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Er dette Norges 
For elleve år siden hørte jeg
en mann som snakket om
Norges rikdom. Han pratet
ikke om olje. Han var opp-
tatt av historiene våre.

TORGRIM 
TITLESTAD:
Harald Hårfagre
160 sider
Saga bok / 
Spartacus

HALVOR TJØNN:
Harald Hardråde
205 sider
Saga bok /
Spartacus

Tarald Aano, tekst 

HISTORIE: Rolf Jensen hadde ak-
kurat holdt foredrag om storytell-
ing i Stavanger Forum, og dere får
unnskylde at jeg ser et drøyt tiår
bakover i tid. Verre skal det bli,
for snart skal vi bevege oss 1100–
1200 år i samme retning. Men ak-
kurat nå er vi altså i foajeen i Sta-
vanger Forum der lokale næring-
slivsfolk er på vei hjem etter å ha
hørt den danske framtidsforske-
rens utlegning om hvor verdifullt
det er med frittgående høns.

KORREKSJON: Mannen og hans
tilhørere var ikke primært
opptatt av dyrevelferd, men
de begynte så smått å innse at
forbrukerne var det. I alle
fall så pass at de var villige
til å betale litt mer for eg-
gene fra Hr. Olesen sine
frie høner, enn for pro-
duktene fra de industri-
elle verperiene. Ikke for-
di de var bedre, nødven-
digvis, men fordi nettopp

disse eggene hadde en sto-
ry. Den handlet om at hø-

nene var fri, og at Holger og
Lone Danske ble litt gladere når
de spiste sitt lysende gule morge-
negg med god samvittighet og
tanke på bondens frigjorte høner.
Framtidens suksesser må tale til
hjertet, ikke til hjernen, sa Jen-
sen. 

SÅ KOM BØLGEN av storytellere i

næringsliv og reklamebransje.
Til å begynne med var det ganske
så forfriskende, men ganske
snart ble framtidsforskerens
mantra allemannseie, og da ble
alt fryktelig slitsomt. Overalt
dukket det opp folk som ikke len-
ger solgte produkter, men fortell-
inger og drømmer. Kunderådgiv-
ere i bankene våre skulle pakke
lånerenter inn i historier som
skapte empati, strømprisene
skulle beskrives slik at de ga oss
identitet, personaldirektører og
revisorer nøyde seg ikke lenger
med arbeidsundersøkelser og
tallkolonner – nå skulle histo-
riene opp og fram.

SORRY FOLKENS, omveien ble
lang. For nettopp denne fortellin-
gen skal altså bruke Stavanger Fo-
rum anno 1999 som springbrett
på veien til 800-tallet og et før-
Norge preget av danske herskere
og småkonger som kranglet og
sloss og i det hele tatt.

– Historiene våre er noe av det
viktigste vi har, vi må bare forstå
hvor verdifulle de er. Hvis dere
hadde innsett dette, kunne dere
solgt de norske historiene til hele
verden – vikingtiden er jo full av
drama.

Sa Rolf Jensen, og var dermed
på vei inn i tradisjonell historie-
fortelling, ikke den konsulent-
skapte manipuleringsøvelsen
han nettopp hadde profetert. For
ham gikk det antakelig ut på ett.

UANSETT: HISTORIENE om Harald
Hårfagre, hans forgjengere og et-
terkommere, er altfor gode til å
leve innestengt i et læringsorien-
tert skolesystem fra grunnskole
til universitet. Likevel er det alt-

HARALD OG HARALD

HARALD HÅRFAGRE: Født ca.
850, død ca. 931. Regnes for å ha
samlet Norge til ett rike ved slaget i
Hafrsfjord ca. år 872. Fikk antake-
lig minst 22 barn med sju ulike
kvinner. Den første kongen med
navn Harald.
HARALD HARDRÅDE: Født 1015,
død 25. september 1066. Norsk
konge fra 1046 til 1066 da han falt
i slaget ved Stamford Bridge.
Tjenestegjorde også for keiseren i
Bysants, Tyrkia. Var den tredje
kongen ved navn Harald.

TEGNEFILM: En gruppe Stavanger-folk
jobber iherdig med ideen til en 
animasjonsfilm om Harald 
Hårfagre. En pilot ligger 
på klippebordet, og sånn 
ser kongen ut i Ståle 
Ådlands strek. 
(Illustrasjon: 
Historyinmotion.no)
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Klippe, klippe, sa kunden
DEN SOM SKAL spare penger i USA,
trenger først og fremst en god saks
og en romslig lommebok. Det kan
selvfølgelig virke litt selvmotsigende
å kreve stor lommebok av den som
er ute etter å bruke minst mulig
penger, men du må ha plass til alle
medlemskortene, VIP-kortene, og
ekstra-god-kunde-kortene ved siden
av alle kupongene. 

Den åpne og uforstilte ameri-
kanske vennligheten er som varm
vårsol når den melder seg. Som når
du står i kassakø med armene fulle
av innkjøp som vil gjøre deg hundre
dollar lettere, og damen foran deg i
køen smilende spør om du har ku-
pong. Det har du jo ikke. – Du kan få
denne, sier damen, – den gir deg 35
prosent.

HVA SIER DU til fremmede damer
som nettopp har gitt deg drøyt 200
kroner? – Eh, skal du ikke bruke den
selv? – Nei, den går ut i dag, og jeg
har en annen, som gir 50 prosent.

Kampen for tilværelsen blir selv-
følgelig noe enklere hvis man kan få
den på rabatt. Allerede første dag

her borte ble jeg innrull-
ert i Safeway-klub-

ben. Det er ikke
akkurat Frimurer-
losjen, jeg slapp
inn uten anbefal-
ing fra to medlem-

mer med god
vandel og uten å

overnatte i kiste. De
dytter kortet på deg i kassen

og ser uforstående på alle som
avslår. – Vil du virkelig betale mer for
varene?

NÅR VI medlemmer i denne ikke fullt
så eksklusive klubben har handlet
alle våre fødevarer, til priser som
stort sett ligger rundt halvparten av
de norske, viser vi fram klubbkortet,
og så raser rabatten av på skjermen,
slik at sluttsummen noen ganger blir
ubegripelig lav. Og har vi sittet bøyd
over lokalavisen og klippet ut ku-
ponger som gir to tuber tannkrem for
én, 20 prosent avslag på kyllingbryst
eller to dollar rabatt på en halvkilos
krukke med peanøttsmør, synker
summen enda et hakk.

Likevel er jeg ikke trofast. Til tross
for alt det gode Safeway gjør for
meg, er jeg også medlem i Shoppers-
klubben til Wegmans, et mattempel
som får Helgø på Mariero til å fortone
seg som Brustadbua. Og så er jeg
selvsagt VIP-kunde hos Harris
Teeter, en glimrende mat-
varebutikk som er åpen
24 timer i døgnet, alle
dager i året. Det
følger et kort

med hver av dem, og en miniutgave
til å henge i nøkkelknippet slik at vi
slipper å rote gjennom kundekortene
fra fire hotellkjeder, VIP-kortene fra de
fleste klesbutikkene på kjøpesente-
ret, bensinkortene, medlemskortene
fra tre kaffebarkjeder (gratis wie-
nerbrød som velkomstgave) og ra-
battkortene fra de to største bokhan-
dlerkjedene (15 prosent ekstra oppå
de 30 prosentene som alle får, er det
løye vi leser?). 

I TIÅR ETTER tiår har amerikanske
husmødre samlet på kuponger og
vekslet dem inn i lavere matvareregn-
inger, billigere bilvask og avslag på
pizzaen som blir levert på døren
(med hver pizza vi bestiller kommer
det en kupong som gir 20 prosent
avslag på den neste, det er et fe-
tende, men ganske billig økosystem).

Derfor var det vel ikke overras-
kende at noen kom på å kombinere
denne tradisjonen med nettets
effektivitet. Nettstedet Groupon.com,
som også har fått sin norske av-
legger, omsatte i fjor for 12 milliarder
kroner, og avslo i forrige uke et tilbud
fra Google om å bli kjøpt opp for 36
milliarder kroner, de syntes visstnok
ikke prisen var høy nok.

GROUPON inngår avtaler med alle
typer leverandører, fra tepperens til
begynnerkurs i seiling, fra pikant
undertøy til blodige biffer. Leverandø-
ren blir markedsført til hundretusen-
er av potensielle kunder og kan koste
på seg en solid rabatt. Groupon tar
halvparten av rabatten og gir den
andre halvparten til kundene. I skri-
vende stund har jeg sju timer og
førtien minutter på meg til å kjøpe en
kupong som gir 15 dollar i hamburg-
ere hos Z-burger for 7 dollar. Men jeg
vet ikke, 3030 andre har allerede
slått til, det kan bli trengsel ved
smultgryten.

Innerst inne vet vi jo, selv uten
handelsgym, at dette er et nullsum-
spill. På en eller annen måte betaler
vi forbrukere det som varene og
arbeidet koster, pluss bedriftenes
profitt og prisen på kupongene. Men
hvis alle andre klipper, føles det
merkelig dumt å la saksen ligge.

Hva sier du til
fremmede damer
som nettopp har
gitt deg drøyt 
200 kroner?
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beste historie?
for få av oss som har tatt oss tid til
å lese mer enn pensum. Noen har
lest en ungdomsbok eller to lagt
til vikingtiden, andre har inntatt
et par voksenromaner eller vært
innom et historiespel eller to, på
Stiklestad, i Møllebukta, på Bøm-
lo eller på Lundsneset. Der har vi
fått tablåer med stolte helter og
usle svikere, vakre kvinner og
hvite gangere, framført med stort
patos eller parodisk komikk. Vi
har fått slagscener og ny musikk,
og de fleste av oss har hatt vansk-
er med å forstå hvem som var
hvem, og hvorfor de handlet som
de gjorde. 

NÅ HAR VIKING-ENTUSIASTEN Tor-
grim Titlestad gitt ut en bitte li-
ten bok som rett og slett heter
«Harald Hårfagre», og det er den
boken som har sendt meg bakov-
er i tid. Titlestad er nemlig en
utrettelig formidler av den
norske storhet vi kaller viking-
tiden, og hans lille bok er starten
på et folkelig og ambisiøst pros-
jekt i samarbeid mellom hans
eget forlag, Saga bok, og Sparta-
cus: Sammen skal de gi ut en bok-
serie om den norske kongerek-
ken fra Harald Hårfagre til Sigurd
Jorsalfare. Hvert halvår kommer
to nye kongebøker basert på
forskning og fortolkning, signert
en rekke norske historikere og
skribenter. I tillegg til Titlestads
egen bok om Harald Hårfagre er
journalist Halvor Tjønn ute med
boken om mannen forlagene om-
taler som den største eventyrer
av dem alle, Harald Hardråde:
«Med sine bedrifter i Russland,
Bysants og Afrika og sine vold-
somme militære ambisjoner, var
han en spektakulær skikkelse.»

TOR ÅGE BRINGSVÆRD, en av
norsk litteraturs store fortellere,
en gigant som elsker de overvel-
dende eventyr, har latt seg be-
geistre av de to bøkene, og enda
mer av selve ideen. «Det er ikke
nok med Snorre! En fabelaktig
forlagsidé som det er all grunn til
å heie på!», skrev han nylig i
Adresseavisen.

Han har helt rett, og vi får heie
med og kaste oss over de små og
lettleste bøkene om norske saga-
konger. Titlestads bok er ikke en
litterær prestasjon, og det er ikke
kreativ dramaturgi og suverene
fortellergrep som driver meg fra
side til side. Det gjør kunnskapen
hans, kombinert med viljen til å

legge bort mange av fotnotene og
forbeholdene forskere ofte omgir
seg med, også når de forsøker å
nå ut til et bredt publikum.

MEN FØRST og fremst er det jo Ha-
ralds egen historie som fengsler,
hans oppvekst og hans brå og tra-
giske vei til småkongetronen,
hans store planer og hans enes-
tående evne til å forhandle – eller
true – seg til allianser, hans van-
skelige valg, hans mange kvinner
og barn og hans imponerende
seirer. 

Titlestad viser oss Harald, og
han plasserer ham foran et stor-
politisk, europeisk bakteppe vi
ikke fikk fra historiebøkene på
ungdomsskolen. Han gir oss de-
taljer som antyder hvilke indre
krefter som drev den første egen-
tlige kongen her hjemme. Muli-
gens vil noen historikere bli pro-
vosert av Titlestads bok, ikke vet
jeg. Men som leser føler jeg meg
tatt på alvor helt fra første til siste
side: Titlestad vil så gjerne dele
dette materialet med meg, han
oppgir kilder, han drøfter under-
veis, han er tydelig når han men-
er å vite og når han trekker mer
usikre slutninger. Det føles rede-
lig og riktig.

NOK BAKOVERKIKKING, tilbake til
Stavanger Forum og den danske
foredragsholderen Rolf Jensen,
og videre framover. For hadde
han ikke rett? Er det ikke sant at
de norske kongedramaene burde
leve, også utenfor pensum, histo-
riespelene, formidlingssentrene
og faktabøkene?

Mange har forsøkt seg med
filmprosjekter og tegnefilmi-
deer, men stortenkte skisser
strander oftest før de setter seil.
Kanskje er det feil folk. Eller for
lite penger. Eller uforløste ideer.
Men historiene bak er mer enn
gode nok, virkeligheten er ofte
det. Harald Hårfagre er verdt en
gigantisk tv-serie, Harald Har-
dråde skulle fått livet sitt på film.
Og vi fortjener en skikkelig stor-
satsing, et kulturelt maratonløp
som snakker både til hjerte og
hjerne, historier som bryter ut av
kretsen av spesielt interesserte
og inntar vanligfolks kantines-
nakk; «har du sett ...?»

Imens får vi nøye oss med et
par små bøker hvert halvår fra-
mover. Og en tjukk Snorre som
står i hylla et sted. 

tarald.aano@aftenbladet.no

,, En fabelaktig forlagsidé som det
er all grunn til å heie på!
Tor Åge Bringsværd, forfatter
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Sven Egil Omdal

ØVE DAMMEN


