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Frastjålet Stradivarius på kafé

C Den sørkoreanske musikeren Min-Jin Kym har lært en dyr
lekse. Fiolinisten skulle bare spise litt lunsj på en kafé i London
etter å ha spilt med Lindon-filharmonikerne, men hun og vennene var så oppslukt av datamaskinene og mobiltelefonene at
de ikke fikk med seg at noen stakk av med fiolinen hennes – en
Stradivarius verd over 10 millioner kroner, og to buer til over en
halv million.
Nå har London-politiet etterlyst fiolinen, og Kyms forsikringsselskap utlover en dusør på 150 000 kroner til den som kommer med tips som kan løse saken.

Lindgren-arvinger i millionstrid

En bleiekledt M60 er for øyeblikket utstilt i Forsvarsmuseet.

Avvæpner
geværene
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C Arvingene etter Astrid
Lindgren går til sak mot det
Bonnier-eide svenske medieselskapet SF. De mener SF har
snytt dem for millioner i rettighetspenger og misbrukt
verk av den kjente forfatterinnen.
Striden dreier seg om en CD
med lydklipp fra filmene om
Pippi, Emil og andre Lindgren-figurer som familiesel-

JUL

Liv Berit Tessem og
Kjetil Wiedswang

Dagens jul er en verdensfest, og med
denne boken kommer vi tettere på
julas opphav og tradisjoner.

C – Dobbeltmoral i Forsvaret
Forsvarets huskunstner
Morten Traavik mener
forsvarstoppene
snakker som om de
skammer seg over
jobben de skal gjøre.
KJERSTI NIPEN
Det ble rabalder da norske Afghanistan-soldater i mannebladet Alfa ga uttrykk for at deres
opplevelser av krig var å sammenligne med – og foretrekke
foran – sex. Nå har kunstner
Morten Traavik satt «Bedre enn
sex?» som undertittel på sin siste utstilling som huskunstner
ved Forsvarsmuseet, Body Armour.

Balletak på forsvaret. I samtale med Alfa-redaktør Magnus
S. Rønningen sa Traavik at han
ønsket å referere til høstens debatt, for å aktualisere det han
mener er dobbeltmoral når Forsvaret tar avstand fra soldatuttalelsene utad.
– Det er som om det norske
Forsvaret skammer seg over sine
egne baller, og har dårlig samvittighet over jobben de skal gjøre. Utad ter Forsvaret seg som
om de ikke er trygge på sin egen
rolle. Jeg skulle ønske de kunne
si: «Ja, vi kriger, vi slår ihjel, det
er en del av jobben. Hvis dere
ikke liker det, legg oss ned», sa
Traavik.
Kondomrakett. Hans kunstprosjekter har stanget mot takhøyden i Forsvaret gjentatte
ganger. Først kledde han en 7
meter høy rakett i kondom. Så
ville han gi én tanks i discokuledrakt, og gi to andre påskriften
YES og NO. De ble begge stoppet.
Derimot kom han seg til NordKorea for å la seg avfotografere
som rockestjerne blant militære.

Hærwerk
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Morten Traavik (39) har siden
mars vært gjestekunstner ved
Forsvarsmuseet, med utstillinger under fellesbetegnelsen
Hærwerk.
Siste utstilling, Body Armour –
Bedre enn sex? åpnet i går.
Utgangspunktet var at Traavik
fritt skulle kommentere aktuelle
samfunnsmessige problemstillinger med utgangspunkt i museets og Forsvarets omfattende
samlinger av våpen, krigshistorie og faglig ekspertise.
Kunstneren er utdannet teaterinstruktør og skuespiller fra Dramatiska institutet i Stockholm
og GITIS i Moskva.

fakta
– På ett område er de bedre i
Nord-Korea enn i Norge: De utgir seg ikke for å bygge demokrati og frihet, de har en helt grei varedeklarasjon på det de driver
med. Da blir det en stor motsetning når forsvarsledelsen i Norge sier norske soldaters død er
«prisen vi må betale for demokrati», samtidig som de griper
inn i utstillinger, mener Traavik.

M60 med bleie. Den nyåpnede utstillingen Body Armour,
der Traavik lager skulpturer av
våpen, har imidlertid sluppet
forbi stengslene. Her vokser både øre, hår og ryggrad ut av en
AK47, mens en M60 munner ut i
et kjønnsorgan på én side og en
bleierumpe på den andre.
– Det kan sees politisk, men
jeg vil også gjerne at folk ser dette som en ren opplevelse. Mitt
hovedanliggende har vært å la
fantasien løpe litt løpsk, sier
Traavik, som berømmer Forsvarsmuseet som våget slippe
ham innenfor.

skapet Saltkråkan ikke har
godkjent, samt et tyvetall
andre plater det ikke er betalt
royalty for. Ifølge Saltkråkans
advokat Håkan Sjöström
skylder SF dem flere millioner
kroner.
Stockholms tingrett vil ventelig avgjøre tvisten, som har
pågått helt siden 2006, innen
et par uker.

