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– Akkurat nå leser jeg Erland 
Kiøsteruds roman Mimina, 
som nettopp er utkommet.

– Er Kiøsterud en du pleier 
å lese?
– Kiøsterud er en særegen fugl 
i det norske landskapet, det er 
et alvor bak hans bruk av språ-
ket. Det er tydelig at han arbei-
der med setningene og kom-
posisjonen av teksten. Denne 
boken vil jeg gjerne lese lang-
somt. Den handler om sang og 
musikk, men også om sorg, og 
den gir en litt annen innfalls-
vinkel til verden enn den man 
ofte møter i litteraturen.

– Det kan neppe skade?
– Nei, vi har bruk for forfattere 
av hans støpning. Hans roma-
ner er ofte så godt skrevet at 
man ikke merker det konstru-
erte ved dem, noe som gjerne 
er et tegn på god litteratur. Det 
å kjenne seg igjen eller bli re-
vet med i litteraturen er en av 
litteraturens grunnleggende 
krefter.

– Har du andre lesefrukter 
å dele?
– Jeg har nettopp gjort meg 
ferdig med en roman av dan-
ske Carsten Jensen, Vi de druk-
nede. Jeg har ikke fått lest den 
før nå. Jeg er ikke alltid så opp-
tatt av narrativet, av selve for-
tellingen, jeg liker å dukke 
ned i språket og la det overta, 
men når det gjelder Carsten 
Jensens forrykende roman, så 
var det jo virkelig morsomt å 
lese.

– Nå har du skrevet bok 
om spisesteder i Paris, så 
da går jeg ut fra at du er 
en mann som sikler over 
kokebøker og glansede foto 
av mat?
– Jo da, jeg har mange kokebø-
ker, selv om jeg ikke alltid bru-
ker dem når jeg står på kjøk-
kenet selv. Det var en som sa 
her om dagen at det må være 
minst to meter kokebøker 
i ethvert norsk hjem. Det er 
jeg ikke sikker på, men det 
er ganske mange som har et 
godt knippe med kokebøker 
etter hvert.

– Kokebøker er den nye 
pornografien. Mye begjær, 
men ikke så mye tilfreds-
stillelse.
– Mange kokebøker ødelegger 
for seg selv ved bare å ha flotte 
fotografier. Men det er veldig 
moro å komme over en god 
kokebok hvor du ser at det 
ligger skikkelig kompetanse 
i bunnen.

– En gang var det et eget 
fag å skrive om mat, uten 
bilder og oppskrifter?
– Matessayet er en veldig inter-
essant sjanger. Elizabeth Da-
vid skriver godt om matopp-
levelser. Av kokebøker er det 
klart at Julia Childs, som ble 
filmatisert for ikke så lenge si-
den, har mye å lære bort.

– Hun var vel mer opptatt 
av substans enn av dande-
ring?
– Nettopp. Ellers liker jeg de 
franske kjøkkensjefene, slike 
som Joël Robuchon, som er en 
grundig kokk. Alain Ducasse 
har laget noen av de mest jå-
lete kokebøkene som finnes, 
og steindyre – der er du tilba-
ke i pornoen igjen – mens Ro-
buchon ikke har noen bilder. 
De må man sørge for selv.

– Hva leser du mellom 
måltidene?
– Når det gjelder skjønnlitte-
ratur er jeg opptatt av å lese 
klassikerne på nytt, gjerne 
Proust og Stendahl, som jeg 
leser så ofte jeg kan. Å fordy-
pe seg i Proust, ta alle de syv 
bindene og legge seg i henge-
køyen og lese bind etter bind 
til man sovner, og våkne opp 
igjen og bare fortsette å lese, 
det er en fantastisk erfaring. 

– Med Proust bør man vel 
helst ligge til sengs. Men 
du leser gjerne bøker om 
igjen?
– Jeg pleier å si til studente-
ne mine at de har ikke lest en 
bok hvis de ikke har lest den 
to ganger. Det er ved annen 
gangs lesning man begynner 
å legge merke til ting som er 
viktige i oppbyggingen av ro-
manen. 
Rune Hallheim

Knut Stene-Johansen fordyper seg
gjerne i språket. Men han takker 
ikke nei til en god fortelling.
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Ikke så slem  
som du trodde

Også debattkonjunkturer følger de amerikanske presidentene.

Under fryktpresidenten George W. 
Bush var det hardt og uforsonlig: 
Enten er du med oss eller med ter-
roristene. Under Obama, håpets 
mann, blåser det mildere vinder. 
Nå gjelder det å strekke hånden 
over midtgangen, som det heter, 
og betrakte din motstander med 
et forsonlig blikk.

I boken Høyrepopulismens hem-
meligheter, gjør SV-rådgiveren Ketil 
Raknes nettopp det. 

Og se: Firkløveret Siv Jensen, Pia 
Kjærsgaard, Jimmie Åkesson og 
Geert Wilders er ikke apokalyp-
sens fire ryttere likevel, men re-
presentanter for en velgergruppe 
som har vokst frem i kjølvannet av 
økonomiske, sosiale og kulturelle 
rystelser på 60-tallet. De som ikke 
vant i globaliseringslotteriet, er 
venstreorienterte i økonomiske 
spørsmål og konservative i ver-
dispørsmål. Det var først når det 
tradisjonelt liberalistiske Frem-
skrittspartiet omfavnet velferds-
staten, venstresidens kronjuvel, at 
velgerne for alvor begynte å sver-
me for dem.

Hemmeligheten Raknes avslø-

rer, er at høyrepopulismen hver-
ken har horn, trefork eller drypper 
grønt slim. Man bør derfor legge 
vekk hele debatten om «FrP-ko-
den», skriver Raknes, og legge vekk 
moraliseringen og retorikken om 
at partiets velgere ikke vet sitt eget 
beste. Når høyrepopulistiske par-
tier i Europa har seksdoblet opp-
slutningen sin på under 30 år, er 
det fordi de vil forsvare velferds-
staten mot asylsøkere, mediene, 
EU-byråkrater, alenemødre og be-
drevitende kulturpaver som er ute 
etter å stikke sugerøret i penge-
bingen. Dette er et rasjonelt poli-
tisk ståsted.

Høyrepopulisme skiller seg fra 
høyreekstremismen ved å jobbe 
innenfor demokratiske rammer. 
Mens høyreekstremisten forakter 
demokratiet, vil høyrepopulisten 
ha flere folkeavstemninger. 

Men begge deler er ideologi be-
stående av ekskluderende nasjo-
nalisme, et autoritært verdisyn og 
antielitisme. Det er stor forskjell 
mellom høyrepopulistiske par-
tier fra land til land, men alle er 
enige om én sak: Innvandring er 
ikke bra. Dessuten trengs det len-
gre straffer og mer disiplin i sko-
len. I EU-landene er motstanden 
mot EU viktig. Høyrepopulistene 
forsvarer nasjonalstaten mot glo-
baliseringen, akkurat som venstre-
populistene.

Høyrepopulismen
Vi må våge ikke å ta debatten, skrev 
Ali Esbati i Samtiden. Raknes viser 
tvert imot at man kan diskutere 

både innvandring og islam uten 
at vi alle blir nazister. 

Raknes har gode kapitler om 
høyrepopulismens kår i Skandi-
navia og Nederland, og viser hvor-
dan Danmark trass i (eller snare-
re på grunn av) den harde tonen 
i integrerings- og innvandrings-
debatten har lykkes med å styrke 
sitt demokrati. Mer åpenhet og 
mer demokrati er veien å gå. Men 
prisen danskene har betalt, i form 
av at særlig muslimer har følt seg 
ekskludert, diskuterer Raknes i li-
ten grad.

I kapitlet om USA fokuserer Rak-
nes på den gamle skurken George 
Wallace. Etter å ha tapt et guver-
nørvalg i Alabama mot en høyre-
orientert kandidat, lovet Walla-
ce dyrt og hellig at: No other son 
of a bitch will ever outnigger me 
again.

Wallace holdt løftet, men angret 
før sin død på at han hadde løyet 
og spilt på fordommer.

Wallace forsto hvordan han kun-
ne bruke frykt til å definere virke-
ligheten. Raknes’ kunnskapsrike, 
tankevekkende og ofte vittige bok 
er derimot et bidrag til å rasjonali-
sere den politiske debatten.

Slikt bør gjøre høyrepopuliste-
ne nervøse. Mens moralsk panikk 
har tjent til å skaffe Fremskritts-
partiet enda flere stemmer, kan 
Raknes forståelsesfulle tone være 
første tegn på at de etablerte par-
tiene ikke bare snuser på stand-
punktene, men er ute etter å spise 
opp velgerne deres.
Aage Borchgrevink
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Siv Jensen er ikke en apokalyptisk rytter, skal vi tro SV-rådgiver Kjetil Raknes, som viser en forståelsesfull 
tone overfor høyrepopulismen. Det kan være dårlig nytt for høyrepopulistene. FOtO: Kyrre Lien/ntb Scanpix


