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Det hendte
1929: Et oppgjør mellom gangsterkongen 
Al Capones bande og noen av hans mot-
standere rystet selv det hardkokte Chi-
cago. Sju menn utkledd som politifolk, ble 
regelrett henrettet i en garasje i byen av 
Capone-folkene. Oppgjøret har siden fått 
betegnelsen «St. Valentindag-massakren».

1949: Knesset (det israelske parlament) har 
sitt første møte. Knesset ble etablert på en 
bakketopp vest i Jerusalem før Israels uav-
hengighetskrig i 1948. 

Bygningen ble senere finansiert av 
James A. de Rothschild som en gave til 
Staten Israel. Knesset har et kammer som 
består av 120 medlemmer, som velges for 
en fireårig periode. Ingen politiske partier 

har noen gang hatt absolutt flertall i Knes-
set.

1952: De 6. olympiske vinterleker åpner i 
Oslo. Vinter-OL 1952 ble arrangert i Oslo i 
tidsrommet 15. februar-1952. Lekenes store 
helt ble skøyteløperen Hjalmar Andersen 
(«Hjallis»), som på Bislett tok gull på tre 
distanser. Norge ble beste nasjon med sju 
gullmedaljer. De kom ved: Hjalmar An-
dersen (1500 meter, 5000 meter og 10 000 
meter skøyter), Stein Eriksen (storslalåm), 
Arnfinn Bergmann (spesielt hopprenn), 
Hallgeir Brenden (18 km langrenn), Simon 
Slåttvik (kombinert).

1989: Den 14. februar 1989 ble en fatwa 
utstedt av lederen av Iran, ayatollah Kho-
meini, via Radio Teheran. Denne fatwaen 

krevde at Rushdie måtte henrettes etter å 
ha skrevet boken Santaniske Vers som var 
blasfemisk mot islam. Den 7. mars 1989 
brøt Storbritannia sine diplomatiske rela-
sjoner med Iran på grunn av dette forhol-
det. Den 24. september 1998 meddelte Iran 
at de ikke lenger ville gjøre noe for å skade 
Rusdie. 

Dette kom som en forutsetning for å 
kunne gjenopprette de diplomatiske rela-
sjonene med Storbritannia. 

Så snart relasjonene var gjenoppret-
tet snudde de iranske myndighetene og 
hevdet på nytt dødstruslene mot Rushdie. 
Iran har nektet å trekke tilbake fatwaen 
på grunnlag av det kun er den som ut-
stedte fatwaen som kan trekke den tilbake. 
(©NTB)* Ta også en titt på arkiv.agderposten.no 

her finner du aviser helt tilbake til 1940. 

I dag er det Hjørdis og Jardar som 
har navnedag. Hjørdis er et norrønt 
saganavn. Kommer av hjorr (sverd) 
og dis (gudinne). Det norrøne Jardarr 
kommer av jord og ar, et vanlig ledd i 
gammelnorske navn. Betyr antakelig 
stridsmann. (©NTB)

Navnedag

Merete Haslund, Bjørg Øygar-
den, Iren Matheussen og Vanja 
Bruce Fone markerer den store 
kjærlighetsdagen med en dob-
beloppsetting av kabareten «Det 
er bare kjærlighet» – oppspritet 
med nye sanger og monologer 
som er skrevet spesielt for Va-
lentines day.

Og, før hun drar, eller muli-
gens etter at hun kommer hjem, 
vil Haslund sørge for at hennes 
mann får en passende overras-
kelse. Uten at hun vil kommen-
tere hva denne består av.

– Det egner seg ikke på trykk, 
sier hun.

– Egner det seg på trykk, det 
dere skal fremføre på scenen 
i kveld?

– Vi har som mål å formidle 
det meste av kjærlighetsregiste-
ret på en slagferdig, men sivili-
sert måte. Alle vil finne noe som 
passer for seg, det lover jeg!

– Du er jo gift med en nord-
lending (musiker Hans Inge 
Fagervik). Tror du det ville 
vært lettere å fremføre en slik 
forestilling i Nord-Norge?

– Tjaaa..., kanskje. Eller, det 
er jeg ikke sikker på. Det at sør-
lendinger skal være så trege, tror 
jeg er mer en myte enn et fak-
tum. Jeg tror det var mer riktig 

før, men nå er vi mer influert av 
andre deler av landet enn før. 
Det er flere innflyttere, Jeg tror 
vi er like tøffe som de fleste an-
dre.

– Hvordan er ditt forhold til 
Valentines day?

– Jeg har ikke noe spesielt for-
hold til den. Den er jo ganske ny 
i vår kultur, men jeg registrerer 
jo at mange ungdommer gjør 
mye ut av den. Det er moro. Vi 
kan aldri ha for stort fokus på 
kjærlighet – og derfor synes vi 
i Hjerterdamer at det er moro å 
kunne gjøre noe ut av den. 

– Hva skiller dagens to fore-
stillinger fra «Det er bare 
kjærlighet», som ble vist i 
fjor?

– Vi har to nye sanger, to mo-
nologer og noen snutter som er 
skrevet inn i forbindelse med at 
vi spiller på Valentines day. Den 
blir litt annerledes, og vi håper 
jo at mange av dem som allere-
de har sett kabareten, kommer 
igjen.

– Hvordan ser en romantisk 
kveld ut for deg?

– Hvis jeg kunne få velge, 
ville jeg først ha delt en fin kul-

turopplevelse med Hans Inge, 
før vi hadde gått ut og spist en 
bedre middag. Og så måtte vi jo 
avslutte med... noe som ikke eg-
ner seg på trykk...

– Tror du Valentines day er 
noe som vil feste seg i norsk 
kultur?

– Jeg håper det. Som sagt re-
gistrerer jeg at mange unge er 
opptatt av den, og jeg ser jo at 
Halloween nå begynner å bli 
«husvarm» i Norge. Det hadde 
vært hyggelig om det blir like-
dan med Valentines day.

Er du sugen på Valentines-meldinger med trøkk i, bør du oppsøke Grimstad 
Kulturhus i kveld. Der gir Merete Haslund og de tre øvrige hjerterdamene deg et 
crash course i kjærlighet.

Slagferdig hjerterdame

I kveld fremfører Merete Haslund en oppspritet versjon av kabareten «Det er bare kjærlighet», sammen med 
Bjørg Øygarden, Iren Matheussen og Vanja Bruce Fone. Anledningen er selvsagt at det er Valentines dag. 

DAGENS NAVN

Navn: Merete Haslund.
Fra: Tromøy.
Alder: 43.
Yrke: Kulturarbeider (frilans).
Bosted: Tromøy.
Sivil status: Gift, tre barn.
Aktuell: Fremfører kabare-
ten «Det er bare kjærlighet» i 
Grimstad i dag, sammen med 
kollegene i Hjerterdamer.

Tidligere medarbeider i Agder-
posten Jan H. Henriksen, som 
for tre år siden sluttet i yrket for 
å bli musikkinstruktør i Stranda 
på Sunnmøre, skal nå flytte 
til Borgund i samme oppdrag. 
Sunnmørsposten skriver i den 
forbindelse at Henriksen har 
gjort et særdeles godt arbeid i 
bygda, og det er med sorg stran-
dingene tar imot meldingen om 
at den populære unge sørlendin-
gen skal reise sin vei.

Blant de 17 hestene som for tiden 
finnes i det gamle Dypvåg, er 
også Sandøys eneste hest, nem-
lig hederskronede «Solveig». 
Hun er en helt spesiell hoppe, og 
sammen med sin eier Kristen 
Nygård sørger hun for at det blir 
fraktet ved, koks, materialer og 
matvarer rundt til dem som tren-
ger en håndsrekning på øya.

Brannvesenet i de seks Nidar-
krets-kommunene er samlet til 
en slagkraftig enhet med i alt 21 
ansatte, foruten reservemann-
skaper. 1. februar dukket det opp 
en uniformert herre i Nidarkret-
sens hovedkvarter i Fylkeshuset. 
Navnet er Magne Eikanger, og 
tittelen er brannsjef. Han overtar 
jobben etter i alt seks brannsje-
fer, og blir én av tre likestilte le-
dere i Nidarkretsen.

Høyst ufrivillig blir politimester 
Finn Steinkopf nå lovbryter. 
Fra kommende lørdag vil Aren-
dal politikammer bli ilagt 500 
kroner døgnet i tvangsmulkt. 
Arbeidstilsynet har sett seg lei 
på at kammeret gjennom flere 
år har brutt Arbeidsmiljøloven. 
Etaten har derfor valgt å ilegge 
politiet økonomisk «straff».

Det finns viktigere ting å prate 
om enn været. Jeg syns vi skulle 
prate mye mer om livet. Når vi 
våkner om morgenen og trek-
ker vekk gardinene, er det for 
å gå dagen i møte. Vi kan aldri 
være sikre på hvordan dagen vi 
går i møte blir. Når vi møter men-
nesker på vår vandring gjennom 
dagen, prater vi mye om været. 
Om nedbør, vind og temperatur. 
Når vi spør hverandre hvordan 
vi har det, er gjerne svaret: «Jo, 
takk, bare bra». Men er vi ærlige, 
så har vi det vel ikke alltid bra. 
Livets sinnsstemning varierer på 
samme måte som været. Noen 
dager er bra, mens andre er dår-
lige. Uansett hvordan dagene vå-
re er, så er det godt å ha en som 
vandrer med oss i dagene vi går 
i møte. Jesus ønsker å være vår 
medvandrer gjennom dagen.
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Rino Rudsli
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