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Paus-Posten
Nyhetsviser som politisk satire

Bjarne Markussen

Ole Paus er ikke den første artisten som har blitt klaget inn til 
Kringkastingsrådet, men han er trolig den eneste som har blitt det 
av både kristne og kommunister. Det skjedde på under et halvt 
år. Medlemmer av AKP (m-l) krevde spilleforbud mot «Viise 
vedr. den nu så bekjendte og i alle skikkelige menneskers om-
dømme afskyelige bombeeksplosjonen i Bokhandelen Oktober 
i Tromsø by», som havnet på Norsktoppen høsten 1977, mens 
medlemmer av Kristelig Folkeparti ville stoppe «Satan lever», 
som ble fremført første gang på TV i januar 1978. Selv svarte 
Paus med å trykke en rød hanske på omslaget av sitt neste album 
– et symbol på spilleforbud – for å spare NRK for jobben. Her 
møter vi kunstneren som (forholdsvis) ung mann, kamplysten og 
uforferdet, lenge før han gjorde kirkerommet til en konsertsal.

Fellesnevneren for de to sangene er Paus-Posten, et platepro-
sjekt med dagsaktuelle sanger som kom i tre utgaver i 1977–78 og 
en ekstrautgave i 1996. Titlene er Paus-Posten, Nye Paus-Posten, 
Siste Paus-Posten og Paus-Posten Extra!. De vakte oppsikt med 



312

Arven fra skillingsvisene

sin skarpe satire og karikerte fremstilling av navngitte politikere, 
kulturpersonligheter og offentlige tjenestemenn. Paus gikk inn 
i rollen som samfunnsrefser, en rolle som tidligere hadde vært 
forbeholdt diktere og litterater som Wergeland, Collett, Vinje, 
Øverland og Bjørneboe.1 Men til forskjell fra forgjengerne skrev 
han sanger han fremførte selv, og han gjorde det i et nytt medium 
– vinylplaten – som utga seg for å være et eldre medium: avisen.

Avisen er et tilbakevendende motiv i Paus’ sanglyrikk. Den 
bringer en nyhet som sangen kan reflektere over, et grep som 
brukes allerede på debutalbumet Der ute – der inne fra 1970: 
«Jeg leste det i avisen her i går / at Rhoderick Nilsen var blitt 
femogtyve år / før han skar seg selv et dyktig sår / om halsen.» På 
samme måte åpner «Enkebyen» fra Muggen manna i 1986: «Det 
sto i avisen: Fru Madsen er død.» I Paus-Posten utgjør platene 
som helhet en «avis», med artisten som ansvars havende redaktør 
og studiomusikerne som medarbeidere i ulike stillinger – nattre-
daktør, redaksjonssekretær, leder for freelance- avdelingen og så 
videre. Innenfor denne rammen blir sangene nyhetsreportasjer 
på vers, ofte med sitater fra de omtalte personene. Plateomslagene 
har et avisdesign, og Paus-Posten presenterer seg som «politisk 
uavhengig».

De tre første LP-ene ble utgitt på Paus’ eget plateselskap Za-
repta. Det samme gjelder samleplaten Sjikaner i utvalg (eller 
Paus-Postens beste) fra 1978, som inneholdt tre nye sanger. Etter 
dette skulle det gå 18 år før neste utgave kom, og da var Zarepta 
nedlagt. Paus-Posten Extra! ble utgitt på CD av Norsk Plate-
produksjon i 1996. Forventningen om et comeback var bygd 
opp ved utgivelsen av samleplaten Stopp pressen! Det grøvste fra 
Paus-Posten, utgitt året før av Karusell. Det er disse platene, med 
til sammen 45 sanger, jeg refererer til som Paus-Posten – uten kur-
siv, når de omtales samlet.2 Men det må legges til at Paus både før, 
etter og mellom disse utgivelsene har skrevet dagsaktuelle satirer 
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og skillingsvise-pregede sanger. Det gjelder blant annet «I en sofa 
fra IKEA (nytt fra norsk film)», som ble utgitt på Dagbladets 
sommerkassett i 1979. Tittelen spiller på «I en sal på hospitalet» 
og er et pek til Wam og Vennerøds sosialrealistiske filmer.3

Paus-Posten er et unikt konsept – en musikkavis i bokstavelig 
forstand, et vittighetsblad av vinyl. Ingen har så vidt jeg vet gjort 
noe lignende.4 Mediehistorisk kom det også på rett tidspunkt, 
i et tiår hvor det politiske engasjementet var stort, mediebildet 
oversiktlig og visesangen populær. Internett var ikke oppfunnet, 
så LP-en var fremdeles et brukbart medium for dagsaktuelle 
sanger, dersom man handlet raskt – og det gjorde Paus. Den 
første utgaven ble spilt inn på to dager.

Til forskjell fra mye annen politisk satire fikk Paus-Posten 
injurierende kraft. Vømmøl Spellmannslag kunne harselere 
over «partipampan i LO og DNA», men Paus var skarpere da 
han karikerte Bjartmar Gjerde, Odvar Nordli og Per Kleppe i 
«Industri departementets rag».5 Sangen om Securitas-vekteren 
som gikk under navnet Benny Bankboks ble til og med avspilt i 
Oslo byrett av høyesterettsadvokat Arne Hestenes, som et argu-
ment for straffnedsettelse. Tyven hadde jo allerede blitt ydmyket 
i all offentlighet, til tonene av borgerkrigssangen «When Johnny 
Comes Marching Home»! Og straffnedsettelse fikk han.6

For å forstå hvordan Paus opererer som satiriker i Paus- Posten, 
skal jeg ta for meg en håndfull sanger knyttet til tre store nyhets-
saker på 1970-tallet: Mossads likvidasjon av Ahmed Bouchikhi 
på Lillehammer, sprengningen av bokhandelen Oktober i Tromsø 
og demonutdrivelsen i Os utenfor Bergen. Her er det nødvendig å 
kjenne konteksten godt, altså de faktiske sakene og avisopp slagene 
– ikke for å drive faktasjekk, men for å undersøke hvordan Paus 
jobber som «redaktør». Hva trekker han frem, hva tier han om, 
og hva legger han til? Bare en kontekstualiserende lesemåte kan 
gi svar på slike spørsmål.
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Et foreløpig svar er at Paus bruker avisnyheter som råstoff 
og filtrerer dem gjennom skillingsvisens og populærmusikkens 
formspråk. Dette skaper en dobbel avstand mellom innhold og 
form – både en historisk avstand (gamle viser vs. nye hendelser) 
og en sjangermessig avstand (politiske nyheter vs. svingende mu-
sikk). Når elementer fra skillingsvisetradisjonen stilles i satirens 
tjeneste, skjer det ikke bare en tradering, men en transformering av 
dem. De får nye funksjoner. En sjanger som tidligere primært var 
nyhetsformidlende, blir nå nyhetskommenterende. Sjangertrekk 
som tidligere skulle garantere for autentisitet – angivelser av tid, 
sted, navn og yrkestitler – får nå et komisk skjær og fungerer kri-
tisk. For å få frem et viktig poeng eller en god historie hender det 
også at Paus omdikter de hendelsene han omtaler. Han legger til 
og trekker fra, men har samtidig en evne til å treffe sakens kjerne. 
Satiren i Paus-Posten går på tvers av vanlige politiske skillelinjer. 
Den er makt- og mediekritisk, den rammer både høyre- og ven-
stresiden, men har ingen fellesskapsmobiliserende funksjon. Paus’ 
posisjon ligner bohemens: Han vender ryggen til den overklassen 
han er født inn i og avdekker dens selvforståelse, samtidig som 
han drar nytte av den arrogansen han har fått med seg derfra.7

Skillingsvise og avis

Utgangspunktet for prosjektet var likheten mellom moderne avi-
ser og gamle viser. Men hva legger Paus i begrepet skillingsviser?

Jeg fikk ideen da jeg leste VG’s overskrift om spionen Gunvor 
Haavik: «Gjorde hun det av kjærlighet?». Det er jo en skillings-
visetittel i seg selv. Reportasjeaviser som Dagbla’ og VG er skil-
lingsvisenes fortsettelser i Norge, de har samme sans for makabre 
emner, men har ikke skillingsvisenes uskyld i måten å behandle 
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emnene på. Dette med skillingsvisenes uskyld er noe for seg, da jeg 
satt og arbeidet med dette her oppdaget jeg at den hardt tilkjempe-
de troskyldighet i visene ble mer ironisk enn tilsiktet bitende ironi. 
Jeg føler troskyldighet må være et av de sterkeste våpen som finnes.8

Et makabert emne behandlet på en troskyldig måte, det er for 
Paus en typisk skillingsvise. Troskyldigheten innebærer et fravær 
av ironi og kritikk. Denne karakteristikken treffer en del av 
det historiske skillingsvisematerialet, særlig det som omhandler 
ulykker og forbrytelser.9 I dagspressen gjenfinner han de makabre 
emnene, men her er troskyldigheten borte, og den lar seg ikke 
gjeninnsette uten å bli ironisk, til og med mer enn ved «tilsiktet 
bitende ironi». Den uventete styrken i ironien skyldes altså ikke 
sangerens sinnelag eller språklige ferdigheter, men krefter som 
ligger utenfor individet: i grunnleggende historiske endringer 
– samfunnsmessige, mentale og diskursive. Skillingsvisen kan 
dermed gjenoppstå som et satirisk «våpen».10

Paus-Posten, utgitt juni 1977. Gjengitt med tillatelse.
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Hvilke nyheter omtales i Paus-Posten? Tidens store og skanda-
løse saker: arrestasjonen av Lars Gule i Beirut, avsløringen av 
KGB-spionen Gunvor Galtung Haavik, major Svein Blindheims 
innrømmelse av spionasje mot Sovjet, kjærlighetsaffæren mellom 
Mossad-agenten Sylvia Rafael og høyesterettsadvokat Annæus 
Schjødt, SVs lekkasjer om det militære navigasjonssystemet 
Loran-C, Lund-kommisjonens rapport om politisk overvåking, 
Fideco-skandalen i fiskerinæringen, Shells tvilsomme oljeeven-
tyr i Nigeria og mye annet. I tillegg kommenteres mer trivielle 
hendelser, som åpningen av det påkostede Oslo Konserthus, 
fotballandslagets nederlag mot Sveits i VM-kvalifiseringen og 
statsminister Jaglands utradisjonelle valg av statsråder fra kul-
turlivet: «Hvordan i helvete fikk dere denne jobben?!»

Sangene står i forlengelsen av nyhetsvisene, den viktigste un-
dersjangeren i skillingstrykkenes 400-årige historie. Nyhetsvisen 
defineres av Siv Gøril Brandtzæg som «en skillingsvise som 
forteller om en spesifikk hendelse gjennom bruk av autentisi-
tetsmarkører, slik som benevnelse av tid og sted for hendelsen, 
navn på de involverte, og andre detaljer rundt tildragelsen»; 
den er en hybridsjanger som befinner seg «i en vippeposisjon 
mellom journalistikk og litteratur, fakta og fiksjon», og den gir 
en annen inngang til nyhetsmediering enn den trykte avisen, «en 
kommenterende og ofte subjektiv inngang til hendelsene i form 
av trøst og advarsler, ofte i en religiøs diskurs, og alltid skrevet 
på vers».11 Også Paus-Posten befinner seg i en vippeposisjon 
mellom journalistikk og litteratur, men siden nyhetene forutset-
tes kjent, er den kommenterende funksjonen viktigere enn den 
formidlende. Her er trøst og advarsler byttet ut med kritikk og 
latterliggjøring. Autentisitetsmarkørene – referansene til faktiske 
hendelser, steder og personer – spiller stadig en avgjørende rolle. 
Det er disse som inviterer lytteren til å lese referensielt, og som 
skaper den injurierende kraften.
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Ironien vender seg i siste ende mot skillingsvisene selv. Sjan-
germarkørene i Paus-Posten er tydelige, og én av dem er de om-
stendelige titlene, fortrinnsvis på det første albumet. Sangen 
om bokhandelen Oktober er allerede nevnt, med sin komiske 
blanding av formell informasjon («Viise vedr.») og moralsk 
indignasjon («den nu så bekjendte og i alle skikkelige men-
neskers omdømme afskyelige bombeeksplosjonen»). Uttrykket 
«vedrørende» går igjen i flere titler. Ordet «sørgelig», som 
vi ofte finner i skillingsviser, forekommer bare én gang, i den 
kostelige tittelen «En sørgelig historie fra virkeligheten om en 
akvariefisks utrygge tilværelse». Til gjengjeld brukes det flere 
ganger i balladen om Gunvor Galtung Haavik.

Arkaiske ord, skrivemåter og klisjeer gir også assosiasjoner til 
skillingsviser: «Viise», «afskyelig», «efter», «formedelst», «o, 
farvel», «o, søte skatt», «frykt ei», «lytt og bæv», «hør på en 
sørgelig sang», «gleder og sorger går slag i slag». Byene kalles 
ikke Tromsø eller Bergen, men «Tromsø by» og «Bergen by», 
noe som gir en umiddelbar komisk effekt. I tillegg spilles det på 
skillingsvisen som salgsvare:

Så er denne visen over,
femti øre kostet den.
De går til bokhandelen Oktober
som er uten hus og hjem.12

En musikalsk sjangermarkør er kanskje 3-takten, som er vanli-
gere i eldre folkelig musikk enn i moderne. Påfallende mange 
av sangene i Paus-Posten går i 3/4 eller 6/8 takt, og trekkspill og 
fiolin gir assosiasjoner i samme retning. Siste Paus-Posten varter 
dessuten opp med en ren skillingsviseparodi, «Den enbente 
fader (kulturnytt)». Parentesen sikter til tidens store norske 
platesuksess, Frem fra glemselen, hvor Rita Engebretsen og Helge 
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Borglund fremførte gamle sanger til musikalske arrangementer i 
krysningspunktet mellom danseband- og bedehusstil.13 På dette 
tidspunktet hadde det kommet fem plater i serien, det skulle bli 
over tjue. «Den enbente fader» er en dobbel parodi – både på 
sentimentale skillingsviser og Frem fra glemselens fremføring av 
dem. Ikke overraskende går den i valsetakt, og det er Anne-Karine 
Strøm som hermer Engebretsens karakteristiske sangstil, preget av 
en klar, ‘metallisk’ klang uten vibrato og dynamiske variasjoner. I 
versenes andre halvdel legger Paus på en andrestemme, en såkalt 
bedehus-ters.14 I tillegg lekes det med skillingsvisenes ortografi: 
Måken skrek ikke, den «skræk»; skjebnen er ikke hard, «skjæb-
nen er hård». Det dynges på med klisjeer om hjemmets «lune og 
fredfulle havn», om pikebarnet som «badet i uskyldens blod», 
og om sønnen som «seg klamret til skonnertens ror». Tematisk 
er det elendighet over en lav sko, markert ved gjentatte «akk». 
Faderen er et landpostbud som sliter seg gjennom stormen på ett 
bein og med punktert sykkel. Hustruen er enke (!), datteren er 
død, og snart slukkes livsgnisten også hos sønnen ute på havet. 
Det ender med at faderen gråtende ser en havmåke komme med 
liket hans i nebbet og ønske god jul.

Paus-Posten parodierer samtidig et formelt avisspråk. Sam-
menlignet med de tidligere albumene til Paus, er sangene mindre 
sentrallyriske og mer reportasjepregede. Førsteperson-perspek-
tivet er erstattet med et tredjeperson-perspektiv, og det bru-
kes tiltaleord som herr og fru («herr Michelet», «fru Galtung 
Haavik») og yrkestitler foran etternavn («politiinspektør Ryn-
ning-Tønnesen», «advokat Schjødt»). Metaforer, besjelinger 
og lyriske skildringer er skåret vekk til fordel for handlingsrefe-
rater, personkarakteristikker og sitater. Stoffet ordnes i ironiske 
og dramatiske strukturer, slik at konfliktene trer tydelig frem: 
person mot person, handling mot handling, ord mot ord. Med et 
uttrykk fra Georg Johannesen kan vi kalle språket i Paus-Posten 
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for «negert poesi», det vil si at det er kjennetegnet ved «bortfall 
eller bevisst fjerning av poesiens virkemidler og kjennetegn».15

Det musikalske uttrykket

Paus-Postens faste redaksjon på 1970-tallet besto av Ole Paus 
(sang, gitar, munnspill), Anne-Karine Strøm og Anita Skorgan 
(sang) og Georg Keller (piano og fiolin, senere også orgel, elpiano 
og sang). Den øvrige besetningen ble utvidet for hver plate.16 
Visen er en tilbakevendende sjanger, men Paus-Posten er på ingen 
måte begrenset til den. Tvert imot finner vi et stort sjangermessig 
mangfold, fra stev, marsj og blues til jazzballader, country og 
boogie-woogie. Slik forklarer Paus det i TV-programmet Etter 
Dagsrevyen 28. januar 1978, når Totto Osvold spør om han mener 
at visene er «en tradisjon fra skillingsvisenes tid»:

Ja, egentlig. Jeg betrakter det selv slik, i hvert fall. Nå kan man si 
at i det siste så er det kanskje svært få begivenheter her i landet 
som passer inn i en så troskyldig form som skillingsvisene rent 
musikalsk, så man får kanskje ty til boogie woogie og country & 
western og sånt istedenfor, men en kjerne av skillingsvise er det 
i det, altså.17

Det gjelder å finne en musikalsk stil som står til begivenhetene. 
Når viseformen ikke passer til oppstyret omkring Berge Furre og 
Finn Gustavsens lekkasjer om Loran-C, blir det i stedet «Berge 
Furres boogie woogie», mens sangen om Nøtterøy-ordførerens 
aksjon mot en enslig mor i telt blir til «Show-down i Nøtterøy. 
En kommunal western». Den nære forbindelsen mellom tekst og 
musikk gjenspeiles også i det vokale uttrykket. Noen sanger blir 
fremført med påtatt troskyldighet, andre med ironisk distanse 
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og atter andre med innlevelse i personene som siteres. Vi finner 
dessuten små, morsomme nyanser, som en spiss o-lyd i «pop» 
eller en overdreven r-lyd i «kjærlighet».

Omdiktning

Råstoffet hentes fra riksavisene: «Og dermed er det slutt på min 
sørgelige sang / om fru Gunvor Haavik, / fritt efter Verdens 
Gang», heter det i balladen om KGB-spionen. Samtidig dras 
avisenes troverdighet i tvil: «Og hvis bare VG for en gangs skyld 
snakker sant, / så mistet hun hjertet. Sånt skjer jo iblant.»18 Men 
heller ikke Paus-Posten snakker til enhver tid «sant» i dokumen-
tarisk forstand. Paus tar seg dikteriske friheter, han omdikter 
nyhetene til en viss grad for å få frem en god historie eller et viktig 
poeng. Det er en del av satirens og karikaturens formspråk. Likevel 
er det en etisk bunnlinje i prosjektet – Paus vet å henge bjella på 
katten. De som blir utlevert til latteren, er folk som misbruker sin 
makt, er voldelige, selvrettferdige, jålete eller kjepphøye. Sangene 
tar parti for dem som blir utsatt for slik fremferd.

Selv om Paus-Posten retter skytset mot navngitte aktører i det 
offentlige liv, handler det likevel ikke bare om disse personene og 
de sakene de tilfeldigvis er involvert i. Personene representerer 
noe mer – en type eller en mentalitet. «Kjell Bekkelund» blir 
innbegrepet av den selvhøytidelige kunstner, «Lorentz Doren-
feldt» er den autoritære påtalemyndighet, «Lars Gule» blir den 
blåøyde idealist, og så videre. Slik får de dagsaktuelle sangene en 
viss allmenngyldighet.

Ingen steder blir det allmenne ved nyhetene mer tydelig enn 
i det vi kan kalle oppsummeringssangene: «Morgensang fra 
redaktøren 13. juni om morgenen» fra Paus-Posten, «God jul, 
gledelig jul» fra Nye Paus-Posten og «Oppsummering og finale» 
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fra Paus-Posten Extra!.19 To av dem er tilsynelatende bare opp-
ramsinger av små og store nyheter, mens den tredje er en julehilsen 
til noen av de omtalte personene i Paus-Posten.

Men her gjør Paus et grep som forandrer det hele – han rekon-
tekstualiserer nyhetene. I det første tilfellet kommer de idet 
 jeget skal lage frokost til sin elskede; i det andre knyttes de til 
julehøytiden; i det tredje kobles de til minnet om en viss Jens 
(Bjørneboe?) som jeget har ledd mye sammen med. Nå er det 
ikke lenger nyhetenes spesifikke saksforhold som er det viktigste. 
Oppsummeringssangene handler om Nyhetene som sådan. Om 
hvordan de omgir oss og invaderer våre liv. Om hvordan spillet 
om makt og penger pågår ustanselig, mens vi henger oss opp i 
sladder og uvesentligheter. I slike øyeblikk løftes Paus-Posten fra 
nyhetskommentar til eksistensiell sanglyrikk: Det handler om 
forsøk på å leve et meningsfullt og noenlunde anstendig liv i en 
(medie)verden «out of joint».

Paus-Posten Extra!, utgitt desember 1996. Gjengitt med tillatelse.
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Lillehammer-saken: «Balladen om Sylvia 
Rafael og herr Annæus Schjødt»
Den 21. juli 1973 ble den marokkanskfødte kelneren Ahmed 
Bouchikhi skutt og drept på åpen gate i Lillehammer, foran øy-
nene på sin gravide kone.20 Likvidasjonen ble utført av to menn 
som steg ut av en leiebil. I løpet av kort tid var seks personer 
arrestert, og det viste seg at de var tilknyttet den israelske etter-
retningsorganisasjonen Mossad. Saken vakte voldsom oppsikt. 
Ikke bare var det den første terroraksjonen på norsk jord etter 
andre verdenskrig – Midtøsten-konflikten hadde kommet til 
Gudbrandsdalen! Målet for aksjonen var egentlig «The Red 
Prince», Ali Hassan Salameh, den antatte lederen av den pa-
lestinske terrorgruppen Black September, som hadde tatt livet 
av elleve israelske idrettsutøvere under OL i München året før. 
Mossad hadde allerede likvidert mistenkte palestinere i Roma 
og Paris. Nå skygget de en algerisk statsborger ved navn Kemal 
Benamane helt opp til Lillehammer. Her kom han i snakk med 
Bouchikhi, som de mente lignet på Salameh. En hurtig avgjørelse 
ble tatt, og feil mann ble skutt.21

Til sammen hadde 15 Mossad-agenter vært i Lillehammer i 
dagene før drapet. Av de ni som unnslapp, var drapsmennene og 
lederen for gruppen, Mike Harari. Israelske myndigheter inn-
rømmet aldri offisielt noe ansvar for aksjonen, men erstatningen 
de ga til Bouchikhis enke og datter i 1996, har blitt tolket som en 
innrømmelse. Fem av de seks arresterte ble dømt for medvirkning 
til drap. De fikk likevel korte straffer (fra ett år til fem år og seks 
måneder), og i løpet av halvannet år var de alle benådet – formelt 
på grunn av helsetilstanden. Var dette en politisk avgjørelse som 
skulle sikre det gode forholdet mellom Norge og Israel? Skal vi 
tro høyesterettsadvokat Annæus Schjødts selvbiografi, er det 
liten tvil om det.22
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I pressen var det stor oppmerksomhet om agenten Sylvia Ra-
fael. Hun ble beskrevet som vakker og intelligent, «den perfekte 
kvinnelige agent 007».23 Saken tok en pikant vending da hun 
og Schjødt, som var hennes forsvarer i benådningsprosessen, 
ble et par. Etter benådningen og utsendelsen i 1975 giftet de seg 
i hennes fødeland Sør-Afrika i 1976. I januar året etter søkte 
Rafael om oppholdstillatelse i Norge. Søknaden ble avslått, og 
da klagene ikke førte frem, forlot hun landet i mars 1977. Schjødt 
fortsatte som advokat i Norge, men besøkte jevnlig sin kone 
utenlands, ikke i Sør-Afrika, men i Israel. Slik sto saken da Paus 
skrev « Balladen om Sylvia Rafael og herr Annæus Schjødt», 
som ble utgitt på Paus-Posten:24

Sylvia Rafael fra Israel
reiste til Norge, der slo hun i hjel
en araber og så ble fru Rafael nødt
til å sitte i fengsel. Der traff hun herr Schjødt.

I rettssalen sa advokat Schjødt som så:
«Det var leit dette her, men sånn kan det gå.
Alle arabere er like og noen hver kan
komme i skade for å skyte feil mann.»

Gud Amors veier er mangfoldige, vi vet
hvordan advokat Schjødt møtte sin kjærlighet.
I samtalerommet i fengselet traff
han sin Sylvia, så giftet de seg efter sonet straff.

Og Sylvia sa til en middagsavis:
«Jeg trives i Norge og naturligvis
var det galt av meg å drepe, det har jeg forstått.
Men når enden er god, må vel alt være godt.»
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Men i Lillehammer der bodde det to
som sa: «Vi bør bestemme når enden er god.»
Bouchikhi var mannen, og Bouchikhi var far’n
til Bouchikhis enke og Bouchikhis barn.

Da herr Schjødt hørte dette, så ble han svært morsk
og sa: «Sylvia kjære, det her er typisk norsk.
Jeg selger min praksis og så kan vi dra
til et friere land, så som Syd-Afrika.»

Og nå er de reist. Farvel, o farvel!
Gud Amor er sandelig no’ for seg selv.
Tilgi meg, Amor, men jeg syns det er stivt
at én må bli myrdet for at to skal bli gift,
at én må bli myrdet for at to skal bli gift.

Sjangerbenevnelsen «ballade» sikter her – som overalt i Paus-Pos-
ten – til den narrative formen, ikke til trekk som omkved eller 
balladerim. Visen fremføres med gitar og kontrabass i 3/4 takt. 
Den er lagt i A-dur, men Paus spiller D-dur-akkorder med capo 
på 7. bånd, altså i et høyt register, slik at gitarlyden oppleves som 
«tynn» – en komisk kontrast til det dramatiske temaet. Sangen 
har en gjennomført strofisk form og er uten refreng. Hver av 
de syv versene har fire linjer (om vi regner to takter pr. linje) 
med gjennomførte parrim. Det er mye humor knyttet til disse 
rimene, ikke minst når uttalen må presses for å få dem til å passe: 
Rafael kom fra «Israel» og «slo i hjel»; Bouchikhi var «far’n» 
til Bouchikhis «barn»; Schjødt ble «svært morsk» av kritikk 
han mener var «typisk norsk». Vi finner også enjambement, noe 
som ikke er så vanlig i sanglyrikken, siden den tekstlige frasen 
som regel følger den musikalske. Her finner vi noen merkelige 
linjedelinger: «en araber og så ble fru Rafael nødt / til å sitte i 
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fengsel. Der traff hun herr Schjødt.» Leken med «uperfekte» 
rim og fraser gir det hele et anstrøk av ironi.

Det riksmålspregede språket («efter», «sandelig», «Syd- 
Afrika») og de formelle betegnelsene («advokat Schjødt», «fru 
Ra fael») skaper likeledes en ironisk distanse. Bibel-allusjonen i 
første vers minner oss på Guds ti bud til israelittene, hvorav det 
femte er forbudet mot å «slå i hjel». Det er ikke bare for rimets 
skyld at Paus velger denne arkaiske formuleringen. Den allude-
rer til den gammeltestamentlige Loven som ligger til grunn for 
både jødisk og kristen kultur. Den har fru Rafael reist til Norge 
for å bryte, og på toppen av det hele har det rammet en uskyldig 
familiefar.

Tilsynelatende formidles begivenhetene av en utenforstående 
forteller, men i siste vers dukker et «jeg» opp og feller en dom 
– ikke over de israelske agentene eller det elskende paret, men 
over kjærlighetsguden Amors hårde regime: «Tilgi meg, Amor, 
men jeg syns det er stivt / at én må bli myrdet for at to skal bli 
gift.» Det vittige sluttpoenget binder handlingstrådene sammen 
og skaper en (humoristisk) årsakforbindelse mellom drapet og 
giftermålet.

Lillehammer-saken har ingredienser som er som skapt for 
skillingsviser: en skandaløs forbrytelse, en pikant kjærlighets-
fortelling og en motvillig avskjed. Samtidig er det en svært kom-
pleks sak, både juridisk og politisk, og noe av Paus’ styrke ligger 
i måten han skjærer til stoffet på. Hva velger han å ikke ta med? 
Han nevner ikke München-OL i 1972. Han nevner ikke de 14 
andre agentene. Han nevner ikke benådningene eller det poli-
tiske spillet i kulissene. Han skjærer det hele ned til trekanten 
Rafael – Schjødt – Bouchikhi-familien. Dette blir den moralske 
konflikten: forholdet mellom Mossad-agenten og Bouchikhis 
etterlatte. I sangen innrømmer Rafael (til en middagsavis) at 
«det var galt av meg å drepe», men mener likevel at «enden er 
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god». Schjødt sier på sin side (i retten) at det var «leit dette her», 
men at det kan skje hvem som helst, siden «alle arabere er like». 
En slik utvisking av individuelle forskjeller er et grunnleggende 
trekk ved den tenkemåten Edward Said kaller orientalisme. Og 
det er bagatelliseringen av drapet på en «araber» som er det 
sentrale for Paus. Til tross for den avvæpnende humoren, går han 
langt i å antyde en (latent) rasisme hos både gjerningspersoner 
og forsvarere i Lillehammer-saken.

På den andre siden står enken og det faderløse barnet: «Men 
i Lillehammer der bodde det to / som sa: ‘Vi bør bestemme 
når enden er god’.» Hele fire ganger nevnes Bouchikhis navn, 
og slik blir ofrene synliggjort. Etter det som fremstår som en 
kritikk fra Bouchikhi-familien, heter det at Schjødt vil selge sin 
advokatpraksis og flytte med Rafael til «et friere land, så som 
Syd-Afrika». Ved å ordne begivenhetene i denne rekkefølgen 
antyder Paus at paret er fornærmet og rømmer til et land hvor 
rasisme er legalisert. Her driver Paus med postkolonial kritikk, 
faktisk på samme tid som Said skriver Orientalismen.

Men gjengir Paus-Posten saken korrekt? De begivenhetene 
som her er komprimert til syv strofer, gikk i virkeligheten over 
fire år: drapet i 1973, rettssaken i 1974, benådningen i 1975, 
giftermålet i 1976 og søknaden om oppholdstillatelse i 1977. Da 
sangen ble skrevet, må mange detaljer ha gått i glemmeboka. For 
eksempel var påstanden om at feil mann var skutt, ikke forsva-
rernes, men aktors påstand. Schjødt mente tvert imot at «vi 
kan i hvert fall ikke uten videre si som statsadvokaten at drapet 
var en feiltakelse».25 Uttalelsen om at alle «arabere er like», 
kom heller ikke fra Schjødt, men fra en av de anklagede, Dan 
Ærbel: «Vis meg bilde av ti arabere, og jeg vil se at alle ligner på 
hverandre.»26 Når det gjelder Sylvia Rafaels påståtte uttalelse 
om at det var «galt av meg å drepe», har jeg ikke funnet noe 
belegg for det, men under rettssaken benektet hun å ha deltatt i 
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drapet: «Jeg har aldri, med vitende og vilje, deltatt i kaldblodig 
mord på noe menneske!»27

Da Rafael forlot Norge for andre gang i 1977, var det ikke 
på grunn av kritikk fra Bouchikhi-familien, men fordi Justis-
departementet og Statens utlendingskontor avslo søknaden om 
oppholdstillatelse. Familien synes ikke å ha hatt noe ønske om å 
kommentere saken offentlig: «Det eneste vi som etterlatte etter 
Ahmed Bouchikhi ber om er å få være i fred. Utvisningsspørsmå-
let får de ta standpunkt til som er satt til det», uttalte svigerfaren 
Lorentz Larsen.28 Derimot kom det mange andre innlegg i pressen 
for og imot at Rafael skulle få oppholdstillatelse.29

Ville Schjødt selge sin praksis og dra til Sør-Afrika med Rafael, 
slik det hevdes i sangen? Da søknaden om oppholdstillatelse var 
levert, bekreftet han til VG at han ville «oppgi [sin] advokatfor-
retning i Norge og reise med Sylvia fra landet hvis hun nektes 
oppholdstillatelse».30 Her har Paus sitt på det tørre. Senere ble 
imidlertid Schjødt tvilende til salg, og det endte med at han 
beholdt forretningen i Norge. Rafaels mor ble sitert på at hun 
antok at datteren ville «reise tilbake til Sør-Afrika sammen med 
sin mann»,31 men dette bekreftet de aldri selv, og det endte med 
at Sylvia Rafael flyttet til Israel.

Som vi ser, ofrer gjerne Paus noen fakta for en god histories 
skyld. Nitid kildekritikk er ikke satirikerens oppgave. Men sa-
kens kjerne er beholdt: drapet på Bouchikhi og den juridiske og 
politiske bagatelliseringen av det. Rafael var som Mossad-agent 
medskyldig i likvidasjonen av en «araber», og arabere sto ikke 
høyt i kurs i Israel, særlig ikke etter München-OL. Det gjorde 
de heller ikke i det pro-israelske Norge. Schjødt var klart pro-is-
raelsk, både under rettssaken og senere. «At landet er i krig, 
skaper en offervilje man ikke finner andre steder. En ung israeler 
er rede til å reise ut for å tjene sitt lands interesser når han kan 
yde noe», forklarte han i retten.32 De lave straffene og de raske 
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benådningene må ha vært en hån mot Bouchikhis etterlatte, og 
det er dem Paus stiller seg solidarisk med. Om beskrivelsen av 
ekteparet Rafael og Schjødt er karikert, kan han likevel ha truffet 
Lillehammer-sakens moralske kjerne godt.

Oktober-saken: «Viise vedr. den nu så 
bekjendte og i alle skikkelige menneskers 
omdømme afskyelige bombeeksplosjon 
i Bokhandelen Oktober i Tromsø by» 
og «Folk og røvere i Tromsø by»
Den kalde krigen og Midtøsten-konflikten utgjorde et historisk 
bakteppe for både Norge og Paus-Posten på 1970-tallet. Stor-
maktspolitikken skapte en sterk polarisering, med AKP (m-l) og 
Norsk Front som ytterpunkter på den nasjonale arenaen. Men 
det var Arbeiderpartiet – med Odvar Nordli som statsminister 
– som satt med regjeringsmakten da de tre første utgavene av 
Paus-Posten kom ut.

Natt til 13. mars 1977 gikk det av en bombe i Oktober bok-
handel i Grønnegata i Tromsø. Vinduer på begge sider av gata ble 
knust, biler ble skadd og treverk fløy gjennom lufta. En planke bit 
skal ha truffet en barneseng. Bokhandelen, som var eid av AKP 
(m-l), ble ramponert. To nattevakter hadde tilfeldigvis forlatt 
lokalet like før. En far og sønnen hans, som sov i tredje etasje, 
slapp uskadd fra det. AKP var ikke nådig i sine reaksjoner. I en 
uttalelse fra arbeidsutvalget i Sentralkomiteen ved Pål Steigan 14. 
mars het det: «Bombeattentatet kan bare karakteriseres som et 
forsøk på POLITISK MORD. Høyst sannsynlig er det nazistiske 
provokatører som står bak. Slike morderbander kan herje fritt 
i Norge i dag, fordi borgerskapet, politiet og regjeringa holder 
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handa si over dem.»33 Jon Michelet, som hadde vært sentral i 
oppbyggingen av Oktober-kjeden, og som nå var sjølproletarisert 
bryggearbeider, reiste til Tromsø og holdt pressekonferanse og 
foredrag i Studentersamfunnet. Ifølge avisreferatene mistenke-
liggjorde han Tromsø-politiet ved å lansere en teori om «at det 
kunne være politiet selv som hadde sprengt den ‘progressive’ 
bokhandelen i lufta, angivelig fordi Norsk Front hadde infiltrert 
politietaten i Tromsø. Dette skulle også være grunnen til at et-
terforskningen har tatt en ‘hel’ uke».34 Denne uttalelsen fikk 
riksadvokat Doren feldt til å reagere så sterkt at han anmodet 
statsadvokat Ole Groth om å innlede etterforskning mot Miche-
let, noe han også gjorde.35 Klassekampen la på sin side skylden 
på det nynazistiske miljøet i Tromsø og beskyldte politiet for å 
holde sin hånd over det. Slik var tonen i førstesideoppslagene: 
«Progressive kryssforhørt mens nazistene går fri! Reis kamp mot 
kommunazismen!»; «Tromsø-politiet lot sporene bli ødelagt»; 
«Nazi-provokatører bak attentatet».36

Saken ble etterforsket av Tromsø-politiet med støtte fra 
Kripos, og etter en uke var de to gjerningsmennene tatt. De 
var 20 og 24 år gamle og ble i november dømt til henholdsvis 
21 og 9 måneders fengsel for skadeverk (straffelovens § 291, 
jfr. § 292) og tyveri av 100 kg sprengstoff (§ 161, 1. og 2. ledd). 
De ble derimot frikjent for anklagen om mordbrann (§ 148). I 
dommen fra Hålogaland lagmannsrett het det at sprengningen 
«dels har hatt en politisk motivering, dels har vært diktert av 
et hevnmotiv». Ifølge en rettspsykiatrisk erklæring skal hoved-
mannen ha vært «en miljøskadd person» med en «ulykkelig 
barndom», mens den andre skal ha hatt «mangelfullt utviklede 
sjelsevner» og vært preget av «uheldige barndomsopple velser». 
Retten karakteriserer handlingene som «graverende» og av-
viser at de tiltalte har vært utsatt for «vold eller overgrep fra 
AKP m-l-hold».37
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Hvordan reagerte Paus? Hans politiske ståsted på 1970-tal-
let er ikke entydig. Han ser ut til å ha mottatt sterke impul-
ser fra både konservativt og radikalt hold, ikke minst fra Jens 
Bjørneboe, som ut fra et antroposofisk ståsted hadde beveget 
seg mot anarkismen.38 Paus tok parti for samfunnets utstøtte, 
kritiserte makthaverne, men hadde lite til overs for AKP. Etter 
Oktober-eksplosjonen ertet han partiet i to sanger. «Viise vedr. 
den nu så bekjendte og i alle skikkelige menneskers omdømme 
afskyelige bombeeksplosjon i Bokhandelen Oktober i Tromsø 
by» ble skrevet etter at etterforskningen var avsluttet, og ble 
utgitt på Paus-Posten i juni 1977. «Folk og røvere i Tromsø by» 
ble til etter rettssaken og utgitt på Nye Paus-Posten i november 
samme år.

Det kan synes merkelig at Paus gjør seg lystig på bekostning 
av partiet som ble utsatt for eksplosjonen. Her er det jo AKP 
som er offeret. Paus forsvarer selvsagt ikke handlingen, også den 

Nye Paus-Posten, utgitt november 1977. Gjengitt med tillatelse.
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fordømmes og latterliggjøres. Men det er ikke eksplosjonen som 
er sangenes hovedtema, den fungerer som et motiv, en nyhet som 
setter handlingen i gang. Det egentlige temaet er AKPs fremferd 
i offentligheten generelt og i Tromsø spesielt – både før og etter 
sprengningen av Oktober bokhandel. Den var det mange som 
var kritiske til, både på høyre og venstre side.39 For Paus dreier 
det seg om et komisk misforhold på flere plan: beskyldningene 
mot politiet kontra politiets oppklaring av saken; partiledelsen i 
Oslo kontra befolkningen i Tromsø; AKPs politiske selvforståelse 
kontra den manglende oppslutningen i folket.

Selve sprengningen fordømmes i barnslig-moraliserende 
ordelag: «den … afskyelige bombeeksplosjon», «dette frekke 
attentatet», «denne ville western», «det var stygt gjort». Om 
gjerningsmannen heter det at han ikke er «nynazist, men bare / en 
vanlig gjennomsnittsbanditt». Her underkommuniserer Paus det 
politiske motivet og bygger opp under Ville Vesten- assosiasjonene. 
I tillegg benytter han et cartoon-aktig stilregister: Bokhandelen 
ble «sprengt i vilden sky», «sprengt til værs», den «sprang i 
luften så den føyk langt av sted», og «ingen har sett noe til den 
siden». Politiets sendrektighet får en humoristisk forklaring: 
«Og med meget dystre panner / sto hele Tromsøs politi / og sa: 
‘Før kåken engang lander, / er det lite vi kan si.’» Det Paus gjør 
her, er å erstatte ett vokabular (det dramatiske og selvrettferdige) 
med et annet (det infantiliserende og ironiske). Dermed erstatter 
han også ett perspektiv med et annet: Den ideologiske kampen 
blir nedskalert til en umoden krangel, mens Nordens Paris blir 
nedskalert til Nordens Kardemomme by, med sine folk og røvere.

«Viise vedr.» har 14 vers og tar for seg begivenhetene fra 
bomben smeller til saken er oppklart. I sentrum står konflikten 
mellom Jon Michelet og politimester Terje Hals i Tromsø, og 
stridens kjerne er insinuasjonene fra Michelets pressekonferanse. 
I strofe 5–7 heter det:
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«Politimester Hals har gjort det,
det må ansees som bevist.
Oktober bokhandel er borte,
og politimesteren er nazist.»

Politimesteren ble forbannet
da han hørte slike ord.
Han sa: «Han bor langt syd i landet.
Hvorfor kommer han hit nord?

Neste gangen som det smeller
her i Tromsøs gode by
bør hver AKP (m-l)-er
følge med i vilden sky.»

Selv om sitatene er omskrevet, rommer de konflikten i et nøtte-
skall – en gjensidig mistenksomhet. Et vittig poeng er betoningen 
av stedstilhørigheten. Allerede i fjerde vers nevnes det at «Miche-
let» bor ved «Bislett», og i sjette vers spør politimesteren om 
hvorfor han som bor «langt syd i landet» kommer «hit nord». 
I Paus-Posten er det en halvt uttalt forbindelse mellom etikk og 
geografi. De stadige markeringene av stedsnavn bidrar til å situere 
utsagn og handlinger. Folk sier og gjør ting i bestemte situasjoner 
på bestemte steder til bestemte tider – og må vurderes ut fra det.40 
I den retoriske tradisjonen innfanges dette av begrepet kairos, 
prinsippet om at argumenter og retorisk stil må bestemmes ut 
fra talesituasjonen. Det har Ole Paus en fingerspissfølelse for.

I sangen ender konflikten mellom Michelet og Hals med 
nederlag for førstnevnte, siden skurken viser seg bare å være en 
«gjennomsnittsbanditt», ikke «nynazist». Hele dramatikken 
«fislet ut i intet, det er bra. / Herr Hals er glad igjen og Michelet 
/ har glemt alt han engang sa». Som en avsluttende symbolsk 
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gest donerer Paus inntektene fra visen, som koster 50 øre, til 
bokhandelen.

I «Folk og røvere i Tromsø by» er Michelet ute av bildet. Her 
er det AKP og Klassekampen, med god hjelp av Universitetet 
i Tromsø (grunnlagt i 1968), som får skylden for at Tromsø 
ikke lenger er et «trivelig sted». Dette var faktisk et disku-
sjonstema i byen. I en lederartikkel i Nordlys fra 21. mars 1977 
ble spenningen mellom «innflytterne» og «urinnvånerne» 
drøftet under tittelen «Tromsø – en trivelig by?».41 De første 
fire versene handler om hvordan Klassekampen, AKP og UiT 
prøver å påtvinge lokalbefolkningen en ny virkelighetsforståelse. 
Sangen har en utenforstående forteller, men perspektivet ligger 
hos «folk i Tromsø», som er vitne til de bråkete radikalerne. 
Rimmønsteret er finurlig, med tiraderim i de tre første linjene 
(sted-fred-ned), mens fjerde linje rimer med fjerde linje i det 
påfølgende verset (kreves-leves). Visen går i 3/4 takt og er lagt i 
F#-dur, men Paus spiller (nok en gang) D-dur-akkorder, denne 
gang med capo på 4. bånd. Akkordprogresjonen er enkel, bare 
en veksling mellom tonika og dominant (F# og C#), men en 
drivende kontrabass og en jazzpreget elgitar gir låten flyt og 
dynamikk. I de første versene parodieres Klassekampens og 
AKPs politiske retorikk:

Tromsø by var engang et trivelig sted
hvor befolkningen levde i ro og fred.
Det tar lang tid å rive sånt no’ ned,
men Klassekampen kan når det kreves.

Hvordan det begynte vet ingen, men man vet
at en dag fikk de universitet,
og så kom det beskjed fra AKP
om hvordan Tromsø-livet skulle leves:
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«Bort med borgerskapet, gå til åpen kamp!
Skjell din nabo ut for en lakei og pamp.
Politiet er klassepurk og ramp,
og resten av byen er nynazister.

Hva som er folket, se, det bestemmer vi,
og de andre, dem gir vi blaffen i.
At vi kom hit, det var på høye tid,
og til valget skal vi stille lister.»

Selvfølelsen er det ingen ting i veien med. Den avsluttende linjen 
om valglistene røper en forventning om en bred folkelig opp-
slutning om AKP, men da Nye Paus-Posten kom ut i november, 
visste lytterne at partiet var stortingsvalgets taper, med bare 0,6 
prosent av stemmene.

Sangens andre del (vers 5–7) tar for seg AKPs sjølproleta-
riseringskampanje, som gikk ut på å oppfordre medlemmer 
med høyere utdannelse til å ta jobb i industrien, dels for å få 
innflytelse i fagforeningene og dels for sikre at partiet ble et 
arbeiderparti, ikke et akademikerparti. Mange gikk inn i ar-
beiderrollen med stolthet, men visste samtidig at de hadde 
en vei ut i kraft av sin utdannelse. Erling Folkvord forteller i 
boka Rødt! På barrikadene for AKP og RV at det kunne opp-
stå komiske situasjoner, som da en magister i statsvitenskap 
og en magister i filosofi møtte hverandre som brødbil-sjåfø-
rer på Strandkaien i Bergen, nikket profesjonelt til hverandre 
og kjørte videre til neste brødbutikk.42 Paus går enda lenger i 
skildringen av legene Gilbert (senere kjent for sin store innsats 
for palestinerne) og Christie fra Oslo. Deres ønsker om å kjøre 
henholdsvis brannbil og kakebil knyttes til infantile fantasier, 
ikke politisk overbevisning:
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Og to leger i by’n, to Oslo-menn
sa at «vi vil bli arbeidsfolk igjen».
Doktor Gilbert sa at «helt fra barndommen
har jeg ønsket å være brannmann.»

Doktor Christie sa: «Jeg er’kke sånn som deg,
jeg vil helst kjøre kakebilen, jeg,
eller jobbe med fersk og frossen sei,
hva man vil som arbeidsmann, det kan man.»

Men da sa mange Tromsø-folk: «Fy faen,
legen stjeler arbeidsplasser fra en an’.
Det går langt over vanlige folks forstand
hva slags leger vi har for tiden.»

Den siste replikken legges i munnen på «mange Tromsø-folk», 
som representanter for common sense – «vanlige folks forstand». 
Fra dette perspektivet er det uhørt at høyt utdannede leger «stje-
ler arbeidsplasser fra en an’».

Den tredje og siste delen handler om Oktober-sprengningen. 
Den er skrevet etter at dommen falt, og fullfører fortellingen fra 
«Vise vedr.» i samme stil:

Men så skjedde det som vi alle vet
at en bokhandel midt i by’n et sted
sprang i luften så den føyk langt av sted,
og ingen har sett noe til den siden.

Det var stygt gjort, for i huset lå
en familie på tre i ro og sov.
Gudskjelov gikk det bra med dem og nå
har det nettopp vært dom i saken.
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Gjerningsmannen ble grepet og det ble
en dramatisk rettssak ut av det.
Mange harde ord falt fra AKP,
folk i Tromsø ha’kke hørt på maken.

Gjerningsmannen ble dømt og godt er det.
Nå kan folk i Tromsø sove i fred
uten å engste seg for hvilket sted
som skal sprenges opp neste gangen.

Men én sak er i hvert fall klar,
at Tromsø er’kke lenger hva den var.
Hva som nå vil skje, det vet ingen svar
på, men her er det slutt på sangen.

Igjen er det avstanden mellom partiet og lokalbefolkningen 
som understrekes: «Mange harde ord falt fra AKP, / folk i 
Tromsø ha’kke hørt på maken.» Spørsmålet om gjernings-
mannens politiske sympatier blir ikke tatt opp igjen. Paus tar 
avstand fra ugjerningen, og kanskje er dette et lett kamuflert 
tilsvar til Klassekampens omtale av «Viise vedr.». Den ble så 
populær at den på sensommeren havnet i radioprogrammet 
Kanskje på Norsktoppen, noe avisen tok ille opp. I en notis fra 
august under tittelen «Ole Paus – vekk fra ‘Norsktoppen’» 
heter det:

Ole Paus-visa om mordbrannforsøket på Oktoberbokhandelen i 
Tromsø ble tirsdag spilt i programmet ‘Kanskje på Norsktoppen’.

Denne visa er ikke noe annet enn et utilslørt forsvar for atten-
tatmennene. Nynazisten som sprengte bokhandelen kaller Paus 
‘bare en gjennomsnittsbanditt’. Samtidig serverer han regel rette 
løgner om at Jon Michelet skal ha kalt politimester Hals for 
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 nazist. Bombeattentatet er ellers en bagatell sett med Paus’ øyne. 
Samtidig sier Paus at han er helt mot forbud mot ‘Norsk Front’.

At denne visa serveres i NRK med sikte på ‘Norsktoppen’ er 
en provokasjon mot alle antifascister. Ifølge NRK er det kring-
kastingsledelsen sjøl som er ansvarlig for det som sendes. Alle 
antifascister bør ringe inn og protestere mot at denne pro-fascis-
tiske visa kommer i NRK.43

At Paus har underkommunisert gjerningsmennenes tilknytning 
til det lokale nynazistmiljøet, er riktig, men å tolke det som et 
forsvar for attentatet er feil. Sangen handler først og fremst om 
AKPs og særlig Jon Michelets verbale reaksjon – og om politiets 
reaksjon på denne. Det ser ikke Klassekampen, men gyver løs 
i samme stil og bekrefter dermed Paus’ satiriske poeng. Sangen 
havnet på Norsktoppen og lå der i to måneder, fra 12. august til 
7. oktober, under tittelen «Bombeeksplosjon i bokhandelen 
Oktober i Tromsø by».

De øvrige avisene sa seg godt fornøyd med både etterforsk-
ningen og dommen, og benyttet samtidig anledningen til å refse 
AKP. Om etterforskningen skrev Nordlys på lederplass:

Det burde for øvrig fortelle Tromsøs AKP-ere litt om den virke-
lighet de lever i når det nettopp er den loven og de lovens hånd-
hevere, som AKP til daglig håner, som har bragt Oktober-saken 
til løsning. Det burde få organisasjonen og dens knoppskytinger 
til å slamre mindre hysterisk med dørene.44

Men var reaksjonen «hysterisk», forholdene tatt i betraktning? 
Hadde AKP grunn til å klage over politiets og rettsvesenets 
håndtering av saken? I alle fall på to punkter. Det ene gjaldt selve 
tiltalebeslutningen. Den var utformet – visstnok av riksadvokat 
Dorenfeldt – slik at tiltalen om mordbrann bare omfattet de to 
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som sov i tredje etasje, og ikke andre personer som var i nærhe-
ten.45 Dermed slapp kanskje gjerningsmennene billig unna – det 
var jo bare tilfeldigheter at ikke liv gikk tapt. Det andre punktet 
gjaldt påstanden om at politiet hadde benyttet etterforskningen 
til å gjøre ulovlige beslag i overvåkningsøyemed. Det ble avvist 
av politiet, men Lund-kommisjonens rapport fra 1996 avslørte 
at AKP hadde rett.46

Denne rapporten – som avdekket ulovlig politisk overvåk-
ning i stor skala – ble i sin tur utgangspunkt for en ny sang. I 
«Nytt fra E-tjenesten» fra Paus-Posten Extra! raljeres det over 
statsminister Gro Harlem Brundtlands famøse utsagn om at 
«ingen har vondt av å være registrert».47 Det er en kritikk av 
Arbeiderpartiet og indirekte et håndslag til de overvåkede par-
tiene, det vil i hovedsak si SV, AKP og NKP.

Hva innebærer det at Paus-Posten er «politisk uavhengig»? 
Det innebærer at den står fritt til å kritisere et hvilket som helst 
parti, avhengig av hvilken sak det dreier seg om. Denne outsider-
posisjonen er kunstnerisk produktiv, den gir satiren et friskt og 
uforutsigbart preg. En fellesnevner er kritikken av formynderi 
og maktarroganse, ikke minst fra statlig hold, og et forsvar for 
enkeltmennesket som utsettes for dette. Til forskjell fra sangly-
rikere som Arnljot Eggen (i boka Baksideviser) og Hans Rotmo 
(på Vømmøl-platene) er Paus ikke orientert mot arbeiderklassens 
eller bondestandens kår. Paus-Posten representerer et individ-
orientert samfunnsengasjement, som vil ha velferd og inklude-
ring, men samtidig frihet fra statlig innblanding. Ut fra en slik 
«velferdsliberalistisk» posisjon er det ikke overraskende at Paus 
markerte seg som EU-tilhenger i 1994 (med CD-en Mitt lille 
land), og at han stemte Kristelig Folkeparti ved stortingsvalget 
i 2013. 48 Men ironisk er det – med tanke på rabalderet rundt 
Os-saken i 1978.
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Os-saken: «Satan lever» og «Kronikk»

Det tredje og siste eksemplet er det som skapte mest bråk – Paus’ 
fremføring av «Satan lever» på TV i januar 1978. Nesten 20 år 
senere, i et intervju med VG, minnes han reaksjonene fra det 
kristne miljøet slik:

Da jeg skrev denne demonvisa på syttitallet, om en djevelut driver i 
nærheten av Bergen ble jeg nedringt nattestid av elskelige kristen-
sjeler fra Vestlandet som leste dødsmesse for meg. Fremst i hyle-
koret stod vår nye statsminister [Kjell Magne Bondevik]. Et deilig 
menneske. Det er rene bagateller og geografiske forutsetninger 
som skiller denne fløyen av Kristen-Norge fra shia-muslimene. 
Hadde Bondevik hatt anledning til å dømme meg til pisking den 
gang, skal jeg banne på at han hadde gjort det.49

Bakgrunnen var et oppslag i Dagbladet 16. januar 1978, ved journa-
list Ole Torp, om et tilfelle av eksorsisme i Os utenfor Bergen. Ti 
statskirkeprester hadde forsøkt å drive en demon ut av en 24-årig 
kvinnelig student i november året før, og seansen ble ledet av lands-
ungdomssekretæren i Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap 
(i dag Normisjon), Oddvar Søvik. På avisens førsteside kunne man lese:

En gruppe på mellom sju og ti statskirkeprester i Bergen driver 
organisert djevelutdrivelse. Virksomheten retter seg mest mot 
unge kvinner.

Kirkens folk er lite villig til å gi opplysninger om det som skjer, 
men Dagbladet kjenner blant annet til at prestene ved en anledning 
hevdet at det lyktes dem å drive 14 av 16 demoner ut av en kvinne.

Etter det Dagbladet har grunn til å tro, vil de prestene som 
ikke har vært med på djevelutdrivelsen, nå kreve full oppklaring 
av hva som egentlig har foregått.
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Saken vakte en debatt som skulle pågå i flere år. Både kvinnen 
og hennes psykiater Njål Madland gikk ut i pressen og kritiserte 
seansen. Kvinnen – som dagen etter hadde fått vite av Søvik at 
det hadde lyktes å få ti ånder ut av henne – uttalte til Bergens 
Tidende at «Djevle-utdrivelsen var et MARERITT […] Jeg var 
fullstendig utslått».50 Søvik beklaget noen aspekter ved hendel-
sesforløpet til Vårt Land: «Onde ånder farer ikke ut ved fysisk 
maktbruk. Det skjer ved Guds ord og befaling i Jesu navn. Under 
hendelsesforløpet åpnet jeg munnen hennes for å hjelpe henne 
[…] det innrømmer jeg var en uriktig handling.»51 Biskop Thor 
With kunne bekrefte at hendelsen hadde funnet sted, og deretter 
inviterte han prester og psykiatere til et faglig seminar om be-
settelse. I et senere svar forklarte han at Kirken regnet det som 
en realitet at urene ånder kunne ta bolig i et menneske, selv om 
dette forekom «ytterst sjelden på våre breddegrader».52 Psykiater 
Madland kritiserte både ‘sjelesørgerne’ og Kirkens øverste ledelse: 
«Hvis landets biskoper blir stående ved at Kirken vil praktisere 
demon-utdrivelse i ‘sunne, kristelige former’, vil jeg be justismi-
nisteren overveie om ikke den ‘besatte’ bør gis lovhjemlet rett 
til få sette seg inn i premissene for diagnosen.»53 Helsedirektør 
Torbjørn Mork anmodet på sin side Riksadvokaten om å vurdere 
de juridiske sidene ved saken: «Paragrafene som eventuelt vil bli 
vurdert er Kvakksalverloven og straffelovens paragraf om hen-
settelse i bevisstløs tilstand.»54 Riksadvokaten henla saken, men 
landets biskoper ble nødt til å ta den opp under Bispemøtet i Oslo.

Egentlig dannet det seg to ulike debatter. Den ene handlet 
om eksorsisme og hvorvidt det burde tillates; den andre handlet 
om ytringsfrihet og satire på NRK. Det er her Paus kommer inn 
i bildet. «Satan lever» kom i to versjoner: Den første ble frem-
ført i underholdningsprogrammet Etter Dagsrevyen, mens den 
andre ble utgitt på Siste Paus-Posten og ble et svar på kritikken 
av TV-fremføringen.
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I begge versjonene synger Anne-Karine Strøm og Anita Skorgan 
med på refrengene og skaper en gospel-aktig stemning. TV-ver-
sjonen åpner med et vers og et refreng som ikke kom med på den 
innspilte versjonen:

Jeg skjønte det alt for flere uker siden,
da biskop Lønning rev ned plakater i en trikk.
Jeg tenkte: nå er det noe som skjer,
og i dagens aviser ser jeg at
Satan er sluppet løs i vårt distrikt.

Land, land! Satan lever!
Takk og pris for det!
For å holde ut har Statens gud
fått Satan å hanskes med.

Siste Paus-Posten, utgitt juni 1978. Her har redaksjonen trykt en rød 
hanske på omslaget – et symbol på spilleforbud – for å spare NRK for 
arbeid og ergrelser. Gjengitt med tillatelse.
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Verset refererer til en hendelse i desember 1977, hvor forhen-
værende biskop i Borg, Per Lønning, rev ned en teaterplakat for 
The Rocky Horror Show på Kolsåstrikken, med den begrunnelse 
at den var «et ufyselig stykke pornografi».55 Det fungerer som en 
opptakt til sangens satiriske poeng, nemlig at «Satan er sluppet 
løs i vårt distrikt» og har inngått en allianse med demonut-
driverne i Os. Refrengets første linje – «Land, land! Satan le-
ver!» – er en referanse til Jeremia 22,29: «Land, land, land, hør 
Herrens ord!» Skriftstedet er ikke tilfeldig valgt, det er nemlig 
dette som pryder ytterveggen på Indremisjonsselskapets Hus i 
Staffeldtsgate 4 i Oslo.56 Det ble tegnet av arkitekt Ove Bang 
og oppført i 1935, i en periode hvor Ole Hallesby var formann 
for selskapet og ventet på en landsvekkelse. Linjen rammer med 
andre ord kjernen i Indremisjonsselskapets virke.

I det neste verset trekkes det inn en ny referanse, nemlig til 
skrekkfilmen Eksorsisten fra 1973 med Max von Sydow i en av hoved-
rollene. I filmen utkjempes det en kamp på liv og død på soverommet 
til den besatte jenta, og dette skal visstnok ha vært en inspirasjon:

Ungdomssekretæren herr Oddvar Søvik
i den norske, lutherske indremisjon
gikk på kino en kveld og så
Max von Sydow og en pike som lå
og balet med en forførerisk demon.

Ingen psykiater
kan slåss mot en demon.
Til en slik kamp trengs åtte mann
fra den lutherske, norske indremisjon.

Mørkets fyrste holder hus ved Bergen.
I Os ved Bergen by er Satan gjest.



343

Paus-Posten

Der bor han og har det godt
i utsøkt selskap, så vidt jeg har forstått,
og driver PR for en ungdomsprest.

Land, land! Satan lever!
Redd seg den som kan!
Det er en ny giv i kirkens liv,
for Satan er smittsom, han.

Men frykt ei, Oddvar Søvik er der.
Søvik holder ut.
Du kan velge selv dine redsler mellom
Satans natt eller Søviks gud.57

Det er langt mellom Per Lønnings trikkeaksjon og Eksorsisten, 
men de to referansene har én fellesnevner: koblingen mellom 
seksualitet og ondskap. Her foregriper Paus et poeng som re-
ligionssosiologiske forskere snart skulle bekrefte, nemlig at ek-
sorsismen er en intim situasjon, alltid utført av menn og rettet 
mot yngre kvinner. I boka Djevleutdriverne. Eksorsisme i Norge 
fra 1981 skriver Eva Lundgren:

Formene utdrivelsene har, kan variere med situasjonen, fra det 
jeg har nevnt ovenfor [knelende med prestens hånd på hodet, 
håndklapp], via faderlige omfavnelser, omfavnelser som ‘kristne 
søsken’, til mer uttalte seksuelle handlinger og ‘renselsesprosesser’, 
og annen maktbruk som nærmer seg fysisk vold.58

I sangen fremstilles Satans gjenkomst både som noe negativt 
(«Redd seg den som kan!») og positivt («Takk og pris for det!»). 
Det positive er at han bidrar til en «ny giv i kirkens liv». Mot 
ham har nemlig ikke psykiatrien noe å stille opp med. Satan 
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blir den gode fienden som i praksis driver «PR for en ungdoms-
prest». Han dukker opp der det fins karismatiske prester, og er «i 
utsøkt selskap, så vidt jeg har forstått». Alliansen understrekes 
av rimparet demon/misjon. I siste refreng hylles Søvik ironisk 
som en frelserskikkelse: «frykt ei, Oddvar Søvik er der. / Søvik 
holder ut.» Han blir Guds representant på jorda, eller i det min-
ste en representant for en «gud» som har gitt ham evnen til 
demon utdrivelse i nådegave. Resultatet blir et valg mellom pest 
og kolera: «Du kan velge selv dine redsler mellom / Satans natt 
eller Søviks gud.»

«Satan lever» er skarp satire rettet mot den delen av preste-
skapet som hadde latt seg begeistre av den karismatiske vekkelsen 
på 1970-tallet og forlest seg på demonologi. Den underliggende 
kritikken er at prestene verken forstår hvilke psykiske påkjennin-
ger de utsetter ofrene for, hvilken makt de har over de ‘besatte’, 
eller hvilke seksuelle krefter som er i spill i situasjonen. Sangen 
vakte sterke reaksjoner i kristne miljøer. Ikke i solidaritet med de 
utsatte kvinnene, men med Søvik og hans likesinnede. Det var 
Ole Paus og NRK som endte opp som skurkene. Senterpartiets 
Erland Asdahl, sekretær i Stortingets administrasjonskomité, 
uttalte til VG to dager etter fremføringen:

Jeg vet om barn som brøt sammen og gråt foran TV-skjermen lør-
dag kveld da Ole Paus sang sin sjikanøse vise om kirke og demoner. 
Visen bragte for det første angrep på navngitte enkeltpersoner. Men 
ikke bare det. Hele Indremisjonen og så godt som hele statskirken 
ble hengt ut til latter for alt folket. Derfor akter jeg å ta saken opp 
i Stortinget […] – Aller verst må det være for barna som opplevde 
å høre sin far omsunget i en sjikanøs smedevise midt på lørdags-
kvelden. Dem har åpenbart hverken Paus eller NRK tenkt på, sier 
Asdahl. Han kommer til å henvende seg på Stortingets kontor med 
sitt spørsmål til kirke- og undervisningsministeren allerede i dag.59
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Asdahl ville altså ta opp Paus’ vise i Stortingets spørretime. Også 
generalsekretæren i Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap, 
Gunnar Prestegård, reagerte sterkt: «Jeg er både sjokkert og in-
dignert, det er uhørt at slikt skal kunne gå an. Vi prøvde å komme 
fram til Fjernsynet allerede mens resten av programmet gikk på 
lufta for å få gjennom en beklagelse med det samme.»60 KrFs 
Asbjørn Haugstvedt mente partiet burde trekke seg fra TV-pro-
grammet, mens nestformann Kjell Magne Bondevik krevde en 
uforbeholden unnskyldning fra kringkastingssjef Torolf Elster. 
Elster forsvarte imidlertid Paus’ uttrykksform:

– Den satiriske vise har hevd som en anerkjent litterær form. Den 
vil ofte ha en personlig brodd, og jeg tror det er alminnelig aksep-
tert at personer som opptrer i full offentlighet, må finne seg i å bli 
rammet. Det er jo her tale om en sak som enkelte har reagert sterkt 
på, sier Elster, som understreker at det er av den største viktighet 
at man ikke trår ytringsfriheten for nær.61

Bondevik hadde en annen oppfatning av ytringsfriheten enn Elster: 
«Jeg er selv tilhenger av ytringsfrihet, men i en statlig monopol-
institusjon må man også ta særlig hensyn til enkeltmenneskers 
syn på personvern. (…) Å la slikt passere har ingenting med reell 
ytringsfrihet å gjøre.»62 Slike reaksjoner sier mye om den norske 
offentligheten på slutten av 1970-tallet. Terskelen for å føle seg kren-
ket er lav, satiren må ikke være personrettet, og NRK-monopolet 
setter ytringsfriheten under press, fordi man ikke må støte seerne.63

Hva sa Ole Paus? Til VG sa han at dersom man ville knesette 
et prinsipp om å sløyfe navngitte personer og organisasjoner i 
slike sammenhenger, kunne man bare nedlegge alt revyforfat-
terskap i Norge. «Ellers vil jeg jo si at det ikke er jeg som krenker 
noens åndelige liv, men disse djevleutdriverne. De tramper med 
middelalder-rustning inn i det som er rene psykiske lidelser hos 
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mennesker.»64 Et svar til Asdahl og Bondevik ga han i den revi-
derte versjonen av «Satan lever» i Siste Paus-Posten. Her fjernet 
han de innledende versene om Per Lønning og la på disse til slutt:

Og Satan vet å velge sine venner.
Hver mann er sin egen lykkes smed.
Da Satan skjønte at det var smått
med stoff til en NRK-debatt,
ble Stortinget hans neste tilholdssted.

Land, land! Satan lever!
Hør for hyl og skrik!
For å rydde vei har han menget seg med
Asdahl og Bondevik.

Igjen er det alliansen mellom Satan og kristne i maktposisjoner 
som poengteres, formodentlig til stor irritasjon.

I den påfølgende sangen på albumet, «Kronikk», reflek-
terer Paus over ytringsfriheten. Siden det var 150-årsjubileum 
for Henrik Ibsens fødsel i 1978, benyttet han anledningen til å 
hylle sin fjerne slektning. Oldefaren Ole Paus var nemlig fetter 
av Ibsen, den dannede rabulisten som skrev «som man bør» 
og ikke «som man burde». Den omtalte trubaduren i sangen 
er ingen annen enn Paus selv, og det avsluttende sparket til KrF 
må leses i lys av partiets klager etter «Satan lever»:

KRONIKK

I klippelandet Norge,
der sitter en trubadur
og synger sine sanger
i både moll og dur.



347

Paus-Posten

Han synger selv om en mengde frelste
sjeler ber om sensur.

For hundre og femti år siden
i Skien, litt lenger sør,
rakk Ibsen så vidt å bli født før
Mor Norge jog ham på dør.
For Ibsen skrev som han burde, han,
og ikke som man bør.

Nå feirer man hans jubileum.
Takknemligheten er stor
og ytringsfriheten er hellig.
Ja, frihet er hellig her nord.
Og hver gang friheten brukes, blir klager sendt
til kringkastingssjefens kontor.

Men trubaduren han synger
for Ibsen i himmelrik.
Og Ibsen spiller på harpe
av lutter glede fordi
han døde tredve år før de stiftet
Kristelig Folkeparti.

At det var en bitter og skuffet Ibsen som forlot Norge i april 1864, 
kan det ikke være tvil om. Både de økonomiske problemene, den 
andre slesvigske krigen og den nedslående kritikken av Kjærlig-
hedens Komedie bidro til det. Men Kongs-Emnerne fra høsten 
1863 fikk positive kritikker, og det samme gjorde oppsetningen 
på Christiania Theater, hvor Ibsen selv var sceneinstruktør.65 
Samme høst fikk han 400 spesidaler i reisestipend av Stortinget, 
mens en privat innsamlingsaksjon sikret ham 300 daler til. I 1870 
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fikk han også tilbud om direktørstillingen på Christiania The-
ater. At «Mor Norge jog ham på dør», er altså en overdrivelse. 
Men kirkens menn var særlig kritiske til Ibsen, og derfor spiller 
han ifølge Paus harpe i himmelrik, i lutter glede fordi han døde 
«tredve år før de stiftet / Kristelig Folkeparti».66 Ytringsfriheten 
hylles i nord, men hver gang den brukes, «blir klager sendt / til 
kringkastingssjefens kontor».67

Det ble Paus’ siste ord i debatten om «Satan lever». Men 
hva med den andre debatten, den om eksorsismen? Hadde Paus 
rett i at djevleutdriverne trampet med middelalderrustning inn 
i folks psykiske lidelser? Som nevnt måtte Bispemøtet ta saken 
opp, og i uttalelsen «De onde åndsmakter – Kirkens ansvar» 
fra 17. mars kom det en forsiktig advarsel:

Som kristne er vi satt til å motarbeide den onde på alle de felter 
der vi møter denne makt – både i våre egne og i andres liv. Det må 
ikke få skje på ukontrollert måte og i uforsvarlige former. Derfor 
må det advares mot å stille diagnose om besettelse. Hjelp skal gis 
gjennom Guds ord, samtale og bønn. Dersom problemene viser 
seg å være større enn sjelesørgeren på denne måten kan rå med, 
må det – etter gammel regel i kirken – søkes hjelp og veiledning 
hos kirkens tilsynsmenn.68

Snart dukket det opp vitnesbyrd fra «besatte» kvinner som 
tydet på at eksorsismen hadde satt dype spor i sinnene. Noen av 
dem ble publisert i boka Djevleutdriverne, som ble en pådriver 
for at Bispemøtet i 1981 måtte ta saken opp til ny behandling, 
og bispene skjerpet da advarselen fra 1978-møtet mot diagnosen 
besettelse og demonutdrivelse: «En vil beklage de tilfeller der 
dette har forekommet, til skade for mennesker som ellers på 
mange måter har kjempet med åndelige anfektelser og personlige 
vanskeligheter.»69 Paus hadde sine ord i behold.
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Satirikerens selvkritikk

Sanglyrikk kan være politisk på mange måter. Én er å synliggjøre 
marginaliserte og utsatte grupper gjennom empatiske og tanke-
vekkende skildringer. Det har Paus gjort gjennom hele karrieren, 
blant annet i «Merkelige Mira», «Min barndoms fylliker» og 
«Nathan, velkommen hjem». En annen måte er å kritisere feil 
og urett gjennom satire, som i Paus-Posten. Paus har imidlertid 
et ambivalent forhold til satiren. Gang på gang har han vendt 
tilbake til den, men han har også tatt avstand fra den – og fra 
seg selv som satiriker. I et intervju med Svein Kjølberg i VG i 
1997 mener han at det var «en fortapt og ulykkelig Paus som 
ga ut Paus-Posten på 70-tallet», at han var «på rømmen fra ett 
og alt», «så nærsynt og langt inne i tåkeheimen at jeg ikke så 
hvor jeg sparket», i «en konstant krig … en sammenhengende 
vinterøvelse». Egentlig har han aldri likt satire: «Slikt er ikke 
arbeid for en voksen mann. Satire er arrogant humor. Overklasse-
humor.»70 Dette er sterk selvkritikk, en aggresjon som vendes 
innover, og som dermed speiler den aggresjonen som i satiren 
vendes utover. Det er sjelden at dynamikken mellom utadvendt 
og innadvendt kritikk kommer så tydelig til uttrykk som her, 
men ifølge historikeren Kai Østberg er det faktisk et mønster 
i satiresjangeren. I artikkelen «Satirikeren som selvforakter» 
bruker han Wergeland og Vinje som eksempler og gjør denne 
sammenfatningen:

Selvforakt kan omdannes til satirisk samfunnskritikk når sati-
rikeren drar autoriteter eller bærere av hegemoniske normer ned 
i sølen ved å styrte seg mot dem med hele sin tyngde og dra dem 
med seg i fallet. Det er et kraftig radikaldemokratisk potensial i 
sklitaklingen som samfunnskritisk strategi. Satirikerens utspill er 
ikke på overflaten dominert av selvforakt. Han kan tilsynelatende 
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ose av selvbevissthet og arroganse, samtidig som han nettopp an-
griper arrogansen hos andre. Men han spiller ball med, eller er 
selv kasteball mellom selvforakt, forakt for samfunnet og ønsket 
om å bli en del av samfunnet med hele seg. I seg selv kjenner han 
det foraktelige ved samfunnet, og i samfunnet ser han hva han 
må angripe for at han, og andre, skulle kunne være der som helere 
mennesker.71

Dette kunne også sies om Paus. Han kjenner det foraktelige i seg 
selv («på rømmen fra ett og alt») og i sin samfunnsklasse («over-
klassehumor»), og kan derfor treffsikkert ramme feilene hos 
andre. Dette har også en positiv side. Med Østbergs formulering 
ser han hva som må angripes i samfunnet «for at han, og andre, 
skulle kunne være der som helere mennesker». I intervjuet beskri-
ver Paus en urolig tilværelse preget av en lengsel etter tilhørighet: 
«Bak alt jeg har gjort, fra første gang jeg rømte hjemmefra, har 
det ligget et behov for å bli likt. […] Å bli folkekjær uten å miste 
seg selv, det må være det fineste et menneske kan oppleve.»72 Det 
tjener Paus til ære at han ser de motstridende kreftene i sitt eget 
virke og aldri slipper ambisjonen om å utvikle seg.

Mot hans selvkritikk kan vi legge frem et forsvar for Paus-Pos-
ten. For det første er den en «avis» som taler makten midt imot 
og tar parti for dem som utsettes for maktmisbruk og nedsnak-
king. For det andre faller Paus aldri inn i politikkens eller masse-
medienes sjargong, men viser sjargongen frem, enten den kommer 
fra høyre eller venstre side. Paus-Posten er derfor like mye en 
retorisk som en politisk analyse av samfunnet. For det tredje 
henter den sin litterære og musikalske uttrykkskraft fra den 
folkelige kulturen, ikke minst skillingsvisetradisjonen. Og på 
sitt beste er den fremdeles morsom.
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Noter
 1 Jens Bjørneboe var venn av Ole Paus og døde for egen hånd i 

1976, året før den første utgaven av Paus-Posten. Oppgjøret med 
autoriteter generelt, og med riksadvokat Lorentz Dorenfeldt 
spesielt, er i Bjørneboes ånd. Han skal også ha omtalt Paus som 
en etterfølger: «Jeg husker en fest der Jens Bjørneboe holdt tale 
om den eneste som kan bringe stafetten videre. Og så ble jeg 
båret på gullstol rundt i stuen av Jens og André Bjerke. Jeg var 
knapt 20 år, det var helt sprøtt. Det er jo litt storslagent også; de 
var jo noen av de mest kloke og begavede som har levd her siden 
krigen. Men man skal ikke tro på sånt» (VG 27.09.97, s. 24).

 2 De tekstene som er gjengitt her, er mine egne transkripsjoner. 
Jeg har delvis støttet meg til bøkene Hjemmevant utenfor. Jeg 
kaller det vakker musikk (Paus 1994) og Pauspoeten. Sanger 
gjennom 50 år (Paus 2020).

 3 Paus bidro til Dagbladets sommerkassetter både i 1979, 1980 og 
1983. Andre sanger med skillingsvisepreg er de fire sangene på 
CD-en Mitt lille land fra 1994, som var et innlegg i EU-debatten, 
og den første platen i trilogien Avslutningen – med tittelen Opp-
gjøret – fra 2013. Fra tidligere år kan nevnes sanger som «Dukken 
Barbara. En skillingsvise» fra Zarepta (1974), «Åh, Sonja» fra 
Noen der oppe (1982) og «Enkebyen» fra Muggen manna (1986). 
Mange av disse kunne gått inn på en Paus-Posten-plate, men siden 
de ikke er innlemmet i konseptet, holdes de utenfor her.

 4 En mulig parallell er Cornelis Vreeswijks LP fra 1974, I stället 
för vykort, en samling musikalske postkort stilet til navngitte 
personer og institusjoner. Men det ble med det ene vykort-al-
bumet. I nyere tid har Black Debbath gitt ut flere plater med 
politisk satire, men uten å imitere avisformatet. Musikkvi-
deoer med skillingsvise-pregede satirer kommer også med jevne 
mellomrom, blant annet av Jon Niklas Rønning, som ved flere 
anledninger har opptrådt sammen med Ole Paus.

 5 Partipampene omtales på Vømmøl Spellmannslags «Arbeids-
laget hass Johannes Johansen» fra LP-en Vømlingen (1975). 
«Industridepartementets rag» er fra Siste Paus-Posten (1978) og 
handler om statens forsøk på aksjeoppkjøp i svenske Volvo.

 6 «Før hovedforhandlingen hadde Ole Paus skrevet to smedeviser 
om Benny Bankboks, og de var klart egnet til å virke belastende 



352

Arven fra skillingsvisene

for gutten og hans hustru Maria. Hun var gravid i 7. måned, og 
i visene ble hun nærmest karakterisert som en hore. Jeg reagerte 
den gang sterkt og avspilte visene for domstolen i rettssal 9 som 
et ledd i straffeutmålingsprosedyren, idet jeg mente man måtte ta 
hensyn til den voldsomme medieomtale Benny hadde vært utsatt 
for og ikke minst de krenkelser hans hustru var påført. Benny 
fikk en meget rimelig straff (…).» (Arne Hestenes. Underveis med 
hvite hansker. Oslo: Aschehoug, 1992), s. 62. For ordens skyld: 
Bare den ene av de to visene («Benny. Norsk festmarsj») kom 
med på Sjikaner i utvalg, og i den nevnes ikke konen med et ord.

 7 På omslaget til debutalbumet Der ute – der inne (1970) er Paus 
portrettert i Hans Jæger-positur. Han fikk også rollen som Hans 
Jæger på Ketil Bjørnstads trippel-LP Leve Patagonia (1978).

 8 Dagbladet 10.06.77, s. 22.
 9 Noe av skillingsvisematerialet kan Paus ha blitt kjent med 

gjennom sitt vennskap med Alf Prøysen og Alf Cranner. Se Ole 
Karlsens artikkel «Alf Prøysen og arven fra skillingsvisene» i 
denne boka.

 10  I nyhetene som presenteres på selve plateomslaget, er troskyldig-
heten borte, og tilbake står den tilsiktede ironien. Den har ikke 
holdt seg like godt som sangene. Notisen «From Russia With 
Love» lyder for eksempel: «Den berømte spion og husmor 
Gunvor Galtung Haavik, Lijordet, ber om betenkningstid før 
hun kommer med noe endelig svar på VG’s spørsmål: ‘Gjorde 
hun det av kjærlighet?’ Imidlertid kan hun betro oss at hun ar-
beider med sine memoarer som vil utkomme under tittelen ‘Med 
KGB på Røabanen’.»

 11 Siv Gøril Brandtzæg: «Rene toner, falske nyheter. Skillingsviser 
i det tidligmoderne Skandinavia». (Kultur og klasse. Nr. 128, 
2019), s. 13–14.

 12 Dette er siste strofe i «Viise vedr. den nu så bekjendte og i alle 
skikkelige menneskers omdømme afskyelige bombeeksplosjonen 
i Bokhandelen Oktober i Tromsø by». Stipendiat Anne Sigrid 
Refsum ved NTNU har gjort meg oppmerksom på at det i Norge 
ikke var vanlig å nevne prisen i selve viseteksten, bare på skillings-
trykket. I svenske visetekster var det derimot et vanlig formular.

 13 Se Astrid Nora Ressem og Hans-Hinrich Tedens’ artikkel 
«Frem fra glemselen. En historie om Norges mestselgende 
 plateserie» i denne boka.
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 14 Takk til ph.d.-stipendiat Bodil Nørsett ved UiA og universi-
tetslektor Marita Rhedin ved Göteborgs Universitet, som har 
bistått med sin sangpedagogiske kompetanse.

 15 Georg Johannesen. Om den norske skrivemåten (Oslo: Gylden-
dal, 1981), s. 19. Johannesen bruker riktignok uttrykket «negert 
poesi» om sakprosa, men det gir også mening om Paus-Posten, 
som til en viss grad imiterer avisspråket.

 16 De andre musikerne er: Paus-Posten: Alf E. Eik (bass og 
tekniker). Noen spiller også trommer på «Balladen om Politi-
inspektør Rynning-Tønnesen og sekretær Andreassen ved 
B ergen Politikammer», men plateomslaget angir ikke hvem. 
Nye Paus-Posten: Halvard Kausland (elgitar og trekkspill), 
Bjørn Holmvik (bass) og Jan-Erik Kongshaug (tekniker). Siste 
Paus-Posten: Arild Andersen (bass), Per Sveinson (elbass), Roy 
Hansen (trekkspill), Freddy Dahl (elgitar), Svein Christiansen 
(perkusjon) og Freddy Dahl (sang). I tillegg bidrar den legen-
dariske sportsreporteren Bjørge Lillelien på «Gråt, bare gråt, 
Argentina», uten å bli kreditert på plateomslaget. Når det 
gjelder Paus-Posten Extra! fra 1996, møter vi – foruten Paus og 
Per Sveinson (som nå er tekniker) – en ny besetning: Per Mathi-
sen (bass), Sven Ohrvik (trekkspill og tangentinstrumenter), 
Susanne Lundeng (fiolin) og Jon Larsen (gitar).

 17 https://tv.nrk.no/serie/etter-dagsrevyen/1978/FUHA00002778 
(sett 20.07.20).

 18 En tilsvarende formulering fins i «CIA på Jæren (spøk og spen-
ning)»: «Jeg har lest det i avisen, / så da er det vel sant. / USA 
har planlagt gerilja her på Rogaland.»

 19 Til denne kategorien sanger hører også «Dagbladet 1.3 2013» fra 
Avslutningen (2013).

 20 Min fremstilling av Lillehammer-saken og Norges forhold 
til Israel er basert på NOU 2000: 6 Lillehammer-saken, Per 
Øyvind Heradstveits Israelsk etterretning og mordet på Lille-
hammer (Oslo: Aschehoug 1974), Annæus Schjødts selvbiografi 
Mange liv (Oslo: Gyldendal 2004), Odd Karsten Tveits Alt 
for Israel. Oslo – Jerusalem 1948–78 (Oslo: Cappelen 1996) og 
Trond Christian Løkkes masteroppgave Myter og masterplot i 
 Bouchiki-saken (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017).

 21 Ali Hassan Salameh ble drept i Beirut i 1979. (NOU 2000: 6), 
s. 29.
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 22 «Domsavsigelsen fant sted 1. mars 1974. Jeg ventet meg ikke me-
get. Resultatet ble imidlertid bedre enn noen av oss [advokater] 
tenkte. Av mine [klienter] ble Mikki Dorf blankt frifunnet, og 
Zvi Steinberg fikk bare ett års fengsel. De fire andre fikk straffer 
godt under minimum i vedkommende straffebestemmelser» 
(Schjødt. Mange liv, s. 181, mine klammeparenteser.) Når det 
gjelder de to siste – Sylvia Rafael og Abraham Gehmer –, er det 
verd å merke seg at Justisdepartementet ikke fant grunnlag for 
benådning, mens Riksadvokaten (Lauritz Dorenfeldt) og Over-
våkningssentralen (ledet av Gunnar Haarstad) gikk inn for det, 
jf. NOU 2006: 6, s. 36. Schjødt skriver videre: «I mai 1975 dro 
utenriksminister Frydenlund på offisielt besøk til Israel. Og som 
slike høye herrer pleier, hadde han sukkertøy med seg, nemlig 
løfte om benådning av de to gjenværende innsatte i Norge. Anne 
Grethe [Schjødts daværende kone] og jeg var på vei hjemover fra 
Sørlandet da vi fikk høre en nyhetssending som i noe tilslørte 
ord fortalte – i hvert fall meg – at benådning stod for døren» 
(Schjødt, Mange liv, s. 186, min klammeparentes).

 23 VG 08.01.74, s. 16.
 24 I desember 1978 ble Rafael likevel innvilget generell adgang til 

Norge, og i 1981 fikk hun oppholdstillatelse på ubestemt tid. For å 
få dette gjennom henvendte Schjødt seg til sin venn høyesteretts-
advokat Jens Chr. Hauge, tidligere forsvarsminister og justismi-
nister, som «gjorde sitt, eller rettere: langt mer enn noen kunne 
forvente eller forlange. Det virket, for i begynnelsen av 1979 
fikk Sylvia endelig tillatelse til å ta fast bopel i Norge» (Schjødt, 
Mange liv, s. 201). Det nytter å ha venner med politisk innflytelse.

 25 Aftenposten 21.01.74, s. 27. Det samme gjengir Per Øyvind He-
radstveit i boka Israelsk etterretning og mordet på Lillehammer 
(Oslo: Aschehoug, 1974), s. 166.

 26 VG 12.01.74, s. 14.
 27 VG 21.01.74, s. 14.
 28 VG 01.03.77, s. 7.
 29 Jens Christian Hauge, Jo Benkow, Thorbjørn Berntsen, Toril 

Skard, Bjørn Unneberg og Kjell Magne Bondevik var for 
oppholdstillatelse. I et av motinnleggene, undertegnet «Bill 
Mulholland, Oslo», het det: «Sylvia Rafael kom til Norge for 
å drepe en mann. Verken hun eller hennes medhjelpere gadd 
engang undersøke om de virkelig hadde funnet fram til ‘rett’ 
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mann, således meiet de ned et uskyldig medmenneske foran 
øynene på hans gravide kone» (VG 11.03.77, s. 11). Er det en 
gjenklang av dette vi hører i Paus’ ballade?

 30 VG 21.01.77, s. 5.
 31 VG 01.03.77, s. 1.
 32 Aftenposten 21.01.74, s. 27. I selvbiografien sidestiller han de 

tiltalte Mossad-agentene med dem som – i likhet med ham selv 
– «frivillig kjempet for sitt land mot tysk overmakt gjennom 
mange krigsår» (Schjødt, Mange liv, s. 172).

 33 Klassekampen 15.03.77, s. 2.
 34 Dagbladet 21.03.77, s. 7.
 35 Nordlys 24.03.77, s. 1.
 36 Klassekampen, hhv. 15.03.77, 17.03.77 og 22.03.77.
 37 Hålogaland lagmannsrett: Dom 19.11.1977. Gjengitt med tilla-

telse fra Arkivverket.
 38 Bjørneboe skrev blant annet artikkelen «Anarkismen som 

fremtid» i 1969, hvor han slo fast at kjernen i anarkismen er 
«oppløsningen eller nedbygningen av den centrale stat, av den 
autoritære statsmakt. Den loddrette, pyramidale, eller bedre: 
monolitiske statstype skal erstattes av et horisontalt samfunn, 
oppdelt i frie, selvstendige kommuner eller føderasjoner – i 
suverene, men samarbeidende fagforeninger.» (Jens Bjørneboe. 
Vi som elsket Amerika, Oslo: Pax 1970), s. 81.

 39 En av dem som gikk hardest ut mot AKP fra venstresiden, var 
Georg Johannesen, som i et intervju i Dagbladet 9. juni i 1978 
karakteriserte partiet som en trojansk hest: «På mitt politiske 
kart står ellers ikke AKP (m-l) på noen venstrefløy. Terrorgrup-
per av typen Baader-Meinhof i Vest-Tyskland, De røde brigader i 
Italia og maoistpartier av typen AKP (m-l) fører en slik politikk 
at man skulle tro de handlet på oppdrag fra CIA eller mafiaen. 
Et sterkt AKP kan utelukkende være i nøytronbombens tjeneste. 
/ Men i striden mellom AKP og Norsk Front framstår AKP som 
et mindre onde fordi det ikke er rasistisk» (Johannesen, Om den 
norske skrivemåten, s. 163). Det hører med til historien at partiet 
ble dannet av utbrytere fra ungdomsavdelingen av Sosialistisk 
Folkeparti, som Johannesen selv hadde vært medlem av.

 40 Det samme poenget antydes i «Et stev om herr Lars Gule, 
Larvik». Den planlagte bombesprengningen i Beirut blir ekstra 
besynderlig når aktivisten kommer fra Larvik.
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 41 «Kan det være slik at den gamle bys mer intime atmosfære er 
forsvunnet uten at noe nytt er kommet i stedet? At det nye 
Tromsø ikke har funnet sin egen identitet ennå, men befinner 
seg i en overgangsfase hvor mye flyter? Vi tror det ligger adskillig 
i den siste problemstilling. […] Tromsø er i dag ikke en så trivelig 
by som den kunne være» (Nordlys 21.03.77, s. 4).

 42 Erling Folkvord: Rødt! På barrikadene for AKP og RV (Oslo: 
Millenium, 1998), s. 58–59.

 43 Klassekampen 11.08.77, s. 2.
 44 Nordlys 23.03.77, s. 4. At AKP slamret «hysterisk med dørene», 

var det flere som mente. Avisa Tromsø skrev på lederplass at 
«AKP kjører erfaringsmessig hardt ut, – og man får bestemt 
inntrykk av at de mener at angrep er det beste forsvar. Vi må 
regne med at trykksakene fra dem vil flomme i dagene fremover, 
– ikke minst i Tromsø. I dem vil det nok ikke blir spart på de 
harde ord» (Tromsø 22.03.77, s. 3). Også under rettssaken kom 
forsvarerne inn på at partiet hadde skapt en dårlig atmosfære 
i byen. Olav Hestenes: «Da sprengningen skjedde var det en 
ganske massiv irritasjon i alle lag av befolkningen over AKP 
(m-l)’s metoder. Det er på denne bakgrunn forståelig at hoved-
tiltalte fikk den katastrofale feiloppfatning at han hadde hele 
byen i ryggen da han sprengte Oktoberbokhandelen». Gunnar 
Nerdrum: «aksjonen mot Oktober bokhandel måtte sees i 
sammenheng med det anti-klimaks m-l’ernes virksomhet hadde 
skapt i byen» (VG 21.11.77, s. 10).

 45 Klassekampen 28.11.77, s. 4.
 46 «Et klart tilfelle av ulovlig beslag skjedde under etterforskingen 

av sprengningen av Oktober bokhandel i Tromsø den 20. mars 
1977. I forbindelse med at politiet gjennomgikk bokhandelen 
etter eksplosjonen, fant man postkvitteringer og flere lister med 
navn på personer som hadde kjøpt bøker, eller som var abonnen-
ter på publikasjoner som ble forhandlet gjennom bokhandelen. 
Overvåkingspolitiet sikret seg disse dokumentene.» (Doku-
ment nr. 15 (1995–96), s. 421.) Den oppgitte datoen 20. mars er 
feil; sprengningen skjedde 13. mars.

 47 Brundtlands uttalelse kom i et intervju med SVT 2 den 2. 
august 1996, etter offentliggjørelsen av Lund-kommisjonens 
rapport. På plateomslaget lyder sitatet: «Ingen har tatt skade 
av å bli overvåket.» I virkeligheten sa hun det slik: «Jeg tror 
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ikke det er noen som egentlig har vondt av å være registrert, i 
den betydningen du nå ... altså, mye av det som er her, er jo en 
nedtegning av at noen har vært der og der, og det står ikke noe 
annet i de mappene i veldig mange tilfeller, og det er jo for så 
vidt uinteressant» (gjengitt i NRK Radios Ukeslutt 10. august 
og Ukeslutt Årskavalkade 28. desember 1996:  https://www.
nb.no/nbsok/nb/d56eec4c1ca4ec261954c2ce38b7ba2f?index=1 
(hørt 29.07.20)).

 48 Dagbladet 28.08.13, s. 2. At han stemte KrF, forhindret likevel 
ikke at han samme år gjorde narr av tidligere partileder Kjell 
Magne Bondevik i «Festsang ved feiringen av 7-årsjubileet 
for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter» på albumet 
Avslutningen.

 49 VG 27.09.97, s. 23, min klammeparentes.
 50 Bergens Tidende 28.08.78, s. 48.
 51 Vårt Land 02.02.78, s. 4.
 52 Bergens Tidende 09.03.78, s. 4.
 53 Bergens Tidende 01.03.78, s. 12.
 54 Vårt Land 16.03, 78, s. 27.
 55 Aftenposten 17.12.77, s. 4. Per Lønning søkte avskjed som biskop 

i Borg i protest mot abortloven i 1975. I 1977 ble han dosent ved 
Universitetet i Oslo, og det var den stillingen han hadde da han 
rev ned plakaten.

 56 Takk til professor Helje Kringlebotn Sødal ved UiA, som gjorde 
meg oppmerksom på dette.

 57 Her har jeg transkribert teksten slik den ble fremført i Etter 
Dagsrevyen 21.01.78. Den trykte versjonen i VG har et par 
mindre avvik. Opptaket fins i NRKs arkiver: https://tv.nrk.no/
serie/etter-dagsrevyen/1978/FUHA00002678/avspiller (sett 
29.07.20).

 58 Apollon mfl. Djevleutdriverne. Eksorsisme i Norge (Oslo: Pax 
Forlag, 1981), s. 23, min klammeparentes. I samme bok skriver 
Daniel Apollon: «At utdriverne er menn og ofrene kvinner er 
ingen tilfeldighet. Det betyr at seksualitet i vid forstand er en av 
komponentene i forholdet» (s. 127).

 59 VG 23.02.78, s. 8.
 60 VG 23.02.78, s. 8.
 61 VG 25.01.78, s. 11.
 62 VG 25.01.78, s. 11.



358

Arven fra skillingsvisene

 63 Da Odd Børretzen og Alf Cranner skulle fremføre visa «Ti-
voli» i Etter Dagsrevyen den påfølgende lørdagen, ble de bedt 
om å fjerne ordene ‘djevel’ og ‘emissær’. Visa hadde vært i salg i 
over ett år og hadde blitt spilt på radio flere ganger, men etter 
bråket med Paus tok NRK ingen sjanser (VG 30.01.78, s. 1).

 64 VG 23.01.78, s. 8.
 65 Keld Hyldig: Ibsen og norsk teater. Del 1: 1850–1930. (Oslo: Vidar-

forlaget, 2019), s. 152–163.
 66 Kristelig Folkeparti ble egentlig stiftet 27 år etter at Ibsen døde, 

i 1933, som en reaksjon på tiltagende sekularisering av samfun-
net. Men «tredve» passer bedre med rytmen.

 67 I NRK markerte man visstnok sanger med spilleforbud med en 
rød lapp eller hanske. På baksiden av Siste Paus-Posten la redak-
tøren inn følgende melding: «P.s. Kjære NRK, for å spare dere 
for arbeid og ergrelser, har vi sørget for å trykke en rød hanske 
på coveret med det samme, siden vi likevel var i gang. D.s.»

 68 Sitert etter Atle Roness. Demonbesettelse. Psykiatriske og teolo-
giske synspunkter. (Oslo: Luther Forlag, 1981), s. 44.

 69 Roness, Demonbesettelse, 1981: 56. Så sent som i 2010 utga Bente 
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