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noko eg har slutta med, kunne du ta deg 
faen på at ein eller annan gjøk begynte 
å skjelle meg ut utan grunn. Gjerne fordi 
kjerringa hans hadde sagt noko positivt 
om meg. Skjønar du kva eg meiner?

– Du har passert femti, har du merka 
noko endring?

– Nei. I dag tidleg då eg køyrde for å 
måle elektromagnetisme hos – ja det 
kan du ikkje skrive – høyrde eg ei låt på 
radioen. Skikkeleg dritbra, heavy metal, 
rytmisk og jævlig bra. Då kjende eg at 
krafta steig. Eg er litt rock ’n’ roll.

– Så du kjenner deg framleis ung og 
sprek?

– Sprek og sprek. Eg er ein småfeit 
femtiåring. Eg har fått anstrengelsesastma.

– Du må rett og slett ta det meir med 
ro?

– Ikkje faen.

MILJØVERNAREN var i ungdomen ein 
talentfull 800-meterløpar. Men det var 
ikkje astma som stansa idrettskarrieren. 
Toppidretten er biletet på eit sjukt sam-
funn, meiner Oddekalv.

– Det er som med Romarriket, dess 
meir det gjekk til helvete, dess meir 
sirkus. Dess meir det går til helvete no, 
dess større overskrifter i avisene om 
fotballkampar og andre uvesentlege ting.

Oddekalv forsvinn ut av kjøkkenet 
med mobilen i handa.

– Hallo? No er eg jækla forbanna på 
deg...

Oddekalv kjem inn igjen. Han trur han 
blir overvaka.

– Kan dei ikkje berre lytte, for helvete?
– Meiner du verkeleg at du blir avlytta?
– Ja, dersom dei ikkje avlyttar denne 

telefonen her, kven sin telefon skal dei 
då avlytte? Det er heilt okei for meg.

– Er det mikrofonar her inne?
– Om så var, kva faen gjer det – sjølv 

om eg no skal ut og kritisere kongen? 
Oddekalv ville heller gå på jakt med 
Trond Mohn, Bergens rikaste mann 
og sponsor for NMF. 

– Eg har ti av dei hundre rikaste i Bergen 
som støttespelarar. Det er berre positivt. 

EIN SPONSOR ringer og blir informert om 
det spesielle dassrullsystemet på den nye 
båten. 

– Vi må snart gå. Hugs at eg må mate 
endene, seier Oddekalv. 

Men først må vi sjå heimekontoret. 
– Her har vi eit våpen frå Brasil, dette 

er ei jordugle, villsau, gipskrystall frå 
ørkenen, dette er ein havnål – einaste 
fi sken som kan røre hovudet – kufte frå 
ein tjommi i Kautokeino, lasso frå pam-
pasen, liane frå Amazonas, machete, 
piler frå indianarane, fossile østers som 
eg fann kor faen det no var, vågekval-
barde, hoggormskinn... 

– Kva med den krokodillen der?
– Den fekk eg av bestemora mi. 
Den digre kontorpulten er kamufl ert 

med papir, bøker og tidsskrift. CD-hylle 
og Black Sabbath står ved sida av «Verden 
i krig» i tre bind.

– Eg les mykje. Jævlig fort. Rekorden 
er alle desse på fi re månader. 

Oddekalv peikar på tre fullstappa 
hyller med «Det beste».

Under ligg ein stabel med Donald Duck 
og Tarzan. Men hoggormskinnet bedrar:

– På sengekanten har eg Macchsliavelli, 
eller kva faen han heiter. «Fyrsten», he-he. 
Kjerringen kjøper bøker i ein sånn jævlig 
fl ott innbunden serie, skjønar du kva eg 
meiner? I fjor fekk eg ei bok om kinesisk 
krigskunst av ein kinesisk krigsherre, 
Yang Pjo? Eg hugsar faen ikkje namnet.

TELEFONEN ringer pussig nok ikkje. Odde-
kalv får tid til å ramse opp fl eire viktige 
bøker: «Kampen om Nordvegen, nytt lys 
over vikingtiden», «Du fi nner meg i fjell-
ene» om indianarhøvdingen Geronimo. 

Det er rart at Dagens Næringsliv ikkje 
har spurt kva Kurt Oddekalv har på 
nattbordet. 

– Macchlavelli les eg berre når eg er 
veldig konsentrert, det er ei bok som må 
lesast to gongar. Men den der teite boka 
som han fekk miljøpris for han der, kva 
faen heiter han? Sofi es verden! Den heiv 
eg med ein gong. Det er ei uintelligent bok.

– Er det noko inspirasjon å hente frå 
Machiavelli?

– Nei, eg treng ikkje inspirasjon. Men 
det er greitt å forstå korleis dei gamle 
systema var bygt opp. Eg driv organisasjons-
bygging sjølv. Vi er demokratiske. Men vi 
har leiing.

– Det er altså demokrati, men du 
bestemmer?

– Ja. Nei. Eg bestemmer ikkje over 
styret. Dei kan ta avgjersler imot meg.

– Gjer dei det?
– Av og til.
– Har du eit eksempel?
– Nei.

ODDEKALV forsvinn ut av kontoret for 
å ringe.

– Hallo, Magnus! Når kan du møte 
meg? Litauen?! Kva faen gjer du der? 

Oddekalv sluker den siste fl isa med hjorte-
rull og blir dyster.

– Alle mine spådommar har dessverre 
slått til. Og det skremmer vettet av Kurt 
Oddekalv.

– Kva er din neste spådom?
– Eg ventar ei verdsomspennande 

hungersnaud innan ti år. Det kjem som 
faen. Sann mine ord!

– Har du blitt dommedagsprofet?
– Nei. Men dette er dommedag uan-

sett korleis du snur og vender på det. På 
grunn av klimakrisa ser vi no ein reduk-
sjon i jordbruksproduksjonen over heile 
verda. Argentina og Russland har alt 
innført eksportrestriksjonar. I tida som 
kjem vil fl eire av dei store matprodusen-
tane sikre sine innbyggjarar først. Det vil 
ramme Noreg. Samstundes driv vi og 
legg ned jordbruket i dette åndssvake 
landet.

Oddekalv har alt kjøpt seg eit solid 
stykke jord til bruk for seg og familien 
når krisa slår til.

– Sånn tenkjer eg. Men eg har alltid 
tenkt jævlig langt framover.

Kurt Oddekalv imiterer plutseleg Kåre 
Willoch, sender verbale granatar i retning 
vegkontoret i Fyllingsdalen og fyrer av 
nokre rundar mot «runkebanen»: 

– I vårt forslag til trasé ville banen 
brukt 19 minutt til Flesland. I staden 
valde bystyret dette sporet til Nesttun. 
Det er berre å tørke seg bak!

EIN GUL BUSS står stille og ventar på å 
sige inn i ei rundkøyring.

Oddekalv tar ein krapp sving ut av 
vegen, forbi bussen og dei andre bilane 
og inn på vegen igjen før han set full fart 
mot mellomlanding ein stad på Kokstad 
for å fylle tysk rapsolje på tanken, hente 
utgått brød til endene hos Mesterbake-
ren, åtvare nokre bønder ute i same 
ærend om den komande hungerskrisa og 
deretter feilparkere ved Telenor-bygget 
for å hente ein sponsa satellittelefon.

Endeleg i marsjhøgd mot byen tar han 
opp mobilen for nittande gong sidan vi 
møttest. Knekkebrød og juice forvanskar 
den engelske uttalen.

– I am going out in the press. This 
whole fucking... bloody, polluted, dirty, 
fi lthy. The King... Chile... and I am going 
to stop that!

Vel framme i hovudkvarteret i Sandvi-
ken set Oddekalv seg i den sponsa sjefs-
stolen. Stolen heng etter stropper frå 
taket og gjer at han slepp å sitje stille når 
han arbeider. No skal han berre ha seg 
eit par skiver. Ein ung medarbeidar blir 
beden om å hente majonesen.

Telefonen ringer. 
Det er Dagens Næringsliv. Dei lurer på 

kva bøker Kurt Oddekalv har på 
nattbordet.

EIN GONG var det alltid han som måtte gå 
til media. No går media ofte til han. 

– Kvifor stiller du opp til dette 
portrettintervjuet?

– Eg er ikkje redd for portrettintervju. 
For då er du nøydd til å treffe meg. Det 
kan sjølvsagt vere at du har ein eller 
annan wicked baktanke, Bergens Tidende 
er både og, men det driter eg i. Eg har 
rom for både yin og yang. Skjønar du kva 
eg meiner? Eg overlever uansett.
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cv/Kurt Oddekalv
ALDER: 51 år.
SIVIL STATUS: Gift (tredje ekteskap), 
fi re barn med fi re kvinner.
YRKE: Leiar i Norges Miljøvernforbund.
KARRIERE: Byggmeister, miljøvernaktivist 
sidan 1983, leiar i Naturvern-forbundet 
i Hordaland 1991–93. Frå 1993, leiar 
i Norges Miljøvernforbund.
AKTUELL: Døyper miljøovervakingsskipet 
«Miljødronningen» neste veke.

BÆ/BØ: Kurt Oddekalv har ei sterk samling dyr stikkande ut frå veggene i huset på Kaland. Digre 
gevir frå hjort og rein i stova, bøffelskalle over trappa. Og villsau på kontoret.


