går utenpå 
alt jeg har sett i Tsjekkoslovakia, Frankrike og England. Sammen 
med dem skulle vi lydlegge og redigere Hallo i uken. Vi lærte for 
eksempel at du skal ikke sitte rundt et bord når du gjør opptak, 
du skal stå rundt en mikrofon. For da puster du annerledes, du 
beveger deg, du snakker annerledes, kan lage mye spillerom bare 
ved å flytte hodet litte grann eller komme litte grann nærmere. 
En av de første sketsjene jeg lydla i stereo og med hørespilltek-
niker, det var en sånn passe morsom sketsj om 1. mai, hvor det 
står en ondsinnet reaksjonær Høyre-tufs oppi Holmenkollåsen 
og tenner på et illeluktende bål med hageavfall akkurat idet et lite 
1. mai-tog passerer. For han vil gjøre livet surt for dem, ikke sant. 
Lille kommunale 1. mai-toget går oppi der. Da valgte vi den itali-
enske arbeidersangen «Bandierra rossa» – Det røde flagg – som 
musikk, og vi kunne forskyve lyden forsiktig på datamaskinen, 
ikke sant, du kunne bare bruke pekefingeren og dytte musikken 
frem og tilbake i stedet for å mase med disse lydbåndene. Så kom 
musikken langt borte fra, og så steg den og kom nærmere, og så 
hører du han Høyre-tusten helt nært inni mikrofonen, han ler og 
småbanner, og så – idet vi hører bekkenet klinger på «Bandierra 
rossa la trionferà» – kosj! – kommer fyrstikken som startet bålet. 
Og så hører du noen hoste, og så fjerner hele toget seg. Det ble så 
lekkert. Du sitter der midt i bildet, ikke sant, hører fyrstikken, 
hører flammen, hører hostingen, og så, orkesteret kommer der 
og stiger, og forsvinner der.
BM: Lydeffektene tilfører et nytt lag med mening, men taler også 
til følelsene?
EM: Du kan lage noe veldig gripende. I en sending som vi laget 
like før jul, handlet det om en stakkars asylsøker som ikke slapp 
inn på et asylmottak i Lier, husker jeg. Det var en helt realistisk 
historie, og vi la opp til at «det var ikke rom for dem i herberget». 
Så da har du lyden av en liten luke, du hører på forhånd at det 
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er noe som foregår der inne, så er det klikk, den der hissige, lille 
luken som glir til side og stemmen som sier: «Nei, vi har ikke 
plass, De må henvende Dem sånn og sånn og der og der.» Så blir 
det litte grann stille, og så hører du at de synger «Silent Night» 
der inne, svakt, svakt i bakgrunnen der, og så er det smakk! – så 
går luken igjen. Og så står han alene, og så er det en vind, og det 
sluttet ikke med vinden, men vi lot ham gå. Et enkelt sett med 
fottrinn som går bort i ganske kald snø. Veldig forskjellig lyd på 
våt og kald snø. Han gikk langsomt og ble borte. Ja.
BM: Det er sterkt. Dere kunne også bruke lyden som et humoristisk 
element. Den vittige lyd-vignetten som Hallo i uken alltid åpnet 
og sluttet med, hvor kom den fra?
EM: Den er fra sangen «La Habanera» av elektronika-bandet 
Yello. Den var det faktisk Nils Rykken som valgte ut, og den 
beholdt vi. Den var fryktelig morsom.
BM: Du begynte med politisk satire i underholdningsprogrammene. 
Hvordan forholdt NRK seg til det?
EM: Vi fikk beskjed, husker jeg, sommeren 1972, i forbindelse 
med EF-debatten, at vi ikke fikk lov til å lage humor om EF, for 
det ble så ubalansert. At det var innslag uten rot i virkeligheten. 
Til neste program laget jeg da en nyhetsmelding som tok utgangs-
punkt i dette, og forklarte at nærmere undersøkelser hadde vist 
at det faktisk var rot i virkeligheten. Det var mye mer rot enn de 
fleste var klar over! Men hvor befant disse røttene seg egentlig? 
Da fikk jeg kjeft. Vi fikk mer kjeft i gamle dager, vi gjorde det.
BM: NRK var en mannsbastion på den tida. Så kom du inn og 
ble den første kvinnen i Reiseradioen og Nitimen. Hva skjedde?
EM: Reiseradioen var det Johan Vigeland som fikk meg med i 
i 1968. Nitimen – det var nok godt ut på 70-tallet, i forbindelse 
med «kvinneåret». De ble skammet ut, og måten vi manipu-
lerte våre sjefer på for å få det til, var veldig morsom, men det er 
en annen historie. Men så hadde jeg jo flere egne programmer, 
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blant annet et som jeg faktisk kalte Med rot i virkeligheten, hvor 
jeg tok opp aktuelle og litt brennbare temaer. En gang laget jeg 
et program om olje og oljeutvinning, som åpnet med en nyhet-
smelding om at nå hadde alt sammen lekket ut, så nordmenn 
var først og fremst opptatt av å sanke olje fra flakene som drev 
langs kysten. Det var veldig kritisk, og det var ikke u-morsomt, 
det var veldig morsomt. Det sluttet med at jeg fikk åtte mann-
folk fra avdelingen og rundt omkring til å synge Norges nye 
nasjonalsang, som het «Jeg vil verge mitt hull, jeg vil drille min 
drull, jeg vil borre meg søkkrik og skattelik null». (Latter.) 
Mens dette programmet gikk på lufta, skjedde faktisk Bravo- 
utblåsningen i Nordsjøen! Så jeg ble nedringt av pressefolk hele 
lørdagen. Hvordan hadde jeg visst om det, hva slags tips hadde 
jeg fått, som kunne lage dette? Det var jo bare en tilfeldighet at 
programmet gikk da og ikke tre uker seinere. Men jeg gjorde 
meg stor etter hvert og sa at «nei, alle vi som har arbeidet med 
dette en stund, har jo bare visst at dette kom til å skje». Så det 
var greit. Da programmet gikk i reprise mandagen etter, skulle 
regjeringen ha presse konferanse samtidig. Sveriges Radio, som 
ventet på nyheter, kom inn på feil kanal og fikk høre at vi drev 
nå og skummet olje av flakene. Så du kan si det var en av de 
gangene hvor programmet virkelig hadde effekt!
BM: I et program som het Dus med Dem brukte du den fiktive 
karakteren Peder Ås – en gjenganger i eksamensoppgavene i juss – 
for å tematisere det grå pengemarkedet og finansieringsordninger 
som Peder Ås aldri fant ut av.
EM: Det var noen ganske solide angrep på bankvesenet, som 
jo til dels hadde folk som jobbet i toppstillinger og samtidig 
opererte på det grå markedet. Da ble det voldsomme protester 
fordi jeg visstnok hengte ut en hel bransje. Det brevet svarte 
kringkastingssjef Torolf Elster på, og det var et nydelig brev. 
Han sa de måtte da ikke påstå at dette rammet en hel bransje. 



367

Forutsetningen for å ha noe på hjertet

Ibsen hadde jo skrevet om plimsollere uten at han beskyldte 
alle norske redere for å krype omkring og bore hull i båtene 
sine. Så sto det nederst i brevet, og det har jeg merket meg med 
et vemodig smil: «Men bortsett fra alt dette, jeg kan ikke se at 
dette vesle radioprogrammet har vært i stand til å skade de store 
forretningsbankene nevneverdig.» So much for satire! Det var 
helt greit, altså. Elster hadde gangsynet klart når det gjaldt satire 
og hva vi kunne og ikke kunne.

Hallo i uken

BM: Det var du som utviklet Hallo i uken, som hver lørdag tok 
for seg ukas nyheter. Du var programleder i tre år og produsent i 
sytten, og løftet frem et stjernelag av komikere, tekstforfattere og 
sangskrivere – blant annet Are Kalvø, Espen Beranek Holm og 
Rune Andersen. Mange hadde et sterkt forhold til det programmet. 
Hvordan jobbet dere i redaksjonen?
EM: Da Kai Sibbern og jeg overtok programmet i 1992, steg 
kvaliteten fort fordi alle som var med, fikk tilbakemelding på 
om bidraget deres var godt eller dårlig. Og hvis de ikke var med 
i neste program, fikk de vite hvorfor. For eksempel hadde duoen 
«Gunnar og Bjarne», som jo ble en høydare i sendingen i mange 
år, prøvd seg med vekslende hell. De opplevde å bli refusert og 
ble dypt forferdet, og vi sa bare: «Ja, men prøv igjen. Lag det 
om igjen, og lag det litt bedre.» De ble jo så gode, og det ble så 
bra! Vi fikk etter hvert opparbeidet en veldig god, fast stab som 
hadde gode arbeidsrutiner. Husk, vi hadde jo én uke på oss til å 
produsere en Chat Noir-revy. Og så kom mandagen, og så skulle 
du begynne på neste revy. Jeg var borte én eneste fredag, og da var 
jeg i Amerika. Du stilte på den opptaksfredagen om du så hadde 
40 i feber og brukne ben og snørra rant – der stilte du, altså.
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EM: Mandag, tirsdag og onsdag leste vi aviser, og på onsdag 
begynte vi å plukke. Noen ganger meldte det seg med en gang: 
Dette blir ukas tema. På torsdagene hadde vi et stort redaksjons-
møte hvor vi drøftet og fordelte nyhetssakene. Hvordan vinkler 
vi dette? Hvem er det som representerer makta her? Hvem er 
seierherre, og hvem er taperen? Hva er det som skjer?
BM: Sangene var et viktig innslag i Hallo i uken. Det var nyhets-
kommenterende sanger, og slik jeg ser det, står de i tradisjonen fra 
skillingstrykkenes nyhetsviser. Du laget for eksempel en «Slanke-
vise» om kroppsidealer og slankepulveret Nutrilett; De Gyngende 
Seismologer fremførte en ironisk jazz-hyllest til Venstre-leder Lars 
Sponheim; Espen Beranek Holm, Morten Lorentzen og Ellen K. 
Hvattum kommenterte Ja til EU-bevegelsen i «Ja-toget». Hvordan 
ble sangene til, og hvordan prioriterte dere sangstoffet?
EM: Vi prioriterte det sånn at for det første er det – rent drama-
turgisk – et fint og nødvendig avbrekk. Det skaper variasjon. På 
grunn av prisen endte vi med å bare ha to i hver sending, men til 
å begynne med var det noen ganger både tre og fire viser med. 
Det er en elegant måte å utbrodere et tema på, og så kan du vel 

Else Michelet på plass i studio. Foto: Sverre Bergli/NRK. Gjengitt med 
tillatelse.
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egentlig slippe unna med et sleivete spark når det kommer i form 
av et elegant rim. Det blir litt mindre plumpt enn når det blir 
sagt i en sketsj. Det er nok noe der. Men først og fremst gikk 
det på hvilke temaer som egnet seg for sang: Dette passer veldig 
godt som en type skillingsvise, dette passer som en rockelåt, 
her har du en storbandlåt. Da Terje Rød-Larsen kom hjem og 
ble hivd ut av all politikk, så var det en åttemanns blåserrekke 
på linjen «Velkommen hjem, Terje Rød-Larsen»! Ikke sant, 
komponistene og forfatterne var kjempegode til å få dette til å 
passe til temaet.
BM: Hvem var komponister og tekstforfattere på sangene?
EM: Det var Morten Lorentzen som skrev tekst. Espen Be-
ranek Holm var sanger og komponist, og så var det Tor Arne 
Johnsen, enmannsfirmaet på Jevnaker i Hønefoss som jobbet 
sammen med Tormod Aune, som var et kjempeorkester i seg selv. 
Pluss Geir-Atle Johnsen – sanger, musiker, skuespiller, multi-
talent, helt på linje med Espen, men som aldri kom sånn fram 
i rampelyset. Men fantastisk flink. Musikalsk og med en veldig 
varhet for hva som går og ikke går. Det var Dagfinn Nordbø, 
kjent jazzskribent og tekstforfatter, som skrev for musikken 
til Geir-Atle, og de laget blant annet en vise om hun Manuela 
Osmundsen, som mistet jobben som barneombud fordi hun 
hadde snakket i telefonen med en barndomsvenninne for 41 år 
siden, eller hva søren det var for noe. Hun ble jo hakket på og 
revet ned fra alle kanter. Hun hadde vært inne i norsk politikk 
i to måneder, tror jeg, og avisene skrev om Bambi på isen. I 
sangen var ulvene og pressen etter henne, og da laget Geir-Atle 
sånn ulve-pese-lyd. Teksten var nødvendigvis ikke så fæl, men 
det var ulvene. Bambi og den der pesingen – åh, jeg får ståpels 
bare jeg tenker på det! Det var tekstforfattere og komponister, 
og Tor Arne gjorde jo begge deler. Morten og Espen jobbet tett 
sammen, og Dagfinn og Geir-Atle jobbet tett sammen. Men de 
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stod helt fritt til å avgjøre hvilken form det skulle få. Det var 
nok noen ganger vi stoppet dem og bad dem om å skrive ak-
kurat det og det, eller skjerpe noen linjer, men de hadde veldig 
gangsyn og rutine.
BM: På de litt større arrangementene, hadde dere et orkester til-
gjengelig da?
EM: Nei, de hadde egne studio, alle disse tre. Og synther, så den 
der blåserrekka til «Velkommen hjem» er laget i Espens studio. 
Det var én gang, men det var før Kai og min tid, en vise som 
Dagfinn Nordbø hadde skrevet, hvor det ble skikkelig leven. Den 
ville nok jeg ha klippet ut. Det var om en nordmann i California 
som hadde en sekt hvor de skulle la seg fryse ned når de døde – for 
å kunne vekkes til live igjen på et eller annet tidspunkt. Anders 
Hatlo sang tostemt med seg selv, husker jeg, meget elegant og fint. 
Melodien var «En grønnmalt benk». Og det var: «I en benk i 
California, da da da da, frosset ned, da da da, våkne i Califor-
nia.» Det var så fint, så elegant. Lørdag morgen, da sendingen 
skulle gå på lufta klokka fem over tre, så var overskriftene i alle 
Oslo-avisene: «Barnelik funnet i dypfryser på Nesodden.» Å 
herregud, det ble et sabla leven. Og det skjønner jeg. Der vil jeg 
jo si, altså produsent Nils Rykken var bortreist et eller annet 
sted, men hvis jeg hadde stått i ei fiskeelv på Hardangervidda, 
så hadde jeg rekvirert helikopter for å komme meg til Oslo og 
klippet ut den visa, altså. Fått den ut av sendinga.
BM: Jeg har tenkt litt på forholdet mellom drama og sangtekster. 
Noe som ofte går igjen i sangtekster, som vi ikke finner så mye av 
i skriftlyrikk, er dramatiske monologer eller rolledikt. Altså hvor 
jeg-et i sangen er en karakter, en rolle, som Fredman i Bellmans 
sanger. Vi finner det også hos Taube og hos Knutsen & Ludvigsen, 
og du gjør det blant annet i «Slankevise», hvor teksten er lagt i 
munnen på en reklameagent for Nutrilett. Hvordan er det å skrive 
sanger for en rolle eller fra et rolleperspektiv?
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EM: Vel, hvis jeg skulle skrive over et tema til Hallo i uken for 
eksempel, så måtte jeg jo sitte og vurdere: Hva kan jeg best? 
Jeg vet jo at jeg er en rimsmed ut av Niagara, men spørsmålet 
er: Hva går best til dette temaet? Da jeg holdt på med Med rot 
i virkeligheten-programmet, satte jeg opp en liste over alle de 
forskjellige innfallsvinklene jeg hadde. Jeg kunne lage et lite 
eventyr, en Dagsnytt-melding, en monolog på vers, en vanlig 
prosafortelling, eller jeg kunne lage en dialog. Situasjonen kunne 
være et selskap eller en livbåt hvor noen holdt på å drukne. Er 
det sketsj? Er det eventyr? En sang – og fra hvem sitt perspektiv? 
Så var det et spørsmål om plass. Det og det aspektet ved denne 
saken er viktig, men det fortjener bare femten sekunder, du 
må ikke bruke mye plass på det. Det blir en Dagsnytt-melding. 
Tre linjer; femten sekunder. Tolv linjer; ett minutt. Da blir du 
veldig økonomisk. Og i sånne sammenhenger så merker du at 
viser, de tar mye plass. Så i en halvtimes program er du ganske 
sparsom med hva du unner deg av viser. Men i for eksempel 
en forestilling, så er det helt nødvendig, rent dramaturgisk, å 
veksle mellom sang og vanlig tale, for at folk ikke skal dette 
helt av lasset.

Satire og anstendighet

BM: Det er en munter tone i sangene, men også et maktkritisk 
perspektiv. Var det maktkritikken som var den underliggende 
etikken i Hallo i uken?
EM: Ja, definitivt. Jeg husker jeg ble intervjuet en gang av Lind-
mo ved avslutningen av en sesong, hvor hun fikk lurt meg utpå. 
Jeg pleier ikke å breie meg i TV-sammenheng, jeg pleier ikke å 
være med en gang. Men der sa hun at «dere blir jo ofte beskyldt 
for å være veldig PK, dere er veldig politisk korrekt, skal dere 
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fortsette å være det?» Da bare datt det ut av meg at jeg driter 
vel i hva som er politisk korrekt, jeg bryr meg om hva som er 
anstendig! Det er et ord som brukes altfor lite i norsk satire- og 
underholdningsindustri. Det er enkelte ting som faktisk ikke 
er anstendig. Igjen er det Elsters skjønne definisjon fra en gang 
da en kollega og jeg ble kalt inn til Kringkastingsrådet fordi vi 
hadde gjort narr av godseier Løvenskiold, som ville hive ut noen 
husmannsfolk fra en husmannsplass, for han skulle bruke det 
stedet til noe helt annet. Der hadde den familien bodd i 150 år, 
og nå ville Løvenskiold ha dem ut.
BM: Var det fremdeles husmannsplasser?
EM: Ja, mer eller mindre. Vi hadde laget et innslag om dette, og 
som jeg pleier å si: Det var kanskje å gå litt langt å kalle Løven-
skiold for «flatehogstens Idi Amin», men vi syntes jo det var 
morsomt, i hvert fall. (Latter.) Men så var det en ilter liten terrier 
fra Høyre i Kringkastingsrådet som reiste seg opp og freste over 
at de aldri hørte at vi drev satire med husmannsfamilien. Da 
våkna Elster nede ved bordenden, han pleide jo ikke å si stort 
i sånne sammenhenger. Han var sjenert og litt brydd, men sa: 
«Det gjør de ikke fordi det kan de ikke. Det er umulig. Satire 
kan ikke sparke nedover. Satire må per definisjon sparke oppover. 
Den må rette seg mot de som har makt.» Og så kommer den 
skjønne tilføyelsen: «Og da mener jeg ikke bare politisk makt, 
men også ordets makt.» Det var så fint, altså. Så den, den har 
jeg båret høyt opp i lufta.
BM: Det må vel være det som gjorde at Hallo i uken kunne gå i 
så mange år og bli likt av folk. Det har vært et solid grunnlag der?
EM: Det var et solid grunnlag og en etisk basis for alt vi gjor-
de. Vi ble aldri simple. Vi ble aldri sjofle. Og vi sparket aldri 
nedover. Det skjedde ikke altså. Det er et prinsipp som jeg har 
prøvd å holde på i forestillingene mine også: Ingen skal forlate 
min forestilling med krumbøyd rygg. Heller ikke de som kanskje 
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får litt rundt ørene i løpet av forestillingen, skal føle at de blir 
fratatt sin verdighet. Ja, kanskje en og annen biskop i et refreng 
innimellom, men de tåler det, vil jeg si.
BM: Har dere opplevd sterke reaksjoner på noen av innslagene?
EM: Det var en gang det ble forferdelig bråk, men det var 
ikke vår skyld, det var pressens. Det var da vi prøvde å ta opp 
karikaturstriden. Vi laget en sending hvor vi faktisk gikk hele 
fjøla rundt: Vi gjorde narr av muslimer, hyperkristne, feige 
norske politikere, Israel-fanatikere – vi gikk hele runden! Vi 
hadde blant annet en «running gag» som begynte med en 
ur-kristen familie som ville være morsomme, så de hadde en 
liten kjælegris som de døpte Muhammed. Der ble det lagt et 
par ganske saftige replikker i munnen på den lille familien som 
var så skinnhellige. Jeg strøk et par av de replikkene. Så var 
det da en fyr i Dagsavisen som jeg trodde var oppegående og 
redelig, som ringte for å intervjue meg, og jeg var såpass nervøs 
at jeg fikk vel ikke sagt noe særlig. Han slo opp en kritikk av 
programmet dagen etter under headingen: «Hallo i uken kaller 
Muhammed en gris.»
BM: Da hadde han ikke forstått poenget?
EM: Han hadde ikke forstått bæret. Men så fulgte Dagbladet 
det opp, og de gikk inn på nettet til NRK, hvor du kunne høre 
hele programmet, og plukket ut Espens replikker fra en rolle som 
selvgod idiot. Dette kjørte de i avisen som om det var Espens svar 
på spørsmål fra dem! Før det var gått to dager, så var det skyting 
i Hebron, Bjarne. På grunn av Hallo i uken!
BM: ?!
EM: Det var folk i Hebron som ikke hadde hørt programmet, 
men som hadde lest om det. Det var blitt omtalt i utenlandske 
aviser. De skjøt på nordmenn. De nordmennene som var der 
nede, og som skulle hjelpe palestinere og følge dem til og fra 
skolen, de skrev hjem: «Hva er det dere gjør der hjemme nå, dere 
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ødelegger arbeidet vårt!» Så ble jeg ringt opp torsdag ettermiddag 
av programdirektøren, som sa at nå stod jeg og Are med fullt navn 
og bilde i Al Arabiya! Det var så vanvittig, og vi fikk så spader, 
vi fikk angst. Vi møttes fredag morgen og var hvitere enn den 
papirsiden der. Vi droppet alt som hadde med problemstillingen 
å gjøre og sendte på lufta det tammeste programmet jeg noen 
gang har tatt i. Så gikk det på lufta, og så klappet jeg sammen. 
Da lå jeg hele helgen og bare gråt. Jeg var så redd og fortvilet og 
rasende. Det som gjorde meg mest fortvilet, det var ikke gærnin-
gene i Hebron, og det var ikke bildet i Al Arabiya, det var fire 
personer som jeg kunne navngi i norsk presse som satt og gned 
seg i henda og tenkte: «Nå skal vi ta dem. Endelig, nå kan vi ta 
dem.» Jeg som trodde at det var oppegående journalister, at de 
var med oss, at de likte programmet. De skrøt jo av oss over en 
lav sko. Men der så de sin sjanse til å ta oss. Det var skummelt. 
Det var redselsfullt.
BM: Det er jo som å ta en replikk fra et Ibsen-drama og si at Ibsen 
står for det.
EM: Ja, ikke sant. Etter det så vet jeg litt om hvordan det er å bli 
forfulgt av pressen. Men jeg tror vårt program alltid har holdt 
seg for god til at folk skulle føle seg truffet på den måten. Det 
hendte at vi strøk eller endret på linjer hvor vi følte vi hadde 
gått for langt. Et eksempel på en sånn ryggmargsreaksjon var 
under en nyttårskavalkade, der vi hadde plukket ut en sketsj 
om han rederen som alle kalte for «Breiflabben», han som er 
Norges rikeste, John Fredriksen. Det var en hylende morsom 
sketsj om et eller annet Fredriksen nå skulle finne på. Den 
var lagt inn i nyttårskavalkaden. Så var jeg ute og handlet, det 
var 3. juledag, og det var et eller annet jeg hadde sett i avisen, 
som jeg ikke husket hva var, men jeg visste: Nå har jeg lest noe 
som jeg burde tenkt på, det er et eller annet som ikke er riktig. 
Et eller annet. Så tenkte jeg at når jeg kommer hjem, må jeg 
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ringe Are. Da jeg kom hjem, lå det beskjed på svareren min, 
Are hadde ringt. Han hadde kommet på hva det var: Kona til 
Fredriksen var død. Det var ikke satire han trengte den uka 
der. Overhodet ikke. Så ringte jeg vikaren for Espen, for å få 
ham til å dra opp til NRK og klippe det ut, for vi hadde ikke 
noen tekniker midt i juleferien. Gjett hvor han satt. Han satt 
på kontoret sitt i NRK og ventet på å få snakke med meg i 
telefonen før han klippet. Det var opptatt hele tiden fordi jeg 
snakket med Are. Vi var altså tre sentrale i redaksjonen som 
reagerte helt på samme måte.

Kabareter og turnéer

BM: Utenom radio har du hatt en lang karriere som sangskriver og 
kabaret-artist. Du var den første som laget én-kvinnes-kabareter. 
Når begynte du å skrive sanger?
EM: Egentlig begynte det i femte- og sjetteklasse, hvor jeg lagde 
satiriske viser om læreren. Det falt meg faktisk ikke inn å lage 
satiriske viser om noen i klassen som jeg syntes var dumme. Jeg 
sparket oppover den gangen også. Jeg husker første verset av en 
sang som handlet om tre lærere, den ene mer hoven enn den 
andre. Den gikk på en sånn Thorbjørn Egner-melodi:

Vesle Landstad, vesle Nygård og herr Arne Vesterlin
skulle ta en liten kjøretur i trekkoppbilen sin.
Og de kjørte ut på gaten, der sto bilene i flokk,
og da ble jo Nygård veldig redd, så da gikk han amok.
Han skrek, stopp, stopp, her!
Han skrek, stopp, stopp der!
Han skrek, stopp, stopp, stopp, både her og både der.
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Det var første verset. Jeg tror det var 16 vers eller noe slik. Så sang 
jeg på julefest i sjetteklasse, og det var stor suksess.
BM: Hva sa læreren da, eller fikk han ikke høre det?
EM: Han fikk nok høre det etterpå, han likte det ikke.
BM: Du må ha hatt med deg en litterær ballast fra oppveksten din?
EM: Jeg husker jo at min mor leste, hun var nok veldig sulten på 
kultur og litteratur der hvor hun vokste opp på gården utenfor 
Harstad. Hun leste Shakespeare for barn for oss. Og når det 
gjaldt et par av disse store historiske romanene, som Quentin 
Durward av Walter Scott og De tre musketerer av Alexandre 
Dumas, sa hun: «Du må lese dem før du blir fjorten! Du må 
lese dem mens du er tenåring, for da syns du de er spennende 
og morsomme. Når du blir litt større, så er du for gammel. Få 
det inn!»
BM: Hvordan begynte kabaretene?
EM: Jeg drev og skrev sanger for radioprogrammene til Johan 
Vigeland, men ikke til mine egne. Det var liksom feil, man gjorde 
ikke slikt. Men så sa vår gamle studiekamerat Sven Henning, 
teaterinstruktør og daværende teatersjef i Bergen: «Else, nå må 
du lage en forestilling av dette, og komme og spille på Lille Scene 
i Bergen.» Så da skrev jeg noen viser til en forestilling jeg kalte 
Skapningens herre og andre eventyr, og hentet fram noen jeg hadde 
brukt før. Jeg var fryktelig nervøs, jeg hadde lagt det opp sånn 
at forestillingen varte en time og et kvarter, og det er lenge på 
scenen. Men jeg fikk vite at det var utsolgt hele uken da jeg kom. 
Og Lille Scene, på Den Nasjonale Scene, den tar ikke mer enn 
borti hundre, eller litt mer, slik som teateret var da. Jeg bodde på 
Hotell Norge, og det beste jeg visste, var å gå litt ut i den gaten 
og så se opp på teateret og den røde lykta. Det var deilig, det var 
moro. Så da spilte jeg, og etter det har jeg ikke sett meg tilbake, 
for å si det sånn.
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EM: Jeg brukte piano – og gitar til å begynne med. Men dagen 
etter premieren glemte jeg den i garderoben, og det var så skan-
dale! Det var ingen som merket det uten jeg, men jeg måtte hive 
ut et nummer, bytte om på rekkefølgen og spille pianokomp på et 
nummer som jeg aldri hadde spilt på piano før. Og alt dette mens 
jeg sang. Så jeg tok ikke sjansen på det mer. Våren etter spilte jeg 
på Sentralteateret i Oslo, og senere en uke på Trøndelag Teater. 
Jeg har blant annet spilt for diverse kvinnegrupper og for Nei til 
atomvåpen, NAV og mange andre. Og jeg har spilt hver eneste 
8. mars siden 1977, unntatt de to siste årene.
BM: Da har du vært rundt i hele landet?
EM: På de rareste, mest utilgjengelige steder. Jeg husker en lokal liten 
kvinnegruppe ett eller annet sted. Der var det et ras av et kvinnfolk, 
hun var høy og stor, og hun hadde en latter som – Veslemannen er 
bare spøk, tror jeg. Og hun slapp seg helt løs et kvarter uti der hvor 
jeg hadde en parodi på en vielse. «Deg, mann, spør jeg, vil du ha 
denne bil, villa, hage, hytte osv.» Og hun fikk fullstendig skrika. 
Og da fikk hun med seg resten av salen, så det gikk bra. Det gikk 
bra. Men jeg har bokstavelig talt vært over hele landet, fra Vadsø i 
nord og øst til … på Lindesnes har jeg vel ikke akkurat vært, men 
flere ganger i Stavanger og Bergen og Trondheim og rundt omkring.

Else Michelets LP Skapningens herre og andre eventyr fra 1978.
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BM: Og responsen?
EM: Den har vært stort sett veldig, veldig bra. Det var et seminar 
i Norcem, en forholdsvis mannsdominert bedrift. De hadde 
seminar på Klekken, og jeg kom inn, ingen visste at det var jeg 
som kom, for jeg sto oppført som eksternt innlegg. Så jeg så meg 
rundt og sa at «jeg føler meg forholdsvis ekstern». Det var bare 
menn, alle hadde hvit skjorte og slips. Men så kom jeg til fortelling 
nr. 2 om Tarzan, og han bestemmer seg for å plukke en hvitveis, 
ikke sant, i jungelen, og alle dyrene holder på å le seg i hjel. Og 
alle mennene sitter der og ler seg i hjel. Og så henter jeg det inn 
og er på Tarzans parti, ikke sant. Det var som å være på fjellet 
hvor lys og skygge skifter så fort. De skjønte jo at de var jo nå 
på feil side, mens jeg sto der og holdt med han som egentlig var 
dem. Det siste kvarteret av forestillingen var de helt i hundre, 
da var de helt med. Det var påtakelig.
BM: Hvordan tenker du når du bygger opp forestillinger? Du sa at 
du hadde flere sjangre å spille på, også fiktive nyhetsopplesninger. 
Hva er dramaturgien?
EM: Der tenker jeg at variasjonen må være riktig. At det går an 
å gå rett fra noe hylende morsomt til noe som er veldig alvorlig 
og litt fælt, som for eksempel sangen om Helene Horefrøken. 
Den har også noen morsomme elementer, som blandingen av et 
prostitusjonstema og en Prøysen-melodi. Men så blir hun slått 
og er «mørke-mørkerød på snuten», og da kommer melodien 
til «En rose er utsprungen». Det er så fint når det først blir 
stille. Og så skifter stillheten karakter, og blir helt åndeløs. Det 
blir sånn at du trekker pusten. Den stillheten kan jeg ta opp og 
holde i hendene og si at «du er fin». Det er veldig viktig at det 
svinger nok. Men også det som jeg sa at ingen skal gå krumbøyd 
ut fra en av mine forestillinger. Du må gi folk et løft, de må ikke 
få følelsen av at dette går til helvete eller at ingenting nytter. Det 
må være en følelse av at «ja, men så vær med da, gi på litt»! Men 



379

Forutsetningen for å ha noe på hjertet

det kan du bare når du er engasjert i det du gjør, hele veien. Du 
går ikke med sånn flagrende «hoi, nå skal vi synge litt tatarata» 
inn på scenen liksom.
BM: Både i forestillingene og i bøkene dine benytter du deg av myter 
og kulturelle forestillinger – ikke minst om kjønn. Det er Tarzan, 
Askepott, Askeladden. Du tar fatt i disse kjente fortellingene og 
vrir på dem slik at publikum kan se dem fra en annen side – men 
uten at det blir moraliserende.
EM: Det var en lektor som sa etter forestillingen min på Sortland: 
«Æ visst jo det at du snakka om mannfolk og æ tenkte om det 
var no’ som angikk mæ og sånn, men så tænkt æ det at ho Else 
Michelet, ho kjenne vel så mange ho, så det e ikkje mæ. Men 
så va det mæ.» Og det var det jo. Men du vet, det gjelder å få 
latteren inn midt i det og samtidig stoppe latteren noen ganger. 
Som den fortellingen om Espen Askeladd, han kommer seg jo 
aldri av gårde. Og som han ligger der og roter, så er det ikke til å 
unngå at han blir kjent med Askepott, og hun har det ikke helt 
greit, hun heller. Disse stesøstrene og alt. Helt forferdelig, men 
hver dag sier hun til seg selv at «én dag kommer prinsen, og da 
...». Det kommer aldri noen prins, bare Espen. Men det gjør 
han til gjengjeld til gangs. Og så går det ikke likere enn at de må 
gifte seg og må flytte fra asken til ilden. Bang. Latter. Men det 
går jo ikke, ikke sant. De går i strupen på hverandre og krangler, 
og alt er feil. Alt er feil. Og så slutter det med at – de begynner 
å snakke sammen. For første gang. Åhhhhhh, da er det ingen 
som ler. Og på teateret er det ingen som klapper. Og det er også 
deilig. Det tør de ikke, og det er en veldig sterk fornemmelse, nå 
er det for sterkt for alle, liksom. Men også det der som du sa om 
å ikke moralisere: Sangen «Fugler små» handler for eksempel 
om barneporno. Der har jeg opplevd mange ganger at menn har 
kommet etter forestillingen og sagt: «Dette var viktig, og dette 
var bra. Når Unni Rustad står og skjeller oss ut på en talerstol, 
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blir vi bare irritert, men du får meg til å tenke at det er dattera 
mi vi snakker om her. Det er et barn!» Og der igjen er det at du 
går til hjertet, og ikke tar den der omveien om hjernen. For det 
er mye som stopper oppi der, altså. Mye.
BM: Når det gjelder musikken, velger du melodier omtrent slik 
Bellman gjorde. Han tok kjente operettemelodier og satte nye tekster 
til, og dermed fikk han da en slags dobbelthet i det, for du har med 
deg meningen fra den kjente melodien, og så får du en ny tekst oppå 
der. Da skjer det en slags dobbelteksponering – det skapes et nytt 
resonansrom. Hva tenker du om det?
EM: Det er helt riktig. Det blir en dobbel klangbunn. Til en 
monolog om en stressa martyr-husmor laget jeg en gang en tekst 
til melodien «På en grønnmalt benk». På de to første refrengene 
synger jeg: «Det bor en gammel mann der hjemme, / og han er 
det selvsagt jeg som tar meg av»; «Det bor en gammel mann 
der hjemme, / og han er det bare jeg som tar meg av». Men så 
kommer det siste verset hvor han havner på gamlehjem, og hun 
faller sammen av dårlig samvittighet og synger: «Det bor en 
mann på gamlehjem, / og han var det jeg som skulle tatt meg av!» 
Der gjorde jeg det lenge slik at siden teksten er så sterk, egentlig 
fryktelig, så lot jeg det bare trille noen elegante, små perler ut over 
publikum. Men så var det en 8. mars i Stavanger på et tidspunkt 
hvor jeg holdt på med noe privat terapi. Uka før hadde det skjedd 
et eller annet fryktelig viktig i den terapien, og det hadde selvsagt 
mye med mine foreldre å gjøre, og så kom jeg til tredje refrenget: 
«og han var det jeg som skulle tatt meg av». Og det kom ut av 
meg med en stemmestyrke som jeg ikke visste at jeg hadde en 
gang. I tankene sto jeg ved siden av pianokrakken og sa: «Jøss, 
hva er det du driver med, liksom?» Det kom ut med et raseri og 
en fortvilelse, og det har jeg holdt på siden. Det løftet visa opp 
til et helt annet plan. Og det har du råd til når du har hatt de to 
første refrengene som danser så lett av sted, og så kommer raseriet 



381

Forutsetningen for å ha noe på hjertet

tvers igjennom. Når du har opplevd det én gang, så går det an 
å hente det fram, men det koster hver gang. Du må ned der, og 
ta tak og hente opp den følelsen, og noen ganger er det så vidt 
båten bærer. For det raseriet er der. Og så har du de situasjonene 
hvor det også er kvinner i salen som reagerer på det, en stemme 
langt bak i salen som sier «gråtelyd», det der evige lille hikstet. 
Det er skrekkelig, vet du, hva du rører ved, og hva du tar fram. 
Men jeg er ikke er sekund i tvil om at det er viktig og nødvendig.
BM: Du tar med deg din egen, dyrekjøpte erfaring inn i forestil-
lingen, og da rører du også andre.
EM: Du kan ikke fake noe av det der. Du kan ikke late som en 
sorg, og du kan heller ikke late som et raseri. Men du må passe 
på at du styrer det. Du må holde det i riktig dur, for å si det slik.

«Helse»

BM: Skapningens herre og andre eventyr ble utgitt på LP i 1978. 
Men mange av de andre sangene dine er ennå ikke spilt inn – de 
bare venter på sine fortolkere. Selv har jeg vært så heldig å få høre 
noen av dem fremført av deg, og jeg vil gjerne snakke litt om tekste-
ne. «Helse» fra 1994 handler om norsk u-hjelp og sterilisering av 
kvinner i fattige land. Melodien er «Norge i rødt, hvitt og blått», 
som ble skrevet under andre verdenskrig og senere har hatt et langt 
liv som revyvise og 17. mai-sang. Den ble faktisk komponert av en 
svenske, Lars Erik Larsson.

HELSE (Tekst: Else Michelet. Melodi: «Norge i rødt, hvitt 
og blått».)

Du møter den i li og fjell,
i landsbyhyttas morgen og i storbyslummens kveld.
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De ber om jord og skolegang,
men det vi helst vil tilby er diverse sorter tvang.
Vi ser en utfordring her og vi tar’n.
Nå må de slutte å få så mange barn.

Vi har øvd på sigøyner og tater,
riktignok med litt vekslende hell.
Det er slett ikke det at vi hater,
men vi vet mest: hva er best for dem selv.

I internasjonal regi
kan kvinner få et helsestell vi er delaktig i.
Som kyllinger på samlebånd
blir de snittet opp og renset av en legekyndig hånd,
en lege som vet han blir høyt honorert
for hver eneste kvinne han får sterilisert.

La dem spre det på gaten og torget,
denne bistand som kvinner har fått.
Den ble støttet med penger fra Norge
Det er U-hjelp i rødt, hvitt og blått!

BM: Her blir møtet mellom tekst og melodi nærmest brutalt. På den 
ene siden den triumferende marsjmusikken med sine konnotasjoner 
til motstandskamp, frigjøring og nasjonaldag; på den andre siden 
den mørke historien om tvangssterilisering. Vi-et i denne teksten 
– som kan tenkes å være politikerne på seminaret – virker veldig 
fornøyd med sin egen innsats.
EM: Veldig fornøyd og veldig stolt. Det var en fryd å synge de 
to linjene: «Vi har øvd på sigøyner og tater, / riktignok med litt 
vekslende hell.» Oj, da er det godt å ta i. Kjenne på det. Det er 
faktisk en av de visene jeg har skrevet som har hatt politisk effekt.
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BM: Hvordan da?
EM: Det var en spennende sak. Det var et oppsummerende og 
rådgivende seminar før daværende statsminister Gro Harlem 
Brundtland skulle til miljø- og befolkningskonferansen i Kairo 
i 1994 og holde en stor og viktig tale. Hun hadde lagt opp til 
at den verste trusselen vår jord står overfor, er overbefolkning. 
Den aller største bomba bærer kvinnene i magen, så det er klart 
som dagen. Det er der vi må handle. Og så var jeg kalt inn for å 
være kunstnerisk i 20 minutter. Der satt det toppeksperter fra 
FN-sambandet, fra Miljøverndepartementet, fra miljøorgani-
sasjoner, fra UD, det var 70–80 mennesker, tenker jeg. Veldig 
seriøse, fryktelig alvorlige, og de ble så irritert da jeg kom inn: 
Der kommer hun der lille fyken, nå skal vi sitte og høre på 20 
minutter underholdning, ha-ha. Så de folder liksom hendene, 
legger dem pent i kryss over brystet, og så et par blikk som bare 
himler litt. Jaja. Men de var jo høflige, ikke sant? Så de satt jo 
høflig og hørte. Og da var det veldig gøy å se akkurat når de gjorde 
sånn: tok hendene opp fra foldet på brystet og ble sittende og 
holde fast i bordkarmen. Det var blant annet på den visen. Det 
sluttet med at Gro skrev om talen sin.
BM: Hvordan fikk du vite det?
EM: Av en nær medarbeider. På forhånd hadde jeg sittet på 
seminar med en kvinnegruppe som stelte med u-hjelp, og lest en 
haug med dokumenter fra begynnelse til slutt, så jeg fikk banka 
disse problemstillingene inn i tekstene mine. Jeg laget også en 
liten konkurranse for publikum i salen, hvor de skulle fylle ut 
ting i arbeidsboka si: «Et stort antall kvinner i Argentina er blitt 
tvangssterilisert, samtidig som USA har et hemmelig memoran-
dum om å redusere arbeiderklassen for å sikre kontroll over 
mineraler. Aner du en sammenheng her? Tegn en sammenheng 
i arbeidsboka di.» Og så videre. Det er vel den eneste gangen jeg 
vet om, hvor tekstene mine har fått direkte politisk innflytelse.
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«Engel»

BM: «Engel» er skrevet midt på 1990-tallet, etter at en fortvilt 
asylsøker hoppet ut fra sjette etasje i en blokk og døde av skadene. 
Melodien er «When Somebody Thinks You’re Wonderful», skrevet 
av Tin Pan Alley-komponisten Harry M. Woods og første gang spilt 
inn av Fats Waller and His Rhythm i 1935. En romantisk klassiker 
med en lett og bekymringsløs stemning, hvor det første verset lyder: 
«When somebody thinks you’re wonderful, / What a difference 
in your day! / Seems as though your troubles disappear, / Like a 
feather in your way.» Dette blir altså klangbunnen for din tekst.

ENGEL (Tekst: Else Michelet. Melodi: «When Somebody 
Thinks You’re Wonderful».)

Dette er en norsk historie
og den er utrolig sann,
om en engel uten glorie
som dalte ned i Norges land.
Engelen kom helt fra Afrika,
snakket bare negerspråk.
Redd for uniformer var hun òg,
dermed ble det selvsagt bråk.
I henhold til norsk etikette ble avslag lovens dom.
Hun hoppet ut fra sjette da politiet kom.
Hittil hadde saken gått så sent,
plutselig ble farten stor.
Og selv om det var ganske ufortjent,
så landet hun på Norges jord.

(Tale:) Vi i Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere 
saken ut over følgende: Det er selvsagt prisverdig at legene 
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på Ullevål gjør en enorm frivillig innsats for å redde denne 
kvinnens liv. Dette innebærer imidlertid ingen garanti for at 
hun får opphold i Norge etterpå. Generelt må vi advare mot 
at utlendinger skal kunne påføre seg en eller annen skade og 
på den måten omgå et lovlig fattet vedtak om utvisning. Det 
er et spørsmål om holdninger.

Nei, vi må stå fast og stoppe det
at hvis de ikke får et ja,
da er det bare å ta sats og hoppe ned,
den slags kan vi ikke ha.
Vi kan jo risikere mange som går hen og gjør likeså.
Hun var jo bare neger da hun kom, engel ble hun etterpå.
Så primitive nykker å tro at man kan fly!
Hun slo seg helt i stykker mot et fortau midt i Oslo by.

MEN:
Tenk å kunne komme svevende
inn i norsk demokrati!
Hun er visst ikke lenger levende,
til gjengjeld får hun kanskje bli.

EM: Et par små stønt på pianoet der.
BM: Igjen gjør spenningen mellom den bekymringsløse melo-
dien og de harde realitetene i teksten et sterkt inntrykk. Hvis «all 
your troubles disappear» her, er det fordi kvinnen mister livet i 
et brutalt møte med asfalten. Men teksten i seg selv rommer også 
sterke kontraster, ikke minst mellom fortellingen om selvmordet og 
den kalde kommentaren fra Justisdepartementet. Dernest er det 
kontrasten mellom englemetaforen og den suicidale kvinnen: Først 
daler hun ned i Norges land som en engel uten glorie, så svever hun 
og lander på Norges jord, og til slutt kan vi kanskje se henne for 
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oss som en engel med glorie? Og så den åpenbare rasismen: Hun 
omtales som «neger», er «redd for uniformer» og har «primitive 
nykker». Det er sterke saker.
EM: Ja, det er jo en grotesk humor i teksten. Tenk å tro at hun 
kan fly. Men den talen i midten, det er et ordrett sitat fra en stats-
sekretær i Justisdepartementet. Jeg sakset det fra Aftenposten, 
jeg tror jeg til og med har det liggende et eller annet sted.
BM: Er det et sitat, jeg trodde det var din satire?
EM: Det er ikke satire. Det er et av de mange eksemplene på at 
virkeligheten går utenpå satiren. Helt og holdent.
BM: Det får en stor effekt når du setter det inn midt i sangen der.
EM: Ja. Hun hopper ut, dør, eller altså hun lander, og så står 
det at de gjør en innsats for å redde denne kvinnens liv, men det 
innebærer ingen garanti for at hun får opphold i Norge. Generelt 
må vi advare mot at utlendinger skal kunne påføre seg skade og 
på den måten omgå et lovlig fattet vedtak om utvisning. Det er 
det byråkratspråket, det river i hjertet, i sønder, så ondt og iskaldt 
er det! Og så er det jo at nei, vi kan ikke ha den slags, at de bare 
skal kunne hoppe ned!
BM: Gradvis skifter også synsvinkelen i sangen, fra en utenfor-
stående forteller som sier at «dette er en norsk historie», til et 
selvgodt, byråkratisk «vi» som sier at «den slags kan vi ikke 
ha». Det er en dristig form for ironi hvor sangens bad guys får 
føre ordet og avsløre seg selv. Da kan de si de mest hårreisende, 
rasistiske ting. Hadde det gått an å bruke slike uttrykk i satirens 
tjeneste i dag?
EM: Det er så klart nedsettende at hun «snakket bare neger-
språk», hele poenget er jo å avdekke rasistiske holdninger. Jeg 
tror nok det hadde gått an å lage en slik sang i dag, men vet ikke 
hvem som ville gjort det.
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«Horepus»

BM: «Horepus» ble laget i forbindelse med en sak om voldsoffer- 
erstatning. Her valgte du melodien til Alf Prøysens barnesang 
«Helene Harefrøken», komponert av Johan Øian i 1953. Du 
spiller også på Prøysens tekst. Hans harefrøken er «søt og vimsete 
og sommerkledt», og klarer heldigvis å unnslippe Jeger Bom-Bom. 
Så heldig er ikke Helene Horefrøken i din sang, og hun er ikke 
lyse- lyserød, men mørke-mørkerød på snuten, etter slagene hun 
har fått.

HOREPUS (Tekst: Else Michelet. Melodi: «Helene 
 Harefrøken».)

Helene er en liten horepus,
et lite ludder er hun i Det norske hus.
Tjener penger på sin lille horekropp,
flyr fra mann til mann med lette horehopp.
En over og en under,
og da må hun få en på snuten.

Helene Horefrøken er så dum.
Tror en horekunde er en Ole Brumm.
Når hun selger seg, så må hun jo forstå,
da er hun en sånn som han har lov å slå.
Først over og så under,
og så en saftig en på snuten.

Helene Horefrøken er for dyr,
i den forstand at mann’ kan bli en dyrisk fyr.
Hun får holde snut om han gir henne inn,
slikke sine sår og horepelsen sin.
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Gul over og blå under,
og mørke-mørkerød på snuten.

(Avslutning: To linjer av «En rose er utsprungen».)

BM: Her bruker du Prøysen som intertekstuell referanse. I et grotesk 
bilde smelter den uskyldige harepusen sammen med den forslåtte 
prostituerte. Kanskje får vi også assosiasjoner til Playboy-bunnyen. 
Linjen «brun over og grå under» endres til «en over og en under», 
og får en ganske annen betydning. Fargene gul, blå og mørkerød er 
merker etter vold. Og rimene «lille horekropp» og «lette horehopp» 
antyder en livsvei som denne kroppen burde vært forskånet for. 
Den språklige elegansen kaller på latteren, men innholdet gjør at 
den setter seg fast i halsen. Igjen bruker du den dristige formen for 
ironi, hvor stemmen som taler liksom er på lag med overgriperne: 
«Når hun selger seg, så må hun jo forstå, / da er hun en sånn som 
han har lov å slå.» Hva var bakgrunnen for sangen?
EM: Det var en prostituert kvinne som søkte Fylkesmannen om 
erstatning for voldtekt og mishandling. Men det fikk hun ikke. 
Han var formann i Høyre, hva var det han het igjen? Som en 
introduksjon til sangen laget jeg en monolog om en o-fagstime 
hvor elevene skulle lære om «signaleffekt» og lage en fin tegning 
som skulle sendes til Fylkesmannen.3 Men sangen som eleven 
Camilla hadde laget, fikk de ikke sende. Den het «Du skal få 
et slag i mårå» og kunne misforstås.
BM: Etter denne beske harselasen lar du sangen munne ut i ak-
kordene til «En rose er utsprungen», som opprinnelig var en tysk 
julesang fra 1500-tallet. Teksten tar utgangspunkt i Jesaja 11,1: «En 
kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra 
hans røtter.» Den utsprungne rosen er et Kristus-symbol, men blir 
i dette tilfellet også et bilde på slagmerkene i ansiktet. Hva skjer 
med tilhørerne da?
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EM: Som jeg nevnte i sted: Stillheten kommer. En åndeløs 
stillhet.

«Fugler små»

BM: I 1975 spilte Janis Ian inn sin klassiker «At Seventeen» med et 
vuggende, samba-aktig gitarkomp. Teksten forteller om en sytten-
årig jente som blir forsmådd på grunn av sitt utseende. «I learned 
the truth at seventeen / That love was meant for beauty queens / And 
high school girls with clear skinned smiles / Who married young 
and then retired», lyder første strofe. Denne melodien bruker du 
i sangen «Fugler små», som du nevnte i sted. I teksten legger du 
også inn referanser til barnesangen «Alle fugler», til Welhavens 
«Søfuglen» («En Vildand svømmer stille»), og til hanegalene 
etter Peters fornektelse av Jesus.

FUGLER SMÅ (Tekst: Else Michelet. Melodi: 
«At  Seventeen»)

Løse fugler, særlig små,
er veldig populære nå.
Dem tar de gilde bilder a’
og selger det i pornoblad.

De bretter ut bestilt begjær.
Der spriker hun i lånte fjær,
med spede bryst og spinkle lår
og øyne som er hundre år.

På video blir fuglen plukket,
hakket og partert og stukket.
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Øyenslyst og underhold –
ning, og hun fylte nesten tolv.
Er snuff ’d out uten svanesang.
Og hanen galte første gang
mens kamera sto på
de fugler små.

I pressen finns en spottegjøk
som syns pornografi er spøk.
Han galer at nå syter vi,
ko-ko! Så tar’n seg pressefri.

En frihet som vi får servert
som ytringsfrihet, ut-staffert
med nøtteskrikers struperødt.
De skriker fordi de er nødt.

En villand som gikk ned i råken,
trekkfugl som forsvant i tåken,
hva er det mot fugler små
som rovfugl tjener penger på?
En emmen lukt av barnetvang
og hanen galte annen gang
mens kamera sto på
de fugler små.
– Det hekker gribb i Norge nå. –

BM: Hva tenkte du da du valgte Janis Ians «At Seventeen»?
EM: Der tenkte jeg på sårheten, den veldige sårheten hos henne 
som synger om nederlagene. Hun har empati og medfølelse, og 
det er det som gjør sangen til å bære, for det er et løft av medynk 
og kjærlighet fordi hun synger om seg selv, og samtidig om alle. 
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Men det er empatien i bunnen som gjør at den bærer. Og det er 
så mye sinne i visen at den melodien var perfekt.
BM: Jeg synes også det. Den treffer meg på en helt annen måte enn 
en mer aggressiv melodi ville gjort.
EM: Den må være varm. Mens derimot sangen om demonutdri-
velsene og biskopene kan rumle i vei på «Gloria Halleluja» og 
treffe likevel. Det har noe med mottakeren å gjøre.
BM: Men den spottegjøken i pressen som du synger om, hvem er det?
EM: Det er høyesterettsadvokat Tor Erling Staff. Ut-staffert. 
Det var flere rettssaker hvor han var involvert. Han forsvarte 
porno, forsvarte dem som lagde det. Han var mer gemen enn 
man i ettertid er klar over. Etter hvert ble han så gammel at han 
ble liksom bare en ganske rørete gammel mann. Men han har 
jo vært så hjerterå. Det var en voldtektssak som jeg faktisk lagde 
en masse om til en forestilling på Riksteatret, hvor hun hadde 
anmeldt, og mannen hadde tilstått, og alt var på plass. Men da 
hun kom til politiet og skulle følge opp et avhør, ble hun rådet 
til ikke å fullføre anmeldelsen. Hva hadde skjedd siden sist? Tor 
Erling Staff var blitt forsvarer for mannen. Politimannen sa at 
du kommer ikke til å klare det. Hva du blir utsatt for i retten, 
er det ingen som kan være forberedt på. Hun opplevde et råkjør 
i retten i fem timer og ble mistenkeliggjort opp vegger og ned 
stolper. I forbindelse med en voldtekt hvor mannen har tilstått! 
Det var Staff.
BM: Jens Bjørneboe skrev om det samme i oppfølgeren til romanen 
Uten en tråd. Da den ble forbudt, utga han oppfølgeren i Danmark: 
Uden en trævl 2 i 1968. Den begynner med at hovedpersonen som 
har blitt voldtatt, frarådes å gå til rettssak, fordi det hun kommer 
til å oppleve i retten, er mye, mye verre enn det hun har blitt utsatt 
for. Så det du sier her, understøtter det han skrev den gang.
EM: Jeg har vært borti flere slike rettssaker, den ene mer grotesk 
enn den andre. Én kvinne var blitt mishandlet av mannen, hun 
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hadde klart å rømme, men han hadde truet og lokket henne hjem. 
Da hun klarte å rømme for andre gang, ble hun fotografert, hun 
hadde svære brennemerker etter sigarettstumper på begge over-
armene. Og så opplever hun i retten at mannens forsvarer bøyer 
seg over henne, små-ler og sier: «Og hvem tror du at du er da, en 
sånn liten kvinnesakens Jeanne d’Arc?» Da besvimte hun. Det 
som er så sterkt med den historien, er jo ikke at en klyse av en 
mann tillater seg å si noe sånt, men at dommeren ikke klubber 
og hiver ham ut av retten.

«Ghostbusters»

BM: I 1984 kom skrekk-komedien Ghostbusters på kino. På den 
tiden var det mye snakk om demonutdrivelse og karismatiske kristne 
miljøer, og Eva Lundgren publiserte boka I Herrens vold i 1985. 
Selv laget du morsom sang hvor du gjorde oppmerksom på at før 
man kan drive demoner ut, må man først drive dem inn. Det 
gjorde du til tonene av «Battle Hymn of the Republic», bedre kjent 
som «Glory, Glory, Hallelujah». Den ble skrevet av Julia Ward 
Howe i 1861, under den amerikanske borgerkrigen, til en melodi 
av William Steffe. «Mine eyes have seen the glory of the coming 
of the Lord», begynner den. I din sang er det de ivrige demonut-
driverne som er vi-et, men du kommer også med et lite spark til 
daværende Oslo-biskop Andreas Aarflot, som representant for en 
statskirke som ikke tar til motmæle. Musikalsk svinger du innom 
både Lindemans «Kirken den er et gammelt hus» og Griegs «I 
Dovregubbens hall». Og «Ghostbusters», selvfølgelig.

GHOSTBUSTERS (Tekst: Else Michelet. Melodi: «Battle 
Hymn of the Republic», med innslag av «Ghostbusters», 
«Kirken den er et gammelt hus» og «I Dovregubbens hall».)
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Oppsetsighet og trassighet og mange typer hor,
såsom dans og onani og bare bryst og Moder Jord,
er demoner ifra Djevelen og Satans makt er stor,
men vi skal drive’n ut. Halleluja!

Frekke selvstendiggjorte koner,
ekle homofile skabeloner,
de er besatte av demoner
som vi skal drive ut. Halleluja!

Ghostbusters!

Og selvsagt blir det sammenbrudd for sånne med abort,
mens de salige orgasmer seg og det utrolig fort.
Og alle landets biskoper vet godt hva vi har gjort,
men de sier ikke stort. Halleluja!

[Lindeman-tema, «Kirken den er et gammelt hus».]
Aarflot han er en gammel mann...
[Grieg-tema, «I Dovregubbens hall».]

Amen og akk og akkedi og akkedu,
tungetaleri og talera og barnetru.
Vi ber om at vi alle kommer syndefall i hu,
så vi kan spre litt mere skrekk og gru.

Ghostbusters!

Vi skal drive ut demoner,
vi vet de fins i millioner.
Så opplat dine øyne og ditt skjød og så ditt sinn,
for først må de drives inn!
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BM: Som satire er det utrolig effektfullt at skurkene får avsløre seg 
selv. De demoniserer folk de ikke liker, som «frekke selvstendig-
gjorte koner» og «ekle homofile skabeloner», og vil deretter drive 
demonene ut av dem. Mens statskirken lukker øynene for det som 
skjer. Hva var anledningen her?
EM: Det var en 8. mars. Dette var tidlig i kvinnebevegelsens 
utvikling, og det var mens den karismatiske bevegelsen holdt 
på som verst. De drev jo med demonutdrivelser på kvinner over 
det hele – med Gunnar Prestegård i spissen. Han var general-
sekretær i Indremisjonsselskapet. Jeg skulle opptre i Vadsø. 
Det eneste lokalet de hadde fått tak i, var menighetshuset, 
og krakken var altfor lav, så det eneste jeg kunne gjøre for å 
få den høyere, var å bygge opp med seks bind av Koralboka. 
Mens jeg satt og øvde på denne sangen, så kom presten inn 
for å se hvordan det gikk. Han rygget ut! Da var jeg midt i 
«Ghostbusters».
BM: Du hadde mye moro med disse demonene. En av dem etterlyste 
du i en nyhetsmelding?
EM: Jeg laget en liten monolog som gikk sånn:

Vi har en etterlysning: En demon er forsvunnet fra Kristen Lytter- 
og Kikkerforenings store demonsentral Alternativ porno, (kremt) 
beklager, Alternativ til porno, der man har landets største demon-
samling, til bruk ved inndrivelse. Den savnede demonen er 1,82 
høy, har norske, blå øyne og karismatisk smil. Den er sannsynligvis 
iført lavkirkelig hverdagsornat, pyntet med hullsøm og korsfestlige 
småting. Demonen er ved full bevissthet og vil sannsynligvis nekte 
å gjøre rede for seg. Eventuelle opplysninger om den savnede demo-
nen bes meldt til nærmeste håndspålegger. Vi ber publikum utvise 
varsomhet, da det dreier seg om en noe spesiell demon, nemlig en 
demonutdrivelses-demon.
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BM: Den mest uberegnelige demonen er altså den som skal drive ut 
andre demoner, og den er iført «lavkirkelig hverdagsornat, pyntet 
med hullsøm og korsfestlige småting». Morsomt. For å avrunde 
denne samtalen synes jeg at både monologene og sangene har noe 
særegent «micheletsk» over seg: Her er djerv satire og ukuelig 
munterhet, men samtidig en varhet, en sensitivitet som viser seg 
både i det språklige uttrykket, i de musikalske valgene og i det 
menneskelige blikket. Du skriver heller om andre enn om deg selv, 
og du har gjort det til en kunst å skrive aktuelle tekster til kjente 
melodier. Kanskje er det derfor du har styrt unna den romantiske 
poptradisjonen, og heller arbeidet innenfor en mer samfunnsori-
entert visetradisjon. Hvordan ser du selv på det?
EM: Romantisk pop? Nei, nei, nei. Ville du foreslå for en sirkus-
klovn å danse i Svanesjøen? Bare hvis du er ute etter å ødelegge 
klovnens gode navn og rykte. Man får gjøre det man kan, det 
man er god i og mestrer. Humor er et alvorlig og krevende fag. 
Og husk, i disse Facebook- og Twitter-tider, da alle og enhver 
krever rett til å ytre hva som helst fordi man «har noe på hjer-
tet»: Forutsetningen for å ha noe på hjertet er at man har et 
hjerte å ha noe på.
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Noter
 1 Georg Fredrik Rieber-Mohn, upublisert manus, kopi fra Else 

Michelet. Hallo i uken ble ofte klaget inn for Kringkastings-
rådet. Dagfinn Nordbø har i sin spalte «Den som ler sist» i 
Dag og Tid fredag 9. oktober 2020 forklart hvordan møtene 
foregikk: «Kringkastingsrådet samla seg til møte, det aktuelle 
innslaget blei sendt i opptak, alle lo, radiodirektør Tor Fuglevik 
og kringkastingssjef Einar Førde lo aller høgast, og deretter blei 
saka lagd til sides» (s. 22).

 2 Takk til studentene Ingebjørg Nestestog Edland og Eline 
Øvrebø Roaldsøy ved UiA, som har transkribert lydopptaket av 
intervjuet.

 3 O-fag er en forkortelse for orienteringsfag, et fag som fantes i 
grunnskolen i perioden 1974–1997. Innholdet var hovedsakelig 
hentet fra natur- og samfunnsfag.
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