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I dag investeres nesten hele Oljefondet i rike lands obliga-
sjoner og aksjemarkeder. Fondet kan og bør i større grad 
brukes for å bekjempe klimaendringer og fremme utvikling 
i fattige land.

dagsavisen mener■■

I Norge er det tegn til at veksten blir svakere, men fremde-
les tyder det meste på at økonomien vil utvikle seg bedre 
enn hos de fleste av våre naboer. Og da kan vi trolig fortsatt 
glede og gremme oss over en sterk krone.

dagens nÆringsLiv mener■■

Alarmen har nå gått fra Statistisk 
sentralbyrå, men alle aviser hol-
der kjeft. Forpliktelsene knyttet 
til innvandring har allerede pas-
sert 1.000 milliarder kroner med 
god margin, og fortsetter å vokse 
i ekspressfart.
Kostnadsgaloppen kan ende 

med hva? For eksempel at Jens 
Stoltenbergs oldebarn opple-
ver at hele oljefondet er slukt 
av forpliktelser til eksiterende 
innvandrerbefolkning og til net-
tokostnader knyttet til nye ikke-
vestlige innvandrere? 
Slik jeg ser det, burde dette gi 

grunn til store overskrifter som 
ved et krigsutbrudd i alle landets 
aviser. 

alf rønning
Nes 

ForpLikteLser knyttet tiL innvandring■■

Nå har alarmen gått

prøysen: Visenes popularitet har også med de 
fengende melodiene å gjøre, mener Per 
Dobloug.

Uenig med HA 
om Prøysen

i leder i HA 18. juli er overskrif-
ten: «Slipp Prøysen tekstene 
fri».«Skal en visediktning 
holdes levende, må den stadig 

fornyes». Redaktørens påstand 
her må kunne diskuteres, og jeg 
må erklære meg helt uenig. Min 
oppfatning er at Prøysenvisenes 
popularitet også har med de fen-
gende melodiene å gjøre. 

Svært mange av visene har ■■
svært gode og sangbare melodier, 
og jeg kan ikke tenke meg andre 
melodier på for eksempel «Blå-
bærturen» og «Lillebrors vise», 
med melodi av Finn Ludt. «Den 
første løvetann», «Jørgen Hat-
temaker», «Sønnavindsvalsen» 
og «Tango for to», mesterlig to-
nesatt av Bjarne Amdahl. For ikke 
å nevne «Julekveldsvise» av Arn-
ljot Høyland og «Du ska få en dag 
i mårå» av Otto Nielsen. 

Disse sangene er noen ek-■■
sempler som er så elsket av det 
norske folk at jeg påstår at HAs 
redaktør skyter bom når han 
sier at «alt må utvikles av nye 
generasjoner om det skal holdes 
i live». At noen har behov for å 
fornye disse melodiene har jeg 
liten tro på.

En sammenligning kan være:   
Trenger Mozart og Beethoven eller 
Bjørnson og Ibsen å bli fornyet? 

Men når HAs redaktør antyder ■■
at i 2041 er det ikke sikkert det er 
så mange som interesserer seg for 
Alf Prøysen lenger i det hele tatt, 
vil de fleste si at han tar feil. Jeg 
vil si: Prøysen vil leve!!

Alf Prøysen må ha vært en mes-
ter til å bruke «Gamle melodier» 
og laget tekster til disse, og han 
må også ha inspirert mange kom-
ponister til å lage gode sangbare 
melodier til andre av sine vise-
tekster. 

I forordet til de tre bøkene ■■
med «Samlede viser og vers» sier 
Christian Hartmann og Otto Niel-
sen at det i samlingen er 47 ver-
ker eller dikt uten melodi, men 
det er og en del viser som det er 
laget flere melodier til. Her ble det 
valgt de melodiene som Prøysen 
selv likte best. Hartmann og Niel-

sen skriver også at Alf Prøysen til 
å begynne med skrev visene sine 
til folkelige melodier, som han 
hadde lært av sin sangglade far, 
og av omreisende kramkarer. Jeg 
kan nevne at i samlingen er det 
på «Vise for gærne jinter» (Oppå 
Lauvåsen) – brukt en melodi av 
ukjent komponist, men det er 
ikke den melodi vi bruker mest 
i dag. 

Vi har eksempler på norske ■■
sanger som meg bekjent har to 
melodier. Jeg nevner noen:

«Mellom bakkar og berg», 
«Den norske sjømann», «Å leva 
det er å elska» og julesangen «Du 
grønne, glitrende tre», uten at jeg 
kjenner bakgrunnen for to melo-
dier på hver av dem. Men en me-
lodi på hver av disse har blitt stå-
ende og mest brukt. 

Jeg gir min fulle støtte til Elin ■■
Prøysen med flere som sitter på 
rettighetene med bakgrunn i 
Lov om opphavsrett til åndsverk 
m.v. Derfor slutter jeg meg også 
til mange av Steinar Sætervadets 
synspunkter i HA 20. juli.

meninger■■

Per Dobloug
Brumunddal

PrøyseN: alf Prøysen må ha vært en mester til å bruke gamle melodier og  
sette tekst til dem, skriver Per dobloug.

Til deg som en gang i livet ■■
har vært, er, eller kan komme 
til å bli singel. Altså til alle.

Visste du at for bare femtiseks 
år siden fikk ikke single lov å 
leie leilighet med vindu på kjøk-
kenet? For ikke å snakke om so-
verom! Husbanklån var forbe-
holdt de som hadde noen å dele 
livet med, og for å bli inntegnet 
på Oslo Leiegårdskontor måtte 
man være gift eller forlovet. Det 
samme gjaldt i andre norske 
byer. 

Etter stiftelsen av Ensliges ■■
Landsforbund i 1957, har for-
eningen oppnådd stor framgang 
for enslige i Norge. Nå er det kun 
økonomien som kan sette grenser 
for enslige som vil kjøpe seg en 
treroms. Den sosiale stigmatise-
ringen er ikke så sterk som den 
har vært. Flott! Det hjelper altså å 
sette fokus på urettferdighet. Men 
vi kan ikke gi oss nå. 

I skrivende stund fikk un-■■
dertegnede en telefon fra et 
medlem gjennom 40 år som 
hadde hatt en oppdagelse: 
«Det dere jobber med er fortsatt 
uhyre viktig. Det finnes fortsatt 
uventede negative holdninger 
til oss som ikke har ektemake 
eller barn. Man kan blant annet 
få innspill på hvordan man skal 
styre egen økonomi. I mange år 

har vi i Norge kjempet for like-
stilling. Kanskje kunne vi nå 
lengre dersom vi i stedet snak-
ker om likeverd. Stå på!» 

Likeverd for enslige i sam-■■
funnet er dét Ensliges Lands-
forbund arbeider for. Nesten én 
million mennesker er alenebo-
ere i Norge i dag. Blant de eldste 
er flertallet kvinner. Det nye er 
at blant de yngste er flertallet 
menn. 

Mange tenker at singelpolitikk 
ikke er noe som angår dem, der-
som de har en kjæreste eller er 
gift. Ensliges Landsforbund jobber 
ikke bare for aleneboeres levekår, 
men også for enkeltindividet – for 
de gangene i livet når vi står alene. 
Som ung singel. Som student. Som 
enslig voksen. Som skilt, separert, 
alene etter brudd. Som enke eller 
enkemann. Som særboer. You 
name it. 

Ensliges Landsforbund føl-■■
ger valgkampen med krav 
om skattefradrag for alene-
boere, mer rettferdig fastledd 
på kommunale avgifter, gode 
husbankvilkår og mulighet for 
lengre løpetid på boliglånet for 
aleneboere. 

therese stordahl
sekretær 
Ensliges Landsforbund

poLitikk For ensLige

Når du står alene

Alle har noe å bidra med. ■■
Derfor ligger arbeidslinja til 
grunn for Arbeiderpartiets vel-
ferdspolitikk. Vi trenger alle. Det 
samme gjelder skattesystemet 
vårt. Vi vil ikke ha nullskatteyt-
ere, men bevare formueskatten 
og sørge for at de som har mye 
bidrar mer til fellesskapet enn 
de som har mindre. 

Når Høyre sier de skal fjerne 
formueskatten, fjerner de også 
en inntekt for staten som må 
hentes inn et annet sted. Enten 
ved kutt i det offentlige tjenes-
tetilbudet, eller følge sitt parti-
program og innføre karensdag 
på sykepengene, evtentuelt kut-
te i ledighetstrygden. Dette 
skjuler de bak utsagnet: «det 
skal lønne seg å jobbe» eller «vi 
skal gjøre det mer lønnsomt å 
jobbe». Det skal Høyre gjøre ved 
at folk ikke har råd til å være 
syke eller uføre. 

 Arbeiderpartiet jobber kon-■■
tinuerlig med tiltak for at men-

nesker med nedsatt arbeidsevne 
også skal få bidra i arbeidslivet. 
Menneskene er den største res-
sursen vi har her i landet, og 
ved at de aller fleste av oss er 
med og bidrar i arbeidsmarke-
det og til fellesskapet, får vi et 
mye bedre samfunn enn ved at 
noen av de rikeste slipper å be-
tale en skatt det er innlysende 
at de klarer å betale. 

Arbeiderpartiet ser hele ti-■■
den etter forbedringer vi kan 
gjøre i skattesystemet, men det 
totale skattetrykket skal forbli 
det samme, og modellen med 
at de som har mest skal betale 
mest, og de som har mindre 
betaler mindre, kommer til å 
bestå.

Fred kristian nordstad
Hamar arbeiderparti

veLFerdspoLitikk

Alle skal bidra

At noen har behov for å fornye disse 
melodiene har jeg liten tro på.

PEr dobLoUg


