
Maren Sofie Kristensen i
1. klasse på Myra skole
kikker nøye på klørne til
hønsehauken. Hun har
sett hvordan de virker. 

ANNA KRAKSTAD
anna@agderposten.no 37 00 37 56

Maren Sofie blir ivrig når Me-
rete Haslund forteller om høn-
sehauken.

– Jeg så hønsehauken ta den

lille, hvite høna mi. Det var
trist, for den var så fin, sier Ma-
ren Sofie.

1. klasse fra Myra skole sitter
i fuglerommet på Langsæ gård.
På veggene henger store glas-
skap med utstoppede fugler.
Der er ugler i mange størrelser.
Spurvefugler med alt fra grå til
fargestrålende fjær. Fugler fra
fuglebrettet og fugler som aldri
noen gang har stukket nebbet
så langt nord som til Arendal. 

I taket svever en albatross
over elever og lærere.

– Kan noen fortelle meg hvor
mange meter den er fra vinges-
piss til vingespiss, spør Merete
Haslund.

– 10 meter? 
– 8 meter?
– 100 meter?
Det er den største måken ele-

vene fra Myra skole noen gang
har sett, men det er ikke lett å
tippe at albatrossen er tre me-
ter mellom vingespissene. Alt
om albatrossen er eventyrlig,
og 1. klassingene hører godt et-
ter når Merete Haslund fortel-

ler at fuglen flyr i tre, fire år
uten å lande. 

Vekk med støvet
– Vi funderte lenge på hvordan
vi skulle formidle fuglesam-
lingen vår, sier museumspeda-
gog Roald Hanssen fra Aust-
Agder kulturhistoriske senter. 

Senteret har overtatt fuglene
fra Arendals offentlige høiere
almenskole. Der hang samling-
en i mange år og ble mer og mer
nedstøvet. De fleste fuglene ble
stoppet ut på 1800-tallet, og
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Byr på Britneys hår
Britney Spears ble en verdensnyhet da hun barberte av seg
alt håret i helgen. Nå selger frisøren de lyse Britney-lokkene
på eBay – og flere store kjendisblad har meldt sin interesse.
Årsaken til interessen skal være mulighetene til å finne ut om
hun benytter seg av narkotika, skriver nettstedet Access Hol-
lywood. Det er nemlig mulig å fastslå gjennom testing av hår.
Imageskiftet skyldes at hun er lei av at alle skal ta på henne. 

Skal spille Anna Nicole Smith
Hollywood planlegger allerede en film om Anna
Nicole Smith. Hovedrollen forventes å gå til Char-
lize Theron. Theron ble belønnet med Oscar for
rollen som seriemorderen Aileen Wuornos i fil-
men «Monster» fra 2003. Filmen bygget på en
sann historie om en prostituert kvinne, som be-
gynte å ta livet av sine kunder. (©NTB)

Mills tatt på sengen av Peta
Sir Paul McCartneys ekskone Heather Mills er ikke lenger vel-
kommen i dyrevernorganisasjonen People for the Ethical Tre-
atment of Animals (Peta). Både Mills og McCartney har vært
dyrevernforkjempere i årevis og hun ble tatt helt på senga da
hun fikk vite om Petas beslutning. – Jeg ble sjokkert. Jeg tenk-
te: «–Herregud, hva er nå dette?». Venninnen min ringte meg
og sa at hun var veldig lei seg for de triste nyhetene. (©NTB)

Lindsay rett på fest 
Lindsay Lohan dro rett på fest da hen-
nes 30 dagers opphold på avven-
ningsinstitusjonen Wonderland Cen-
ter var over. Fredag kveld var hun
godt i gang med gamle vaner – og
ble sett mens hun festet på nattklub-
ben Teddy’s i Hollywood. (©NTB)

PROPAGANDABILDE: Dette arrangerte bildet skulle vekke patri-
otisk glød. 

Helter og løgner 
I krigstid skilles det ofte
ikke mellom propaganda,
statistikk og løgn. Det fly-
ter sammen i hensiktsmes-
sighetens esende eltedeig.

I fredstid kan en – i beste
fall – skjelne snørr og
skjegg. Når det da ikke drei-
er seg om valgkamp eller va-
remesse.

I «Flags of Our Fathers»
har Clint Eastwood plukket
fram en bit av krigshistorien
som illustrerer avstanden
mellom propaganda og vir-
kelighet. Ved slutten av an-
dre verdenskrig slåss ameri-
kanske marinesoldater inn-
bitt for å feie vekk japanske
soldater fra den lille øya Iwo
Jima. For så å rette det av-
gjørende støtet mot det ja-
panske fastlandet. Da mari-
nesoldatene erobrer en høy-
de, blir Stars and Stripes
heist. Pressebildet av plan-
tingen av flaggstanga ble
dermed det mest vidgjetne
ikonet for amerikansk krig-
føring noen gang – og ut-
nyttet for det var verdt.

Amerikanske borgere var
lei av krigen, og krigføringen
hadde nær knekket økono-
mien.

Behovet for helter og tri-
umferende flaggreising var
skrikende. Dermed ble tre
av soldatene som – i et ar-
rangert bilde – hadde reist
flaggstanga, utropt til helter
og sendt på hyllingsferd
USA rundt. De skulle vekke
patriotisk glød og samle inn
penger.

Filmen skildrer hva pro-
paganda og falsk heltestatus
gjør med de tre soldatenes
psyke, men først og fremst
avdekker filmen krigens
grimme, uheroiske ansikt.

Eastwood kontrasterer bil-
der fra krigens kjøttkvern og
storslått heltefeiring på ba-
seballbaner med flomlys,
fyrverkeri og frasetaler. De
rå kampscenene er i sort og
hvitt, som krigsreporternes
pressebilder. Propaganda-
turneen er gjengitt i propa-
gandaens festlige farger.
(Krig er gøy og du kan kom-
me hjem som helt!)

«Flags of Our Fathers» er
en nærgående saumfaring
av heltebegrepet. I nærkam-
pene på Iwo Jima er det tynt
med patriotiske helter. Der
slåss en ikke for Fedrelan-
det, men for å holde seg og
sine nærmeste kamerater i
live.

Det er blitt rystende sterk
film, men den sprenger åpne
dører. Spielbergs film «Redd
menig Ryan» har vist det
samme før. Filmen er her og
der også skjemmende over-
tydelig. En savner under-
tekst og den ordløse stillhe-
ten som gjør ord overflødi-
ge. (Og at ikonet fra Iwo Ji-
ma endret historien er tøv.
Propagandakverna i Was-
hington hadde nok funnet
andre «patriotiske» bilder
fra fronten!) Litt sentimen-
talt skvalp kunne en også
vært foruten.

Men som en tenksom
analyse av «helter»er filmen
definitivt verd billetten.

Film

Flags of Our Fathers

Am. krigsdrama
Tid: 2 t. 25 min.
Sensur: 15 år.
ANMELDT AV: 
Odd Vaagland

Kjør
olje-
debatt
I kveld kan du selv kaste deg
ut i diskusjonen etter at doku-
mentarfilmen «Crude Im-
pact» er vist i Lille Torungen. 
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«Crude Impact» er en film om
vår avhengighet av olje. Den stil-
ler spørsmål ved om uroen i ver-
den i dag er et resultat av begyn-
nelsen på slutten av tilgjengeli-
ge oljereserver. Blir det bare ver-
re i fremtiden eller finnes det

løsninger?  
UNEP/GRID-
Arendal, Oslo
Dokumentar-
kino og Aren-
dal Kulturhus
er arrangør og
har invitert
Øystein Dahle,
styremedlem
UNEP/GRID-
Arendal og
Bård Lahn som
leder Natur og
Ungdom til
Arendal. Dahle
er 68 år og har
arbeidet i olje-
selskapet Esso

fra 1963 til 1995. Han har vært
raffineridirektør ved Esso-raffi-
neriet på Slagentangen ved
Tønsberg og viseadministre-
rende direktør i ESSO Norge.
Han har arbeidet for Esso ved
planleggingsavdelingen i New
York og som driftssjef på Aruba.
Som ekspert på energispørsmål
og miljøvern, har han vært en
etterspurt foredragsholder i
inn- og utland.

Bård Lahn er 23 år og har
blant annet hatt ansvar for Na-
tur og Ungdoms arbeid med ol-
jevirksomhet i nordområdene.
Han har arbeidet lenge med kli-
maspørsmål, og har fulgt FNs
internasjonale klimaforhand-
linger siden 2005. 

– Som møteleder har vi fått
Sarah Prosser fra Oslo Doku-
mentarkino. Hun er utdannet
geolog og er 40 år. Dermed er
det tre godt kvalifiserte innle-
dere til debatten, sier Mette
Arnstad.  

Det er to hovedfokus for de-
batten: Er alternativene til fos-
silenergi aktuelle erstatninger
for å løse vår avhengighet av ol-
je? 

Og; Hva er det som får oss til
å reagere i vårt daglige liv?
Hvorfor har vi dårlig samvittig-
het når vi kommer litt sent på
jobb, men ikke hvis vi tar en kort
Sydentur eller kaster mat vi ikke
har brukt? 

Øystein Dahle

Bård Lahn  

Fanget av nebb og klør

ROVKLØR: Maren Sofie Kristensen fra Myra skole forteller om hauken som tok den lille høna. FOTO: STEIN HARALD ØIGÅRD 

FLYR HØYT: Albatrossen kan fly i tre, fire år uten å lande, fortalte Merete
Haslund. 

KULTURELL SKOLESEKK: Fuglen Phønix sang og fortalte som fugler. 

det var noen år siden de var
brukt i undervisningen da mu-
seet overtok dem. Nå har Agder
Naturmuseum og botaniske ha-
ge hjulpet med å nyregistrere og
systematisere fuglene. Det er ut-
arbeidet et undervisningsopp-
legg som skal få det til å bruse i
gamle fjær og få unge elever til å
stupe kråke av begeistring. 

Populært
I løpet av neste uke har 2000
småskoleelever i Aust-Agder
lært en masse om fugler.

– Gjennom den kulturelle
skolesekken har vi fått midler til
å lønne en drama-
pedagog, forteller
Hanssen, stolt
som en hane. 

Dramapedago-
gen svever rundt i
museet som fugl
Phønix, i Merete Haslunds skik-
kelse. Hun forteller om fugler
hun har møtt og synger fugle-
sanger med elevene. Lærerne
har fått veiledningshefter der de
lærer hvorfor det heter å skvette

vann på gåsa og hva de skal gjø-
re hvis de vil lage meiseboller

med elevene.
Merete Has-

lund sender rundt
halefjærene til en
hakkespett. 

– Hvorfor er det
en fordel at de er

så stive, spør hun. 
Ingen elever vet svaret. Men

så er det heller ikke mange 1.
klassinger som sitter i et tre og
forsøker å holde balansen mens
de hakker etter mark.  

I taket svever en
albatross over
elever og lærere


