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– FY FAEN for nåkken idioter, å fy faen for 
nåkken idioter, gi meg nummeret, fy faen!

Kurt Oddekalv har eine handa på rattet 
og mobiltelefonen i den andre, 1881 på 
tråden, mat i munnen, automatgir, fl eecen 
full av hundehår, den sølvgrå fi rehjulstrek-
karen med stål i grillen, fl ylyd og lyskastar 
på taket klarer så vidt å halde følgje med 
sjåføren.

– Der, seier han – der brukte eg å jakte 
hoggorm med kniv som barn. Men no er 
hoggormen trua.

Mellom bilseta står ein tom Coca-Cola 
som Oddekalv kastar inn i avisjungelen i bak-
setet, simultant fi skar han fram ein liter 
appelsinjuice og tar ein dryg slurk før ei spak 
stemme i andre enden skal motta ordre.

– Hallaien, det er Kurt Oddekalv. No må 
du sparke dei litt i ballane!

Noregs mest frittgåande miljøvernar er 
på hogget. Han er nygift igjen, han har 
nettopp pakka ned cowboyutstyret etter 
klimamøtet på Bali og levert to miljøsvin til 
Økokrim. 

Og neste veke skal «Miljødronningen» 
døypast.

«Miljødronningen» er eit overvakingsskip 
med helikopterdekk og paintballkanon som 
skal stemple skutesidene til endå fl eire 
miljøsvin.

DET VAR MØRKT då vi køyrde gjennom sko-
gen om morgonen og til slutt fann fram til 
basen. Den steriliserte hunden gav frå seg 
eit bjeff. Trestammane knaka illevarslande i 
vinden. Elles var det stille og ingen teikn til 
liv i tømmerstovene.

– Eg skal ha eit møte med Magnus 
Stangeland i dag, men eg veit ikkje når. Eg 
prioriterer pengefolk framfor journalistar, 
hadde Oddekalv sagt på telefonen.

Ei dør gjekk opp, og ein trøytt, ung 
viking titta ut. 

– Du kan gå inn og vente, sa han. Faren 
var på veg.

Så, fl ydur i skogen. 
– Eg driv ei miljøbedrift. Vi er jækla gode, 

vi er skikkeleg dritgode på det vi gjer, og 
det er jækla tøft. Skjønar du kva eg meiner?

Oddekalv går, ikkje overraskande, rett 
på sak. Han har, ikkje overraskande, lom-
mer på sidene av buksa, kakiskjorte og 
offi siell jakke frå Norges Miljøvernforbund.

HAN VISER, overraskande, veg til kjøkkenet. 
Vi høyrer ein hane.

– Eg har to. Dei konkurrerer, seier 
Oddekalv.

Fire minutt seinare har han fyrt av sure 
salver mot Gudmund Hernes, skulesyste-
met, lutheranisme, Naturvernforbundet 
(obligatorisk), regjeringa og Familie- og 
omsorgsdepartementet «eller kva faen det 
heiter» – berre avbrote av eit par ordrar 
per mobil til miljøkrigarane ved fronten.

Oddekalv kan i 2008 feire 25 år i nær-
kamp for miljøet. I 1991 klatra han til 
topps i Naturvernforbundet i Hordaland 
(NVH), tok balletak på miljøkriminelle, 
mobiliserte media og skapte ei lokalavde-
ling som fekk organisasjonen sentralt til å 
framstå som ei lokalavdeling.

– Eg er ein jækla god folkeopplysar, 
seier Oddekalv.

Inspirasjonen kom blant anna frå Frederic 
Hauge i Bellona.

Så gjekk sikringane.

I 1992 PRESENTERTE Gerhard Helskog i TV 2 
påstandar frå tillitsvalde i Naturvernforbun-
det i Hordaland om økonomisk rot og om 
trugslar frå Oddekalv. Blant anna skulle han 
ha sikta på ein kollega med ladd våpen.

Oddekalv svarte med injuriesøksmål.
– Du leikar ikkje med våpen, sant? Du 

siktar ikkje på folk, seier Oddekalv. 
– Gjer du det, får du faen meg skyte dei 

også. Viss det verkeleg var slik at eg hadde 
sikta på han, så hadde eg skote. Skjønar du 
kva eg meiner?

I dag omtalar Oddekalv Bellona-sjefen 
gjerne som «Feite-Frederic». I fjor vart 
«Feite-Frederic» kåra til ein av verdas vikti-
gaste miljøheltar av Time Magazine. Odde-
kalv er ikkje imponert.

– Værsågod. Eg har vore sju gongar på 
CNN.

Injuriesøksmålet mot Helskog førte ikkje 
fram. Men dokumentaren gav ammunisjon 
til ein allereie bitter stillingskrig som kulmi-
nerte med Oddekalvs eksklusjon frå Natur-
vernforbundet på landsmøtet i 1993.

På det same møtet lanserte han Norges 
miljøvernforbund (NMF).

– Har du sjølv blitt saksøkt for injuriar 
nokon gong?

– Nei. 

– Har det vore nært?
– Nei.
– Er ikkje det utruleg?
– Jo.

– PÅ DEN ANDRE SIDA, så kartlegg eg profi len 
på eit menneske før eg går ut og seier noko.

– Profi len?
– Eg berre seier at Carl I. Hagen må tole 

meir enn Kjell Magne Bondevik. Du må 
tilpasse deg. Viss eg seier «ditt rævhol» til 
deg, og du er austlending, då blir du døds-
fornærma. Men seier eg det til ein bergen-
sar, då er han tjommi. Skjønar du kva eg 
meiner?

Oddekalv illustrerer med eit eksempel:
– I helga hadde vi kurs på Seletun, vi har 

jo eige kurs- og konferansehotell. Då seier 
eg i talen: «Gu for nåkken rævholler dåk-
ker e’ hele gjengen! Å kor glad eg e’ i dok-
ker! Dokker e’ de beste, de største rævhol-
lene eg vet om». Skjønar du kva eg 
meiner? Vi er litt rævhol alle saman. Vi er 
alle yin og yang. Det er ein viss prosent 
rævhol i deg, i meg, i alle.

Oddekalvs eigen profi l vart langt på veg 
forma av eit tøft møte med Bergen då han 
fl ytta frå Senja som åtteåring. Han vart 
mobba for dialekten, men lærte å tole ein 
støyt – og gi ein støyt. 

– Kor stor prosent rævhol er du?
– Eg har valt ein veg som gjer at eg må 

prøve å vere minst mogleg rævhol heile 
tida. Eg er den eg er, ein viss prosent ræv-
hol, ein viss prosent tjommi.

– Det verkar som du ofte blir oppfatta 
som anten eller?

– Når du går på ein krigssti og ryddar 
drit i 25 år, så får du mange fi endar. Enkel-
te likar ikkje forma mi, dei er gjerne kristne 
og mislikar banning. Så er det nokre som 
får potensproblem.

«VANLEGE, normale mannfolk» går det 
visstnok greitt med. 

– Men desse angstbiterske jævlane som 
har så jævlig feil bilete av seg sjølv og prøver 
så jævlig hardt å halde fasaden, dei slit litt.

– Kven snakkar du om no?
– Nei, det får du fi nne ut.
Dette handlar om mannsrolla, meiner 

han.
– Dersom eg gjekk på ein fest, 

Kurt Oddekalv lagar eit helvete for å hindre 
at alt går til helvete. No går det til helvete.

KURT I KAMP
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