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– HEI, ER DET LENGE SIDEN dere kom?
Ein mild mann presenterer seg som representant 

for fylkeskommunen i Buskerud. Han hentar nøklar 
frå ei blid ung dame i resepsjonen og viser veg til 
jappeversjonen av ei rorbu. Det er framleis to timar til 
Aarebrot skal halde det eigentlege foredraget sitt.

– Her kan du slappe av eller freshe deg opp litt, 
seier representanten. 

Aarebrot låser opp, går rett gjennom rorbua og 
ut på ein platting og tenner ein ny røyk i det rosa 
morgonlyset. 

– Eg reknar med Stordalen kjøper kvotar frå Lem 
viss eg røyker på hotellet hans. 

Eit fl y teiknar ei mjuk stripe CO2 på himmelen. 
– Det er min våte draum, å bli spurt om å halde 

eit miljøforedrag. Men det blir vel Frp som spør, og 
det blir jævla politisk ukorrekt, seier Aarebrot.

Latteren pressar på.
Han går inn i rorbua, stansar ved baderomsdøra, 

opnar og kikar inn.
– Nettopp. Stordalen vil at vi skal bruke skitne 

handklede om igjen. For å spare miljøet, liksom. 
Her burde det stått: «Vil du øke profi tten til Petter 
Stordalen? Bruk håndklærne om igjen slik at han 
kan ansette færre innvandrere i vaskeriet».

Aarebrot er nesten blid igjen. 
Inne på hotellet har frukostserveringa endeleg 

opna. Over egg, bacon og pannekaker slår Aarebrot 
fast at norske val er det «døllaste» du kan studere, 
kanskje med unntak for Liechtenstein.

SJØLV VAKS Aarebrot opp i ein arbeidarklassefamilie 
på Kronstad i Bergen, har han sagt.

– Vel, så veldig proletært var det vel ikkje. Faren 
min var ingeniør. Mor mi var heimeverande. 

Det som er viktig i Bergen, forklarer Aarebrot, er 
kvar du har vakse opp. På Kronstad arbeidde nesten 
alle i industrien, 70 prosent stemte Arbeidarpartiet. 

– Mine to bestemødrer var deklasserte bergens-
fruer. Rundt 1904 forelska dei seg i ein murar frå Etne 
og ein typograf frå Tysnes. Dei vart erklært arvelause. 

– Så det er litt borgarskap i deg?
– Eg er, som alle frå Bergen, ein jævla bastard. Halv-

vegs stril, halvvegs bergensar, halvvegs overklasse, 
halvvegs arbeidarklasse. Eg er relativt typisk, seier 
Aarebrot.

Det var på Kronstad Aarebrot begynte å interessere 
seg for sport. 

– Eg hatar idrett. Eg er tilhengar av sport. Med 
sport meiner eg å røre seg i naturen og oppleve. Å gå 
på ski over Grønland, fi ske laks i elvane, gå på fjellet, 
det er sport. Men skulle du fi nne på springe opp 
Stoltzekleiven med stoppeklokke, då har du trans-
formert sport til idrett, seier Aarebrot. 

Han vandrar via Nietzsches fi losofi , nasjonsbyg-
ging, Adolf Hitler, korporativisme og Bjørn Dæhlie 
fram mot konklusjonen:

– Idrettsforbundet har direkte fascistiske trekk.
Det er mogleg å forstå kvifor Morgenbladet nyleg 

utropte Aarebrot til landets mest mediesiterte 
professor. 

AAREBROT SEIER IKKJE NEI. Aarebrot seier alltid ja. Ja til 
Studvest, ja til Time Magazine, ja til pensjonistar på 
Sotra, ja til Harald Eia, ja til fylkespolitikarar i Buskerud.

Berre til Se og Hør seier han nei.
– Folkeopplysning er eit gammalt og arrogant ord, 

men eg prøver i alle fall å formidle andre synspunkt 
enn dei som er totalt politisk korrekte. Eg prøver å gi 
debatten nokre nye innfallsvinklar – saman med fl inke 
pressefolk som er ute etter det same. Se og Hør tener 
pengar på å sløve folk ned, få folk til å tenkje minst 
mogleg, på overfl atisk fjas, seier Aarebrot.

Han innser at han ofte blir oppringt av journalistar 
som berre vil styrke ei sak med ei setning frå ein 
professor. Han synest det er heilt i orden. 

– Idet du erkjenner at pressa har eit samfunns-
oppdrag, er det ikkje urimeleg å sjå det som ei plikt 
å stille opp, seier Aarebrot. 

Ikkje alle likar stilen hans, og nokon synest han 
synsar for mykje.

– Når eg snakkar med journalistar, synsar eg heile 
tida. Men eg har aldri utgitt synsing for å vere vit-
skapeleg arbeid, parerer Aarebrot. 

I KONFERANSEROMMET med det lite passande namnet 
«Spalassium I» kjem ein middelaldrande mann inn, 

humrar ved synet av valforskaren, tar fram eit kamera 
og knipsar. 

– Noreg er det einaste landet i Europa der lokalt 
sjølvstyre ikkje er nemnt i gjeldande grunnlov. Til og 
med i Liechtenstein..., opnar Aarebrot.

I ein time raljerer han treffsikkert over sentralmaktas 
arrogante marginalisering av fylkeskommunane – til 
jubel frå fylkespolitikarane. 

– Embetsmannsstaten ruler ... Petter Stordalen er 
ein skurk ... miljøpolitikken blir styrt av osloungdom 
med megafon!

Heile det politiske spekteret ler.
Aarebrot avsluttar med å snakke om sentranella-

bakterien. Den har ein tendens til å infi sere lokal-
politikarar straks dei ruslar inn i Stortingskantina.

– Då mister dei evna til å ta sjølvstendige avgjersler. 
Dessverre har eg ikkje funne noko antibiotika, seier 
Aarebrot.

Han set seg godt til rette på bordet som er sett opp 
for den berbare pc-en.

– Så konklusjonen får bli – lat ikkje berre bergensa-
rane vere store i kjeften!

Bordet gir etter. Professoren går i golvet. Pc-en glir 
som ein giljotin. Forsamlinga måper. 

Få sekund seinare er Aarebrot i gang med spørs-
målsrunden. Han har vore ute ei hotellnatt før.

ETTERPÅ, i ein djup lenestol i den litt sterile lobbyen, 
er det tid for ettertanke. 

– No er eg faen ikkje sikker lenger, seier han.
Overalt ligg eksemplar av Dagens Næringsliv, som 

i leiarartikkelen denne dagen erklærer fylkeskommunen 
død med ønske om snarleg gravferd.

– Nei, det kan ikkje vere i tvil. Det er no vi er i peri-
ferien, konkluderer professor Frank Aarebrot.

Bulderet frå bronkiane kulminerer i ein rå, larmande 
latter.
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