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Britisk adel, feterte rockere og norske direktører 
strømmer til myt e omspunne River Test. Elven er 
fluefiskets vugge og utspringet til en av verdens 
mest eksklusive gentlemannsklubber.  10 → 
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SALGS- OG  
PRODUKTANSVARLIG  
MARTHE LIND

Dagens Næringsliv redigeres etter 
Vær Varsom-plakaten. DN betinger 
seg retten til å lagre og utgi alt stoff 
i elektronisk form, også gjennom 
samarbeidspartnere. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte 
innsendte manuskripter. Bidrag som 
ikke er bestilt, honoreres ikke.

Friluftsliv
Bli med til Stock-
bridge i Hampshire, 
fluefiskets vugge. 
→ 10

Musikk
Popstjernesønn True 
 August Waaktaar-Savoy 
platedebuterer. 
→ 26

Håndverk
To barndomsvenner vil ta 
sine egenbygde gitarer fra 
et loft på Jørpeland til det 
amerikanske markedet.
→ 38

Duft
Sekreter fra dyr har vært 
ettertraktet i parfyme i 
årevis – men hvorfor?
→ 46

Min arbeidsplass
Rudi Wulff
→ 25

Sommermat
Kerala-makrell
→  34

Mitt kjøretøy
Porsche 356 Speedster
→ 54
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FORSIDEBILDE 
THOMAS EKSTRÖM

 ↓
Følg oss
NETT D2.no

iNSTAGRAM  
@D2magasin

FACEBOOK 
@D2magasin



New pastels in limited edition

Available in selected stores and at moccamaster.com
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Tradisjonsfiske. Gartner og 
fiskeguide Simeon Hay ser en 
ørret som står og beiter tre 
meter ut i elven, like under 
et overhengende tre. Fisken 
er sky. Hay holder pusten. 
Hundene følger spent med.
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TEKST Ola Jordheim Halvorsen
FOTO Thomas Ekström

Stockbridge, Hampshire

Friluftsliv En stilleflytende liten elv i 
Sørvest-England er blitt et pilegrimsmål 

for fluefiskere. Langs River Tests 
bredder håver både fiskeentusiaster 

og godseiere inn storfangst.

→



Det   mest oppsiktsvekkende er faktisk ikke at den 
sagnomsuste elven River Test renner under 
stuegulvet til den britiske fondsforvalteren Ric-

hard Maitland – men heller det som skjer utenfor stuevinduet 
hans. Der har en norsk 57-åring med sjefsjobb i Naf og en forkjær-
lighet for antikke fiskesneller oppdaget en stor ørret.

Henrik Lindblad krummer ryggen, knekker i knærne – slik 
fangstmenn gjør når de har vilt i blikket – og slynger fluelinen ele-
gant frem og tilbake. Men han er ikke midt på vidda, snøret hans 
sneier ikke mosegrodde fjellknauser og røsslyng, men velfriserte 
hekker – og vips: Der sitter fiskefluen bom fast i en nedtrimmet 
japansk blodlønn.

– Oi, sier han.
Den gamle vannmøllen Fulling Mill i Whitchurch i prektige 

Hampshire sørvest i England er ikke bare en vakker og fredet ei-
endom, men også en av Englands beste fiskeplasser. Maitlands 
gartner står på andre siden av elven og flikker på en kuleklippet 
buksbom. Ørreten vaker igjen. Men Lindblads fluesnøre har nå 
surret seg ordentlig fast i prydtreet. Han legger stangen på bakken.

– Ja, ja. Velkommen til England!

Dyre Dråper. Litt lenger opp, rundt landsbyen Ashe, trenger 
kildevannet opp fra dypt nede i jorden og danner River Test, en 
elv klar som gin, bare enda dyrere.

Her, hvor fremtredende rockere som Eric Clapton, Roger 
Waters og Sting har eiendom, koster fiskerettigheter godt over 
20.000 kroner meteren, ifølge avisen The Times, noe som resul-
terer i eiendomstransaksjoner i 100-millionersklassen. Og det til 
tross for at store deler av elven ligner mer på en bekk. 

Vannet er rent kildevann som konstant siger opp gjennom den 
porøse, kalkholdige berggrunnen, og elven holder derfor ti grader 
og jevn vannstand året rundt. Elvebunnen består av lys, nesten 
kritthvit grus, mørke soleier og edelgrønne vannstjerner.

Resultatet er perfekte leveforhold for insekter, ørret – og det 
britiske aristokratiet.

Fish&Chaps. – Kan jeg få si noen ord, utbryter Morten Haran-
gen (43) midt i en skål på The Three Cups Inn.

Sammen med de norske fiskekameratene Eldar Hauge (58) og 
Henrik Lindblad har han fordøyet dagen på den ærverdige puben i 
Stockbridge litt lenger ned langs elven. Det er i dette området det 
moderne fluefisket oppsto for 200 år siden. Den 600 år gamle puben  
med takhøyde på 170 centimeter slår stadig vekk prominente flue- 
fiskende briter i bakken. Stemningen er høystemt.

– Vi har lyst til å foreslå et nytt medlem til Flyfisher's Club fra 
Norge. Og det er deg, Henrik, fortsetter Harangen, som har fisket 
her i 20 år og er ekspert på det britiske fluefisket.

– Du er en helt unik fluefisker som er veldig opptatt av historien. 
Så nå vil vi nominere deg som en av svært få norske medlemmer 
gjennom tidene.

Flyfisher's Club er en London-basert gentlemannsklubb voktet 
over av prins Charles, og har kun tre nordmenn på listen. Haran-
gen er en av dem. Henrik Lindblad har stivnet til med den ene 
hånden rundt ølglasset. Oppe ved Fulling Mill tok han dagens 

Huset med det rare i. River Test 
renner under den gamle møllen 
Fulling Mill i Whitchurch. Det står 
ørret både her, under huset og på 
den andre siden. Henrik Lindblad 
forsøker å overliste en av dem.

  D E R  E LV E N  R E N N E R
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S tockbr idge

Houghton

Horsebr idge

K imbr idge

Southamp

W h e r w e l l

Fullerton

L ongstock

↓ 
River Test er 64 kilometer 
lang og en av Englands 
lengste kalk elver. Den 
strekker seg fra lands
byen Ashe i Hampshire til 
utløpet i Southampton. 
–
Vannet er krystallklart
og basisk på grunn 
av kalkgrunnens 
filtreringseffekt.
–
Elven har vært en vik
tig kilde til ferskvann 
for mennesker, industri 
og dyreliv gjennom flere 
hundre år. Nå er den spe
sielt kjent for fluefisket.

T imsbury→  
Nº 5 
Timsbury Fishery
Delt i  f ire ulike f iske 
soner, hver sone har sin 
egen private f iskehyt
te. Variert f iske. Pris fra 
1500 kroner dagen.
–
fishingbreaks.co.uk/
chalkstream/test.htm

R i v e r  T e s t
Elv i Hampshire, England

Ginklart. En klassisk kalk 
elvstrekning med utfor
drende fiske. I det klare 
vannet kan man se ørreten.

Fredfullt. Velkommen  
til Stockbridge, en  
mangfoldig liten landsby 
i hjertet av Testdalen.

← 
Ørret 
Salmo trutta
–

← 
Regnueørret
Oncorhynchus mykiss
–

← 
Harr
Thymallus thymallus

E t t e r t r a k t e d e  F i s k e a r t e r

3

4

5
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↖ 
Nº  1  

 Fulling Mill i 
Whitchurch
Spennende og 

 utfordrende fiskeplass 
ved den gamle vannmøl-

len Fulling Mill. Fiskekort 
 selges for 2000  kroner 

og opp, avhengig  
av sesong. 

–
fishingbreaks.co.uk/

chalkstream/test.htm

↑A s h e

W h i t c h u r c h

outhampton

L o n g p a r i s h

↑ 
Nº 2
Middleton  
Estate
Ligger like ved den  
idylliske landsbyen  
Longparish. Her kan man 
fiske på en av de lengste  
private strekningene i  
River Test: 1,6 kilometer 
med variert fiske. Priser 
fra 2500 kroner dagen.
–
fishingbreaks.co.uk/
chalkstream/test.htm

→ 
Nº 3 

The Mayfly Pub
Pub og restaurant nær 

Fullerton. Et sted  
syklister, fotturister og 
fluefiskere møtes for en 

øl etter en lang dag i 
Test-dalen. Her kan man 

nesten ta på ørreten som 
vaker like ved puben. 

–
mayflyfullerton.co.uk

←
Nº 4 
Stockbridge
Sentrum og hjertet i 
Test-dalen. Her renner 
elven under hoved gaten, 
og mange små side-
bekker fulle av ørret ren-
ner også gjennom byen. 
–
Byen har en rekke spe-
sialforretninger, tehus, 
puber og restauranter, 
kunstgallerier og eksklu-
sive fluefiskebutikker.
–
Overnatting

The WhiTe  
harT inn
whitehartstock - 
bridge.co.uk
–
The Three  
Cups inn
the3cups.co.uk
–
Grosvenor  
hoTel 
grosvenor-hotel-stock-
bridge.hotelmix.co.uk
–
The Greyhound  
on The TesT  
thegreyhoundon- 
thetest.co.uk

Øltørst. The Mayfly Pub 
ligger langs en av de flot-
teste fiskestrekningene.

Klassikeren. Dr. Colin  
Jones fisker med tørrflue 

og i tradisjonelle klær.

↓ 
Flyfisher’s Club

Stiftet i  1884. 
–

Har rundt 650 medlem-
mer fra hele verden. 

–
I klubblokalene i  

London finnes  
3000 bøker om flue-    

fiske – en av de største 
samlingene som finnes. 

↓ 
Houghton Club

Stiftet i 1822 og  
er en av verdens eldste 

fluefiskeklubber. 
–

Har kun 25 medlemmer. 
Det er bare når  

et medlem dør at  
et nytt tas inn. 

–
Klubben eier nesten  

25 kilometer av  
River Test, kjøpt opp 

gjennom snart 200 år.

F i s k e k l u b b e r

F l u e f i s k e
↓ 
Sportsgren som tar utgangspunkt  
i å etterligne fiskens naturlige  
føde, spesielt insekter.
–
I motsetning til ved slukfiske, der  
sluk eller agn er tungt nok til  
å kastes, er det fluesnøret som utgjør  
kastetyngden. Gode fluefiskere kan 
kaste opptil 30 meter og presentere 
fluen akkurat der de ønsker. 
– 
For å fiske med flue trenger man stang, 
snelle, fluesnøre, fortom (vanlig tynt 
fiskesnøre), og fiskefluer. Nybegynner-
pakker koster fra 1000 kroner og opp, 
mens de mest ihuga entusiastene  
gjerne bruker 40.000–50.000 kroner. 
Fiskefluer kan man binde selv, kjøpe i 
spesialforretninger eller på nett.

1

2

Tups  
indispensable 

1890
R. S. Austin

Houghton  
Ruby

 1917
William Lunn

Lunn’s  
Particular 

1917
William Lunn

K j e n t e  F i s k e f l u e r

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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siste ørret like ved husveggen mens godseierens kone og sønn 
applauderte fra et vindu i annen etasje. Lindblad driver bloggen 
Moment of Trout. Nå har han definitivt et slikt øyeblikk. 

Et medlemskap henger høyt. Lindblad begynner rett og slett 
å grine.

– Jeg er veldig overrasket og beæret, forklarer Lindblad.
Det kremtes.

– Det er to ting som får menn til å gråte, sier han.
– Fotball og fluefiske.

Fluenes herrer. I flere hundre år har de engelske kalkelvene 
gitt rent drikkevann, pålitelig forsørget jordbruket og skapt kraft 
og transportkanaler. De er også etter hvert blitt sentrale linjer i 
det velfriserte britiske landskapet. 

Mest kjent er de riktignok for fluefisket, og da spesielt River 
Test, som for alvor ble oppdaget utpå 1800-tallet. Overklassen 
måtte ha noe å gjøre og dannet ulike gentlemannsklubber. Den 
første og aller gjeveste klubben, Houghton Club, ble stiftet i 1822 
av tre prester, to parlamentsmedlemmer og forfatteren William 
Beckford. 

Fluefiske ble tilknyttet vitenskapelig interesser, fiskeren skulle 
være analytisk, måtte forstå fiskens levesett. Metodene ble spe-
sielt utviklet av Frederic M. Halford (1844–1914). Familien hans 
hadde slått seg opp på tekstiler, så han gjorde ikke annet enn å 
fiske. Spesielt fascinert var han av døgnfluen mayfly. Når disse 
insektene klekker, ligner de små dansende fugler på overflaten. 

Halford elsket dem, ørreten elsket dem, og med boken «Flo-
ating Flies and How to Dress Them» (1886) forandret han flue-
fisket radikalt. Fra å fiske under vann, skulle man nå få fisken 
til å ta fluen over vann, såkalt tørrfluefiske. Alt annet var uetisk, 
mente Halford, og etter hvert også store deler av den britiske 
overklassen. Det å fiske var for alvor blitt en sport.

De tweedkledde portvinsnesene dukket også opp i Norge i for-
bindelse med trevarehandelen og ble dermed en del av starten 
på det moderne friluftslivet også her. De klatret først på fjellene. 
Jaktet for moro skyld og fisket slik de gjorde hjemme i de britiske 
kalkelvene. 

150 år etter står tørrfluefisket sterkt i Norge. Og River Test er 
blitt et mål for pilegrimsreisende. 

Kroner og ørret. – Nærmere kommer du ikke, sier resepsjo-
nisten ved Grosvenor Hotell i Stockbridge. 

Døren i annen etasje er merket «private room» – dette er klub-
blokalet til gjeve Houghton Club.

Hun hadde bekreftet at et medlem var der inne, men å slippe 
oss inn ville trolig gitt henne sparken fra hotellet på dagen.

Få kjenner medlemmenes identitet, men de skal være blant 
landets rikeste og mest profilerte innbyggere. Britiske medier 
nevner hertugen av Northumberland, prins Charles og baron 
Tanlaw, tidligere leder av House of Lords i parlamentet. 

Også lord Tryon skal ha vært medlem før han døde på tampen 
av fjoråret. Det er kun når et medlem dør at et nytt tas inn, så 
lordens bortgang kan således ha skapt en åpning. Da vil man i så 
fall få tilgang til klubbens eiendom – 25 kilometer av River Test,  

Pilegrimen. Morten  
Harangen har fisket i kalk- 
elvene i over 20 år og er 
snart mer britisk enn bri-
tene selv. Tweedjakken 
er obligatorisk på de his-
toriske eiendommene.
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Broen over Test. Små 
veier krysser elven flere 
steder. Fra de gamle 
steinbroene kan man 
følge livet under vann.



som – basert på meterprisen The Times oppgir – har en mar-
kedsverdi på en halv milliard kroner.

Ut av døren til det hemmelige rommet kommer plutselig en 
gammel hvithåret mann med et svekket høyreben og noe som ser 
ut som en møllspist genser.

Han går ut på gaten, Stockbridge High Street, halter forbi St. 
Peters Church og bort til fluefiskebutikken Robjents – landskjent 
for sitt rike utvalg av døgnflueimitasjoner, tweedjakker og rojale 
storhandlere i alle krinkelkroker. Han nikker til en annen kunde, 
kanskje fordi sistnevnte er staselig, tradisjonelt kledd i pen-
skjorte og vest, sixpence, nikkers og røde knestrømper. 

Kunden, som har kjøpt tre humpy-fluer og to daddy longlegs, 
mener knestrømper er helt nødvendig på fisketur. Da slipper 
han langbukser som gnisser rundt anklene når han bruker støvler.

Houghton-medlemmet plukker fluer som om de skulle vært 
smågodt, betaler, nikker farvel, går ut på gaten igjen. Han stanser 
ved en bekk, har sett en ørret i strømmen. Det er nå eller aldri:

– Det er en stor fisk.
– Sikkert to kilo, svarer han raskt.
– Er du medlem av Houghton Club?
– Ja, sier han.
– Hva heter du?
Houghton-medlemmet rekker ut hånden:

– Peter Inchcape.

Kamuflert. Gore-Tex og  
vadebukser passer liksom 

ikke Hampshire-fisket.

  D E R  E LV E N  R E N N E R 
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Flueegg&bacon. Hans fulle navn er Kenneth Peter Lyle 
Mackay (75), han er den fjerde greven av Inchcape og har slott i Skott-
land, Glenapp, Ballantrae, Girvan, Ayrshire, Clyffe Pypard, samt 
noen hus i London. Det finnes et par–tre bilder av ham på nett, 
hvorav ett portrettmaleri. 

Houghton Club-medlem har han vært siden 1993.
– De største mayfly-klekkingene har gitt seg, de andre har reist 

hjem. Så jeg har strekningen for meg selv, sier han og smiler 
skjelmsk – ligner en aldrende Jack Nicholson.

Stockbridge er i ferd med å våkne til liv. Det bjeller i butikkdø-
rene, lukter bacon, tegner til å bli en fin dag. Men så går samtalen 
med greven fullstendig i stå. Selv ørreten i bekken lager mer lyd.

– Det er virkelig en stor fisk.
– Ja, den er stor, svarer greven.
– Kan jeg søke medlemskap i Houghton?
– Hva? 
– Har dere ledig plass?
Da smiler greven, takker høflig nei til å la seg avbilde og rusler 

tilbake til Grosvenor Hotel. 
Ørreten gaper, stiger opp til overflaten og napper til seg en flue.

elvebelest. Etter noen år med dårlig insektklekking på slutten 
av 1800-tallet gikk Houghton Club så langt at den startet eget insekt- 
klekkeri. 

Det var klubbens riverkeeper – en slags elvegartner – som kom 
opp med ideen. I boken «One Hundred Glorious Years on The Test» 
(1990) forteller gartnerens barnebarn, Mick Lunn (1926–2014), 
om da bestefaren William samlet hunnfluer og sikret 750.000 
mayfly-egg. Disse ble oppbevart i glassbeholdere helt frem til de 
skulle klekke. Da spredte han eggene ut i Houghtons vann.

Utover 1900-tallet begynte advokaten og forfatteren George 
Skues (1858–1949) å promotere nymfefiske – fiske med fluer som 
etterligner insektet under vann – i de samme elvene. Men tørr-
fluepioneren Frederic M. Halford syntes nymfefiske var uetisk, og 
det ble flere steder nedlagt forbud mot å bruke slike fluer – regler 
som fortsatt praktiseres. 

Aristokratiet ble todelt, Skues-tilhengere mot svorne Hal-
ford-fans. Kampen strakte seg over mange år og kulminerte i en 
debatt i London 10. februar 1938.

Da hadde Tyskland akkurat innlemmet Østerrike i Det tredje rike. 
Statsminister Neville Chamberlain mente det var lite Storbritannia 
kunne gjøre for å stoppe Hitler. Europa var på randen av krig, og en 
av Chamberlains nærmeste rådgivere, sir Joseph Ball, dro til London 
for å kjempe for tørrfluene. Under debattmøtet som ble avholdt i lo-
kalene til Flyfisher's Club, talte han Halfords sak med høy røst.

Så smalt det i Europa. Ifølge Mick Lunn skriver Houghton Club 
i dagboken 3. september 1939: «Statsministeren har erklært krig. 
Fisken er like deprimert som fiskerne. Ingen vak i dag.»

FlyveFiskere. – Fluefisket er dessverre fortsatt en statusmar-
kør, sier gartner og fiskeguide Simeon Hay (38).

Det er ettermiddag, rushtrafikken fra London har tatt seg opp. 
Enkelte kommer i helikopter.

– Flere og flere London-folk kommer hit og driver opp prisene. 
Det koster jo fort 5000–6000 kroner per stang, per dag, sier han.

I de eksklusive norske lakseelvene er det vanlig å leie streknin-
ger over en lengre periode. I England betaler man som oftest en 
dagspris per stang. Det kan fort bli kostbart hvis en vennegjeng 
skal fiske i tre–fire dager.

– Men det finnes heldigvis billigere fiske i småelvene rundt Test, 
som har mange av de samme kvalitetene.

Hampshire er flatt, elvene bruser ikke, de er knapt til å høre, bare 
ligger der, glassklare, livgivende og vakre. Ifølge Hay reiser mange 
hit bare for å se på elvene og kanskje få med seg en døgnflueklekking.

– Det er et naturfenomen. Å se et slikt økosystem i full sving har 
nesten terapeutisk effekt, sier han.

– Og det er en del snakk om det i England nå, at fluefiske bør 
brukes i behandling av psykisk syke.

Selv trives han best ved elven med et glass rødvin.
– Det var det Churchill gjorde under krigen. Han fisket ikke selv, 

men syntes det var så vakkert her at han så på at andre gjorde det.

stolthet og Fortom. – Det er mange som synes fisket her nede 
er underlig og unaturlig. Og de har jo på en måte litt rett. Elvene er 
langt på vei konstruert av mennesker, sier Morten Harangen.

Harangen er rådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB), men her, nedenfor Stockbridge, i fluefiskets 
vugge, ligner han en skuespiller i historiske kulisser. 

 ↑ Først og størst. Med  
boken «Floating Flies  
and How to Dress Them» 
forandret Frederic M.  
Halford fluefisket  
radikalt. Hans 150 år gamle  
flueboks står seg den dag  
i dag – med navnet på  
sfluene skre-

Det er en del snakk om det 
i England nå, at fluefiske 
bør brukes i  behandling 

av psykisk syke
S i M E O N  H AY  – gartner og fiskeguide

  D E R  E lV E N  R E N N E R 
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Belønningen. Kastet var 
perfekt. Fluen var natur - 

tro, fiskeren tålmodig.  
Kilos-ørreten gikk fem på.
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– Det er som å fiske i en Jane Austen-roman. Idyllen er komplett. 
Elven renner over alle disse historiske eiendommene. Fisket,  
stilen og miljøet er konservativt. Det er veldig annerledes enn 
hjemme, sier han.

– Men utrolig vakkert. Og det er poenget. Å fiske handler om så 
mye mer enn å fange fisk. 

Harangen synes ikke fluefisket her bare skal forbindes med 
snobberi. 

– Det kan sikkert virke snobbete. Men det er en fin balanse mel-
lom snobberi og tradisjon. Jeg har sans for mange av tradisjonene 

– som det også kan ligge litt læring i for norske fluefiskere. Vi er 
litt verdensmestere i Norge, som heller ikke er så sjarmerende.

I elvene praktiseres i stor grad catch and release – fang og slipp –  
som er like omstridt i England som i Norge. 

– Som forvaltningsgrep mener jeg fang og slipp definitivt har 
en misjon. Men jeg synes også det er viktig å ta med seg noen fisk 
gjennom sesongen. Vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig, 
sier Harangen. 

Linedansen. I lommen har han Halfords gamle flueboks, kjøpt 
på auksjon i London. Selv om den er 150 år gammel, er fluene 
fortsatt intakte.

– Imitasjonsfisket som de gamle pionerene oppfant, står seg 
den dag i dag. For oss som har lest all litteratur fra den tiden, så er 

det helt utrolig å se hvor kunnskapsrike og nerdete de var. Mange 
har mye å lære av disse foregangsmennene. 

En svær ørret vaker midt i elven. Ikke et brutalt angrep på 
byttet, fisken napper heller insektet elegant fra overflaten, som 
om omgivelsene har gjort den mer dannet. Harangen knekker i 
knærne, lister seg ned til elven, bøyer overkroppen og svinger 
fluesnøret frem og tilbake i trange bukter. Han ligner en dirigent. 
Svisj. Svisj. Lyden er en del av opplevelsen. 

Han presenterer døgnflueimitasjonen ned på elven tre meter 
ovenfor fisken. Florlett og lydløst. Og siden ørret har iq på seks:

– Jada! Hør lyden fra snellen. Du er liksom ikke i tvil når noen 
får fisk på Hardy-snelle.

Hovedhuset her på eiendommen er omtalt som Englands frem-
ste eksempel på rustikk cottage orné-stil. 1997-filmen «Wilde» 
med Stephen Fry i rollen som Oscar Wilde ble spilt inn her.

Eieren Daniel Busk kommer ned for å advare om at det snart 
begynner å regne:

– Jeg kjenner det på hoften, den er så vond.
Så havner han og Harangen i en ellevill samtale om hvorvidt 

ørreten liker spent spinnere, altså etterligninger av døde døgn-
fluer, eller ikke. Harangen påstår at han har opplevd godt fiske 
med slike fluer, som har vingene spent ut til sidene. Busk tviler.

– Når de er døde, har de lagt egg. Det er ingenting igjen av dem. 
Du spiser da ikke en tånegl hvis du kan spise hele tåen?

der eLevene møtes. Tilbake på puben The Three Cups Inn har 
de norske fiskekameratene konkludert:

– Vi skal være glade for at vi bor i Norge, sier Eldar Hauge.
– I England er alt privat, hjemme kan vi stort sett fiske hvor vi 

vil til en billig penge.
Det blir stille en stund.

– Samtidig så er de mye flinkere til å ta vare på tradisjoner her, 
og kulturlandskapet er fantastisk.

Men fluefisket har sin pris. Kona til tørrfluepioneren Fredric 
M. Halford skrev flere innlegg i jakt- og fiskemagasiner om hvor 
trist det var å være alene mens mannen var ute og fisket. Det var 
kjent at Halford var ekstremt dedikert, og han var heller ikke en 
følsom og åpen type.

– Det finnes flere bilder av Halford en dag han fisket med svart 
sørgebind, sier Henrik Lindblad.

– Fiskeenken hadde tatt sitt eget liv, sier den Flyfisher's Club- 
nominerte fangstmann.

Lindblad mener hans egen kone ennå ikke har skrevet rasende 
innlegg i norsk dagspresse, men hvem vet: I samlivsspalten til 
Frode Thuen i Aftenposten er innsender alltid anonym.

– Men jeg er i det minste en åpen og følsom type. Såpass har du 
vel forstått. D2
ola.halvorsen@dn.no

 ↑ Påfyll. The Mayfly Pub 
er obligatorisk etter en 
lang dag ved River Test.

Fisket, stilen og miljøet er  
konservativt. Det er veldig 
annerledes enn hjemme

M O R T E N  H A R A N G E N  – rådgiver i Direktoratet  
for samfunnssikkerhet og beredskap

  D E R  E lV E N  R E N N E R 



OSLO HÄSTENS STORE OSLO (VIS A VIS RÅDHUSET), HIERONYMUS HEYERDAHLSGATE 1, 0160 OSLO, TLF 22 41 66 50
 HÄSTENS STORE SKØYEN, KARENSLYST ALLÉ 7, 0278 OSLO, TLF. 22 33 22 00
BERGEN BERLE MØBLER & INTERIØR, WERNERHOLMSVEI 33,5232 PARADIS, TLF 55 10 95 00
STAVANGER HAUKAAS, MADLAKROSSEN 25, 4042 HAFRSFJORD, TLF 51 59 97 40
LARVIK O. BORGEN MØBLER, NANSETGATEN 21,3256 LARVIK, TLF 33 18 17 62 
MO I RANA IHUS STUDIO AS, NORDAHL GRIEGS GATE 6, 8622 MO I RANA, TLF 468 60 911 

EMBRACE CHAOS ®

Den beste opplevelsen får du når du våkner i en Hästens seng. 
Den perfekte søvnen får du på grunn av den unike kombinasjonen 
av utvalgte naturmaterialer - sammen med kompromissløst  
håndverk. Du kommer til å kjenne det - 24 timer i døgnet. 



Vi jobber målrettet for å redusere aktiviteter som har en 

negativ påvirkning på miljøet vårt. Avskoging er en av våre 

største utfordringer og utgjør 11 % av årlige klimagassutslipp. 

Gjennom vårt samarbeid med andre investorer påvirker vi 

selskaper til å drive bærekraftig og lønnsomt.

Derfor vil vi investere mer i selskaper som tar vare på 

naturen. Vi gjør det fordi vi mener det kan lønne seg 

og fordi vi ønsker å bekjempe klimaendringene.

Les mer om Gode penger på storebrand.no/godepenger

Selvfølgelig. Vi kaller det:

Kan du tjene 
penger på å bevare 
regnskogen?
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Jobb: Designer og  
kreativ leder i Northern
Hvor: Studio på  
Frogner i Oslo
Aktuell: Lampen Buddy 
er lansert i nye farger og 
vegg- og gulvversjoner 

— Kathleen lillo-Stenberg  
& Calle huth (FOTO)

Denne heter Hifive fordi det er et medie møbel 
hvor det er plass til hi-fi-komponenter. Det er 
plass til forsterker, platespiller og vinylplater. 
Den har et sjalusiskap, en smart funksjon som 
ikke brukes så mye, hvor man kan skjule kom-
ponenter. Ideen kom av at jeg ville lage et ele-
gant og luftig mediemøbel, fordi mediemø-
bler er ofte ganske usexy, klumpete og tykke.

Dette er en skrustikke som 
tilhørte min farfar og hans 
brødre, som drev et bilre-
kvisitaagentur etter annen 
verdenskrig. Mekking er 
en viktig del av moroa. Jeg 
elsker å lage ting for hånd. 
Jeg pusser opp hjemme, 
reparerer lekene til barna, 
syr og holder på. Det må 
man kunne som seriøs 
 designer, mener jeg.

Et magnetisk slips som 
kan festes hvor som 
helst. Jeg har ikke brukt 
det noe særlig, men det 
burde jeg begynne å 
gjøre. Det er bare å ha 
en klips på innsiden av 
skjorten for å få det til å 
sitte fast. Jeg må prøve 
å få gjort noe med det 
en vakker dag. Jeg tror 
det har et potensial.

Det urbane bylivet inspi-
rerer meg. Loppemarked, 
gammelt krimskrams, 
mote, grafisk design og 
kunst. Alt av ting jeg kan 
oppleve i løpet av en dag. 
Musikk eller fine gamle 
bygninger. Summen av 
bylivet får gjenklang i 
mine produkter. Det er 
ikke så mye skog, foss og 
fjell i det jeg lager.

Masterprosjektet mitt handlet om 
magnetisme. Jeg lekte meg med 
magneter i et halvt år og endte 
opp med noen kjøkkenprodukter. 
Salt- og pepperbøsser, en servi-
ettholder og en bordbrikke. Mag-
netene holder ting på plass, sam-
tidig som man får litt magi inn i 
hverdagen. De er på grensen til 
leke tøy, og det synes jeg er moro.

En gang kona og jeg drakk 
drinker, begynte vi å disku-
tere problemet med at isbiter 
smelter for fort og får sugerør 
til å hoppe ut av glasset. Jeg 
fikk ideen om å lage isbitbrett 
med store isbiter med hull til 
sugerør. Det er ikke verdens 
viktigste produkt, men en 
morsom icebreaker. 

Jeg arrangerer en design-
konkurranse hvor vinneren 
noen ganger får lansere 
et produkt hos Northern. 
Denne, Buddy, vant for 
noen år siden og er blitt 
en suksesshistorie. En le-
ken, lett og fin leselampe 
som selger bra. Den er 
skapt av en hyggelig 
dansk designer som heter 
Mads Sætter-Lassen. 

Jeg synes ting skal 
vare og funke godt. 
Det er utgangspunk-
tet for alt jeg gjør.   
En litt gammeldags 
logikk eller industri-
designtankegang. 
Når man lager ting 
på riktig måte, så blir 
det fint og tidløst.

MiN ARBEiDSPlASS

Rudi Wulff

En seriøs designer må kunne mekke,  
mener designer Rudi Wulff (36).
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Den 
hjemvendte 
sønn

Musikk
Popstjernesønnen True August Waaktaar-Savoy (19)  
måtte forlate redet for å finne hjem til musikken.
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Kjært barn. Alle kaller ham  «Augie», 
 inkludert foreldrene Pål og  Lauren 
Waaktaar- Savoy. Men som plate-
artist sverger True  August Waaktaar- 
Savoy til døpenavnet.
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 ↓  
True August 
Waaktaar- Savoy
Artist og student

instagram.com/
true.august

Født i Oslo i 1999. 
 Oppvokst i New York.
Sønn av musiker
paret Pål og Lauren 
WaaktaarSavoy.
Aktuell med epen  
«True August».

 Jeg var alltid omgitt av musikk.  
Faren min drev alltid på i  studio, 
drev alltid og komponerte
T R u E  A u G u S T  W A A K T A A R -  S A V O Y  – artist

D E n  h j E m V E n D T E  S ø n n 

– Ingen kaller meg det, sier True August Waaktaar-Savoy (19) 
om navnet sitt.

Han sitter i stuen i foreldrenes «brownstone»-hus ved Prospect 
Park i New York, hjemme på sommerferie fra studiene i California.  
Skjønt ferie: Etter avlagt andreårseksamen i medier og politikk 
ved Pomona College har han hendene fulle med å følge opp debut- 
ep-en «True August».

– Jeg har alltid vært «Augie», hvilket er grunnen til at det føles 
som et kunstnernavn, fortsetter han.

– True August, det føles som et prosjekt, som en artist. Samtidig 
som jeg byr på meg selv, er det ikke helt meg. Fint er det. Det er i 
grunnen flaks at jeg har et så underlig fornavn.

– Er det noen gang blitt brukt mot deg?
– Vel, jeg husker da vi hadde navneopprop på ungdomsskolen. 

Det var ikke fritt for at klassekameratene gjorde narr av Truuue 
August. Strengt tatt er det ennå en kilde til forlystelse blant kom-
pisene mine at jeg har et sånt weirdo name.

Waaktaar-Savoy humrer og napper seg i ravneluggen han har 
arvet av sin mor.

– Men det er jo det som er gøy nå: Jeg kan liksom ta det og skape 
det om til noe annet.

MIdt I MusIkken. Ok, så Pål (57) og Lauren Waaktaar-Savoy 
(51) gikk en smule hippieaktig til verks da de døpte sin første og 
eneste sønn i 1999. Til gjengjeld ga de ham en oppvekst mange vil 
misunne ham, og ikke bare fordi den innebar materiell velstand 
og jetsetting i kraft av pappas verdenssuksess med A-ha. Enten 
stedet var Oslo, Manhattan eller – etter hvert – nabobydelen 
Brooklyn, fantes det alltid musikk i huset. Det var kun et spørs-
mål om tid før poden plukket opp mikrofonen.

Det vil si, det var et spørsmål om tid og miljøforandring.
– Musikk er den av interessene mine som føles mest bestandig. 

Den blir aldri kjedelig, så jeg kan aldri tenke meg at den forsvin-
ner, forteller True August Waaktaar-Savoy, som hilser på strøkent 
norsk, men foretrekker å bli intervjuet på engelsk.

– Jeg var alltid omgitt av musikk. Faren min drev alltid på i stu-
dio, drev alltid og komponerte. Men det var først da jeg reiste på 
college, først da jeg fikk ting litt på avstand, at det samme behovet 
bygget seg opp i meg. Plutselig, når det ikke var en del av den 
daglige tilværelsen min lenger, kjente jeg at jeg trengte å lage noe.

– Du måtte forlate redet for å oppfylle potensialet ditt?

– Ja, nettopp – idet jeg forlot redet, kjente jeg hvor mye jeg 
savnet dette. Og det var da jeg begynte å ta det seriøst, selv om 
jeg hadde spilt både valthorn og gitar på gymnaset. Jeg skrev en 
masse låter som jeg ikke tok så alvorlig, inntil en venn mente at 
jeg burde få ut fingeren og pusle noe sammen. Jeg føler utviklin-
gen skjedde naturlig.

– Måtte du begå et slags freudiansk fadermord i samme slengen?
Svaret kommer prompte.

– Niks, fordi jeg tenker på det sånn: I likhet med meg kommer 
han alltid til å være interessert i musikk. Dermed blir det en per-
fekt kombinasjon. Han er så kompetent innen låtskriving, pro-
duksjon og performance, noe som kledde co-produsentrollen på 
denne første ep-en min, siden det meste er fysisk fremført. Den 
neste vil sannsynligvis bære mer preg av lydcollage, så anlednin-
gen til å kombinere det tradisjonelle jeg har etter ham, med en 
mer moderne sensibilitet, synes jeg er veldig kul.

synlIg. Spesielt balladen «I Can See You Clearly» har noe av det 
majestetisk mollstemte waaktaarske i bunn, og er lett å høre for 
seg i stadionpopversjon. Legg til den passe morgengretne bary-
tonstemmen, og sammenligningene med senior var nødt til å 
komme. 

Et annet poeng er at Waaktaar-Savoy er nøyaktig like ung 
som faren var da han entret manesjen med A-ha-forløperen 
Bridges.

Der stopper riktignok parallellene, skal vi tro junior.
– Jeg har selvsagt lyttet til greiene hans, så jeg antar at jeg har 

dem i bakhodet. Når det er sagt, tenderer vi mot ulike stemninger, 
vibber og toner. Da jeg først viste ham akkordskjemaet på «See 
You Clearly», utbrøt han: «Jøss, det var pussig.» Jeg hadde med en 
nier som føltes merkelig for ham. Forfriskende nok, for jeg liker 
at vi opererer på forskjellige territorier.

Waaktaar-Savoy den yngre har iallfall backing fra strømme-
tjenestene. De fem låtene hans blir gjerne kategorisert som 
«alter native» og «punk» – så langt unna A-ha-katalogen som det 
er mulig å komme.

– Sjanger er vanskelig. Jeg synes nesten det er enklere å definere 
hver sang som sitt eget sjangerseminar. Eksempelvis har åpnings-
kuttet «Mount Joy» noe shoegaze-inspirert over seg. Men så la vi på 
en Juno-synthesizer fra 80-tallet, og så ble det straks noe mer. Jeg 
synes det gir mening å tilnærme seg musikken eklektisk, for til 

 ↖ Norskamerikaner. True 
August Waaktaar- Savoy, 
her ved Gowanus-kanalen 
hjemme i Brooklyn, snakker 
norsk, men foretrekker å bli  
intervjuet på engelsk.
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D e n  h j e m v e n D t e  s ø n n 

syvende og sist låner du alt fra dem som kom før deg. Hvis jeg 
må velge en merkelapp, får det bli «indie». Det er akkurat vagt nok.

– I hvilken grad medvirker din far instrumentelt på platen?
– Prosessen startet så uformelt at det er like vanskelig å tildele 

titler. La meg se, han spiller trommer – og bassen som ikke er 
programmert. Resten – alle gitarene og synthene – er meg. Mens 
«See You Clearly» ble til nesten i sin helhet i Brooklyn, ble «Joy» 
tatt opp i Oslo. Vokalopptakene skjer nærmest overalt. Da jeg job
bet med låten «Leipzig», var jeg med på turné. Jeg rev lakenene av 
hotellsengen, isolerte garderobeskapet og sang inne i det. Teks
ten skrev jeg samme dag. Jeg liker ikke å flikke for mye.

– Hvorfor fremstår du ansiktsløs på omslaget?
– Det var noe som aldri var oppe til diskusjon. Jeg ville ikke ha 
fjeset mitt på det. Det handler om personen jeg alltid har vært.

– Kan du utdype?
– Vel, jeg er en temmelig privat fyr som ikke digget ideen om å 
figurere på coveret. Det verste er at jeg synes det fungerer veldig 
bra estetisk – det ser fantastisk ut. Men det var ikke fordi det var 
konseptuelt eller tematisk planlagt sånn. Det kokte ned til hva jeg 
kjente meg komfortabel med.

– Ligner du din mor eller far mest i så måte?
– Jeg pleier å si at jeg er en fin blanding. Jeg har to sider. Den 

sosi ale siden har jeg fra moren min. Hun er utadvendt og har 
alltid noe å melde, en utrolig kvalitet å ha.

WaaktaarSavoy griper seg til sveisen igjen.
– Jeg liker å tro at jeg i det minste har bitte litt av det, kanskje en 

brøkdel av hva hun har. Ja, jeg havner vel cirka midt imellom. I mitt 
tilfelle er det polare egenskaper – det blir det ene eller det andre.

Slag i Slag. WaaktaarSavoy var seks da han ble amerikanisert 
for alvor, etter å ha sjonglert barnehagekarrieren mellom USA og 
Norge. Ifølge eget utsagn har vestkystlivet lært ham å sette mer 
pris på New York, hvor han utmerket seg som tennistalent. En 
stund var han rangert som en av de ti mest lovende rekkertsvin
gerne i asfaltjungelen. Så kom rocken og tok ham.

– Det var rett og slett gøy å vokse opp her. Det fantes knapt et
stille øyeblikk, mimrer han, og skryter av high schoolperioden 
på Saint Ann’s i Brooklyn Heights.

– Det beste var hvor kreativitetsfokusert den var. Alt dreide seg 
om musikk, maling og kunst – sånne ting – og samtlige elever var 
hektet på den slags. Det fikk selvfølgelig betydning for kretsen 

min og hvem jeg hang med. Ikke minst kom det mange dyktige 
musikere ut av miljøet.

Han husker derimot ikke å ha snublet over for mange Down
townhelter på Manhattan, enda familien hadde artister som 
David Bowie og Moby i strøket rundt loftsleiligheten i SoHo.

– Jeg husker at jeg så Mike Myers fra «Austin Powers» på gaten 
en gang. Det var artig, uten at jeg ville drømme om å prate med 
ham. Noe av det kule med New York er at folk gir blaffen i kjendi
ser – inkludert Aha. De har kanskje hørt «Take on Me», men har 
ikke nødvendigvis noe forhold til selve bandet. Jeg tipper det ville 
blitt en del mer oppstuss hvis vi hadde bodd i Norge. Sant å si har 
det vært ganske befriende at folk gir beng.

– Så du har aldri savnet mer normale foreldre?
– Ikke egentlig, for det sorterer under den nevnte New York

greia. Selv om det kanskje ikke har vært «normalt», har det vært 
bekvemt i den forstand at det ikke er noen stor greie.

– Hvor norsk kjenner du deg?
– Jeg drar en tur hver sommer. Jeg har fortsatt brorparten av 

slektningene mine i landet og snakker tross alt språket. Så i det 
hele tatt føler jeg meg riktig så norsk.

– Når får vi oppleve deg på scenen?
– Det skjer nok ikke denne sommeren. Men jeg tenker helt klart 

i retning av livespilling på vegne av den neste epen. På denne 
gjorde jeg ikke det. Den har ganske mange lag. Det var alltid rom 
for en ny gitar eller synthlinje.

– I hvilken grad hersker musikalsk konkurranse mellom 
Ahaungene?

– Ingen, dessverre, for det er vel kjedelig lesning.
WaaktaarSavoy flirer, vel vitende om at Tomine Harket og Filip 

Furuholmen har plateutgivelser på samvittigheten.
– Den eneste jeg konkurrerer med, er meg selv. Personligheten 

min er svært kompetitiv, vedgår han.
– Når folk påstår at man ikke skal konkurrere innen kunst, må 

jeg få protestere. Etter å ha laget den første epen, vil jeg selvsagt 
forbedre den. Og jeg vil ikke gjenta meg selv – jeg vil ta meg selv 
i nakken, eksperimentere og ikke bli tilfreds i samme stil. Jeg vil 
drive meg selv videre.

akademiSk anlagt. Fullverdig album vil han vente med til han 
er ferdigutdannet, forteller han. Inntil videre avveksler han med 
djing på universitetsradiostasjonen KSPC. 

Jeg tipper det ville blitt en del 
mer oppstuss hvis vi hadde bodd 

i Norge. Sant å si har det vært 
 ganske befriende at folk gir beng

t R u e  A u G u s t  W A A K t A A R -  s A v O Y  – artist

 → Klassisk arv. ifølge eget 
utsagn har ikke true August 
Waaktaar- savoy måttet 
begå noe freudiansk-musi-
kalsk  fadermord. tvert imot 
er pappa med på trommer 
og bass på debut-ep-en.
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D e n  h j e m v e n D t e  s ø n n 

Så spørs det hva Waaktaar-Savoy sier når mor og far snart dil-
ter etter til Stillehavet. I vår rapporterte Los Angeles Times at 
paret har kjøpt seg villa ved Venice Beach, til en verdi av snaut 45 
millioner kroner.

Ikke at Waaktaar-Savoy virker så bekymret foreløpig.
– Det er ganske langt fra meg, påpeker han.
– For øvrig funker Pomona som en boble. Det føles ikke som om 

jeg bor i California, engang. Vi er 6000 ungdommer som kjører 
vårt eget løp, nærmest som et slags sosialt eksperiment. Uansett, 
innen de kommer ordentlig på plass i kåken sin, har jeg sannsyn-
ligvis flyttet selv. Kanskje returnerer jeg til New York – jeg har ikke 
bestemt meg ennå.

– Du studerer politikk, hva tror du skjer i presidentvalget i 
2020?

– Vel, jeg tror hele det politiske landskapet er i dramatisk end-
ring. Og fordi hver av statene opererer som en egen nasjon, med 
usedvanlig delt befolkning, er det umulig å forutsi. Men det la-
ter til å være en annen type kandidater vi tiltrekkes av i den nye 
sosialmediale virkeligheten. Før fantes ideen om politikere som 
perfekte mennesker. I dag har vi ikke noe annet alternativ enn å 
omfavne feilene deres. Det Trump lyktes så grusomt med i forrige 
runde, var å «innrømme alt» – uten skam. Forleden ble vi obs på 
demokraten Beto O’Rourkes promilledom, og han henger stadig 
med i racet. Perfeksjon er simpelthen uforenlig med informa-
sjonsflyten.

– Hva er ambisjonene dine? Skal du være artist eller akademiker?
– Planen er bare å piske på med musikken. Jeg har et mål om å 

utgi noe hver høst fremover. Jeg har demoverksted på hybelen, og 
så jobber jeg med selve produksjonen når jeg er hjemme. Håpet er 
å kunne utgi så mye musikk som mulig.

– Har du forresten konfrontert foreldrene dine med hva de 
tenkte da de gikk for True August?

– Problemet er at moren min svarer forskjellig hver gang.
Waaktaar-Savoy skratter godt under ravnelokkene.

– Hun pleier å fleipe med at hun var hormonell under gravidi-
teten, og at det var derfor det ble noe ekstra gjevt, røper han, før 
han tar opphavet i forsvar:

– Ærlig talt tror jeg tanken var at hvis jeg ville være businesslike, 
kunne jeg bruke August. Hvis jeg heller ville være mer gæren, 
kunne jeg ty til True. Jeg antar at jeg holder en knapp på den 
gærne varianten. D2

Planen er bare å piske 
på med musikken. Jeg 

har et mål om å utgi noe 
hver høst fremover

t R u e  A u G u s t  W A A K t A A R -  s A v O Y  – artist

 ↑ Innadvendt utadvendt. i tillegg til 
 sveisen mener han å ha arvet sine  sosiale 
 sider fra musiker moren lauren Waktaar- 

savoy. men unge Waaktaar-savoy ville 
ikke vise ansikt på plateomslaget.
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Virgil Abloh får andres arbeids-
kapasitet til å blekne. Den 39 år 
gamle amerikaneren er utdannet 
arkitekt, men har siden 2018 vært 
sjefdesigner for motehuset Lo-
uis Vuitton. Samtidig driver han 
sitt eget klesmerke Off-White og 
turnerer verden rundt som dj, når 
han ikke lager tepper for Ikea.

Nå har han lånt ut Midas-fin-
grene sine til Pioneer, det ja-
panske teknologiselskapet som 
blant annet lager musikkutstyr 
for dj-er, og redesignet musikka-
vspilleren CDJ-2000NXS2. 

Less is more. Modellen, en av 
de viktigste brikkene i dj-yrkets 
digitale revolusjon, er blitt skrel-
let for sitt vanlige ytre: Knappe-
nes merke lapper er fjernet, og 
den svarte lakken er borte. Til-
bake står et transparent panel 
som kun viser frem maskinens in-
dre organer og kretser. 

Selv sier Abloh til Pioneer at 
han håper hans versjon av CDJ-
2000NXS2 «kan inspirere til en 
ny sound når man dj-er». Kan-
skje blir det lyden av dj-er som 
klør seg i hodet og lurer på hvor 
i all verden «play»-knappen er 
blitt av.

Utstilling. Ablohs minimalistiske 
tolkning av musikkavspilleren vi-
ses på Museum of Contemporary 
Art i Chicago under den pågå-
ende utstillingen «Virgil Abloh: 
Figures of Speech». Utstillingen 
er basert på Ablohs livsverk og 
står til 22. september, som en at-
test på hans altomfattende til-
stedeværelse i populær kulturen.

Pioner for Pioneer
DESiGN Moteskaper Virgil Abloh 
kler av en musikkavspiller.

Utvalgt

 ←  
Virgil Abloh
Amerikansk mote-
skaper, designer, 
arkitekt og dj
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Grønn  
kistereise
↓   
Capsula Mundi 
Nedbrytbar  kiste 
 designet av Raoul 
 Bretzel og Anna  Citelli.

Når du dør, kan du bli til 
et tre.  

Du kildesorterer. Tar 
bane i stedet for bil. Gjør 
alt for å bli et av flyskam-
mens mange ansikt utad. 
Men du får ikke noen Rus-
ken-premie for å være kli-
mavennlig i livet om du 
ikke skal være det i døden 
også. 

Heldigvis arbeider 
flere designere med å ut-
vikle smarte løsninger for 
hvordan man skal kunne 
foreta også den aller siste 
reisen på en klimavenn-
lig måte.

Italienerne Anna Ci-
telli og Raoul Bretzel har 
designet et alternativ 
til en vanlig kiste. Cap-
sula Mundi er en egg-
formet «pod» laget av 

nedbrytbart materiale, 
som skal senkes ned i jor-
den.

Utviklingen av «Cap-
sula Mundi» ble påbegynt 
allerede i 2009. Nå blir 
den eggformede kisten 
stilt ut på «Broken Natu-
re»-utstillingen under den 
pågående Triennalen i 
Milano.

I stedet for en grav-
støtte blir et valgfritt tre 
plantet på toppen. Ideen 
er at kroppen og kisten 
skal gi næring til treet. 
Bretzel og Citellis mål er 
å «plante trær i stedet 
for å kutte dem» og å for-
vandle kirkegårder fra 
grå landskap til grønne 
lunger.

— Karima Furuseth 
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SOMMERMAT  — Nº 4  Kerala-makrell

Barnas 
superbowl
Denne fiskesuppen er perfekt til hva 
enn de små måtte trekke opp av havet.
TEKST Øyvind Hjelle  FOTO Lars Petter Pettersen

I delstaten Kerala på Indias sydspiss lages det smaksrike fiske
supper – moilee – som er like allsidige med tanke på råvarer som en 
klassisk norsk fiskesuppe. Kombinasjonen av kokosmelk, ingefær, 
chili, gurkemeie og curryblader sørger for en fyldig konsistens, frisk, 
pikant smak som passer perfekt til alt av fisk, skjell og skalldyr.

Fisk kan barna fiske – ta imot det du får. Det spiller mindre rolle 
om det er makrell, småsei, ørret, hyse eller småtorsk. Skjell kan 
plukkes selv (husk å sjekke giftalgeforekomstene på Mattilsynets 
blåskjellapp) eller kjøpes i butikk. 

Jeg har brukt kombinasjonen makrell og blåskjell her, to råvarer 
som er gode hver for seg – og fantastiske sammen. Med hjerteskjell 
og småsei vil moileen bli akkurat like god, bare litt annerledes.

GrIlltrIKs. Å grille fisk har alltid vært noe herk, men det finnes 
håp i hengende fiskesnøre. Bruk en varm jerngrillrist som er ren 
og dusjet med formfett. Det beste utgangspunktet for direkte 
grilling av fisk får du hvis du pensler den med fløte og maisenna. 

Det høres kanskje snodig ut, men jeg sprayer både fisk og rist 
rett før fisken legges på grillen. Formfettet er helt smaksnøytralt, 
så det er bare oppsider ved dette trikset.

La fisken ligge i ro til den har fått ønsket grillskorpe før du snur 
den. Er du for rask på stekespaden, er sjansen stor for at den sitter 
fast. Dette maisennafløteformfetttrikset funker på alt av fisk, 
med eller uten skinn.

rIs-aroma. Det er ikke bare vin og spekemat som ujeg har 
tvikler smak ved lagring – det gjør også ris.

Basmatiris, som er det selvfølgelige risvalget til en fyldig moi
lee, selges noen steder i lagrede premiumutgaver. Ser du det, så 
kjøp! Det er en overraskende god aroma på lagret basmatiris.

Mangolassi er drikken som avslutter et semiindisk måltid per
fekt. Denne drikken er opprinnelig laget av fermentert kjerne
melk, men vi tar en ørliten snarvei og bruker frisk yoghurt natu
rell i kombinasjon med moden mango, kardemomme og litt salt 
i stedet. Har man friske jordbær, fungerer det også bra.

BlA OM FOR OPPSKRiFT PÅ MANGOlASSi

 ↓
Sommermat med 
Øyvind Hjelle  

Kokk med bakgrunn  
fra Palace Grill og  
Kulinarisk akademi.
Matformidler, kursholder 
og tv-kokk. Kåret til  
Kokkenes Kokk i 2017.

OPPSKRIFT

Kerala-moilee 
med makrell 
og blåskjell

 ↓
Nok til fire personer

GRillFiSK
4 ferske makrell  
(eller annen småfisk)  

1 ss maisenna  

2 ss fløte  

1 ts salt  

 ▶ Rens, skrap, skyll og tørk 
av fisken. Dryss på maisen-
na og pensle deretter på 
litt fløte, slik at dette blir 
en tynne hinne på utsiden. 

 ▶ Spray den varme grill-
risten med rikelig med 
formfett. Legg fisken på 
moderat varm grill og la 
den ligge til den har fått  
en fin skorpe og fisken  
løsner greit. Grill fisken  
på  begge sider. 

 ▶ Mistenker du at den 
ikke er ferdig innerst ved 
 benet, kan den løftes over 
på aluminiumsfolie eller  
i en ildfast form og  
trekke ferdig der.

DAMPEDE BlÅSKjEll
1 kg blåskjell  

2 dl hvitvin  

 ▶ Vask skjellene og fjern 
dem som lukter mystisk,  
er knuste eller åpne.

 ▶ Kok opp hvitvin, slipp 
skjellene oppi, sett på lokk 
og la koke i ett minutt. 
Vend skjellene og kok  
i ett minutt til. 

 ▶ Hell av kraften gjennom 
en fin sil, den skal brukes i 
moileen. Behold skjellene 
under lokk i kjelen frem til 
de skal blandes inn i moile-
en, slik at de ikke tørker ut.
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Alt går. Den indiske 
fiske suppen moilee er 
som er åpen kokebok. 

Bruk det du har tilgang 
på av havets råvarer.

KERAlA-MOilEE
1 løk  

1 chili  

5 fedd hvitløk  

75 g frisk ingefær  

15 curryblader  

50 g klaret smør  

1 ts gurkemeiepulver  

1 ts knuste korianderfrø  

½ ts malt kanel  

1 ss tomatpuré  

6 dl kokosmelk  

4 dl blåskjellkraft  

1–2 ss maisenna  
(ved behov)  
limesaft og salt (smak til)  

 ▶ Finhakk løk, chili, ingefær, 
hvitløk og fres i smør med 
curryblader i ett minutt.  
Ha i krydder og tomatpuré 
og fres i et lite minutt til.

 ▶ Hell på blåskjellkraft og 
kokosmelk og kok i cirka 
ti minutter, til suppen tyk-
ner. For bedre konsistens, 
jevn med maisenna.

 ▶ Når fisken er grillet og 
moileen kokt, bland inn 
blåskjell, dryss over friterte 
curryblader og server.

BASMATiRiS
 ▶ Skyll risen godt. Mål  

opp vann og ris, kok opp 
med litt salt i vannet. Når 
risen koker godt, skru ned 
varmen til nivå 3/9. Sett på 
lokket og la stå på varmen 
i 15 minutter.

 ▶ Trekk kjelen til side, ta 
av lokket og la risen dam-
pe i fem minutter uten å 
røre. Hell to spiseskjeer 
solsikkeolje over risen og 
slå den forsiktig løs uten  
at risen kleber seg og blir 
til en seig ball.

 ▶ Dryss over noen  
friterte curryblader. 
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S O M M E R M A T  N º  4  –  K E R A l A - M A K R E l l

FØlG SERiEN SOMMERMAT →

smak.no/sommermat

1. HAMBuRGER

2. CuNZATO

3. THAi MElONSAlAT

4. KERALA-MAKRELL

5. SjØKREPS

6. SPANSK GRillRiBBE

 ↑ Iskald avslutning.Mango og kardemomme 
 gir lassi dessertrollen.

OPPSKRIFT

Mangolassi
 ↓

Nok til fire glass

2 modne mango   
(cirka 300 gram kjøtt)  

3 dl yoghurt  

10 isbiter  

½ ts malt kardemomme  

2 ss limesaft  

½ ts flaksalt  

 ▶ Skyll mangoen før den 
skrelles med en liten skarp 
kniv. Skjær av alt kjøtt fra 
stenen og kast både sten 
og skall. 

 ▶ Putt alle andre ingre-
dienser i en blender og 
miks godt sammen til en 
klumpe fri og fyldig  drikke. 
Juster tykkelsen med 
 is biter eller mer yoghurt   
hvis den blir for tykk. D2
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På den rykende branntomten i Hollywood må det ha  ligget 
store mengder innspillinger som aldri har vært utgitt

Det gikk et søkk i musikkelskere, artis
ter og bransjefolk da avisen New York 
Times nylig avslørte at flere hundre tu
sen originalinnspillinger med den ame
rikanske musikkens største navn gikk 
opp i røyk i en katastrofal brann i plate
selskapet Universals hovedlager i 2008. 

Uerstattelige masterbånd med le
gender som Billie Holiday, Duke Elling
ton, Ray Charles, John Coltrane, Iggy 
Pop, Joni Mitchell, Steely Dan, Nirvana, 
R.E.M., Tupac og Eminem – for bare å 
nevne noen – gikk tapt.

Er det så farlig, da, tenkte sikkert noen. 
Det meste finnes vel i digitalisert form, 
dessuten er det da mer enn nok musikk 
i verden. Men ingenting kan erstatte de 
originale masterbåndene, hverken som 
lydmessig utgangspunkt for nyutgivelser 
eller som grunnlagsmateriale for videre 
utforskning av musikkhistorien. 

På den rykende branntomten i Holly
wood må det ha ligget store mengder 
innspillinger som aldri har vært utgitt, 
helt sikkert også fantastiske opptak som 
ikke har vært hørt siden de ble spilt inn.

Fjellmagasin. Kunne en lignende kata
strofe skjedd her hjemme? Trolig ikke. 
Store deler av den norske musikkarven er 
sikret i Nasjonalbibliotekets brannsikre 
og klimakontrollerte fjellmagasiner i Mo i 
Rana, der man siden tidlig på 1990tallet 
har lagret master og produksjonsbånd 
i et storstilt arkiveringsprosjekt som 
mange vil misunne oss.

 ←  
Jan Omdahl
Journalist og skribent.
I D2 skriver han om 
teknologi, kultur  
og medier.

Nasjonalbibliotekets lydsamling 
 består av cirka 200.000 lydfestinger i 
analoge og digitale formater, hvorav 
80.000–100.000 er masterbånd, hoved
sakelig fra 1960 til 2000. Samlingen tel
ler både 78plater og harddisker med 
 digitalt produksjonsmateriale. 

Blant selskapene som har hele eller 
deler av sin produksjon lagret, er alt fra 
gigantene Universal Music, Sony BMG 
og Warners norske filialer via Arne Ben
diksen A/S, Grappa Musikkforlag, Kir
kelig Kulturverksted, og Tylden & Co 
til små historiske selskaper som Expe
rience fra Mosjøen og Aksent fra Mjøn
dalen. 

Det tyske plateselskapet ECM har 
også donert sin samling av norskinn
spilte masterbånd. 

Ting fra arkivene hentes stadig frem til 
bruk i nyutgivelser, forskning og annet.

Plikt. Norge er ikke alene om å ha et 
system for pliktavlevering av åndsverk. 
Men der det i mange land er vanlig å le
vere inn et kommersielt eksemplar i cd 
eller lpformat, tok fremsynte sjeler i Mo 
i Rana tidlig på 1990tallet initiativ til 
innsamling og arkivering av originalopp
takene, delvis i samarbeid med ildsjeler 
i bransjen, som Arne Bendiksen og Arve 
Sigvaldsen. 

Det føles meget betryggende å vite 
at store deler av den norske musikk
arven hviler trygt der inne i fjellhallene 
 innerst i Ranfjorden. D2

 ↓  
 Nasjonalbibliotekets 
fjellmagasiner

Norsk musikk lagres 
i fjell magasiner hos 
 Nasjonalbiblioteket 
i Mo i Rana.
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FOTO: MAjA ATTERSTiG/NASjONAlBiBliOTEKET

TEKNO Musikklagring

E V I G  E I E S  K U N  
D E T  T A P E D E

Den norske musikkarven hviler  
trygt i tonenes frølager.
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→

Håndverk

På et loft på Vestlandet  
har to barndomskompiser 

håndbygget gitarer for Norges 
fremste gitarister i årevis. 

Nå tenker de større.  

TEKST John-Arne Ø. Gundersen
FOTO Øystein Klock

jørpeland

Å finne lyden. – Kundene bestiller jo 
egentlig en lyd. Nå som vi har bygget 
200 gitarer, vet vi hva vi må gjøre for å få 
frem den lyden de vil ha, sier Egeland.
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Gitar
kameratene

 ↗ Stålstrenger. Her, på et tømmermanns
loft inne på stålverket på  jørpeland, har 
Odd Blikra Egeland og Ørjan Bråtveit Berge 
håndbygget de akustiske gitarene.
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Når vi har på P1, hører vi nesten daglig 
 sanger som er spilt inn med gitarene våre

Ø R j A N  B R ÅT V E i T  B E R G E  – gitarmaker, Strand Guitars

G i T A R  kA m E R A T E N E 

En tynnskårEt platE av gran fra Val di Fiemme 
ligger på et lite bord. Tynne lister er pålimt i sikk
sakk etter et eget mønster, og med en liten høvel 
høvler Odd Blikra Egeland (38) sakte de firkantede 
spantene tynnere. Krøller av trespon faller mot gul
vet, og spantene får ulik form og høyde, som forand
rer stivheten i det som skal bli lokket til en gitar.

– Hvis vi har en bedriftshemmelighet, så ligger den 
gjemt her i spantene. Mønsteret og utformingen, 
det er hemmeligheten.

Han løfter lokket, holder det mot øret og dunker 
varsomt med langfingeren. Lytter etter tonen i tre
verket, dunker igjen, over hele lokket.

– Tonen endrer seg når jeg høvler bort tre. Jeg gir 
meg når jeg liker den, sier Egeland.

Lokket er mellom to og tre millimeter tykt. Det 
må ikke bli for stivt, ikke for mykt. Han legger på 
nye spant, høvler og lytter igjen.

– Hvordan lokket svinger, er avgjørende for lyden. 
Det er lokket som lager vibrasjonene, som pumper 
når du slår an strengene. Lokket er gitarens hjerte.

Hardt stål, mykt trE. Stålverket ligger helt 
nede ved den stille fjorden på Jørpeland, en fergetur 
fra Stavanger, og der har stålverket ligget siden 1910. 
Betongbygg med flassende maling, siloer, arbeidere 
med hjelmer og hørselvern, fjerne dunk fra smelte
verket, surkling i rustne rør. 

Men rett ved støperiet, i annen etasje i et rødt 
trehus, jobbes det med mykere materialer. Der 
inne lukter det lim og tørt treverk, sandpapir lig
ger i ruller, på veggene henger skrutvinger, kniver 
og hoggjern. Halve gitarer hviler på benkene, uten 
hode, uten hals, åpne, de ligger der lydløse. Det er 
innvollene av gitarer fra Strand Guitars. 

Her, på et nedlagt tømmermannsloft, har Odd 
Blikra Egeland og Ørjan Bråtveit Berge (37) bygget 
over 200 akustiske gitarer for hånd, og den dyreste 
har kostet godt over 100.000 kroner, vanligvis er 
prisen 40.000. 

De har bygget gitarer til Lillebjørn Nilsen, Jan 
Eggum, Odd Nordstoga, Lars Martin Myhre, Adam 
Douglas, Anne Grete Preus, Fay Wildhagen, Daniel 
Kvammen, Vidar Johnsen, Tønes og Ole Paus.

– Når vi har på P1, hører vi nesten daglig sanger 
som er spilt inn med gitarene våre. Det er jo derfor 
vi holder på med dette, fordi folk bruker gitarene, at 
det blir musikk, sier Berge.

Tregulvene knirker, de er slitte og dekket av sag
mugg og trespon. En vifte glir sakte rundt i taket, 
grå damp siver ut av luftfukteren, og fuktigheten 
ligger stødig på 45 prosent.

– For en musiker er jo gitaren et verktøy, sier Berge.

– Den er penselen som de maler musikken sin 
med. Det er vel det som er målet vårt å lage.

til utlandEt. Det er blitt bygget mange gitarer i 
Norge. I Halden, Oslo, Trondheim, Fredrikstad, 
Tønsberg og Trysil. Etter annen verdenskrig var 
akustiske gitarer vanskelig å få tak i, og ifølge boken 
«Norske gitarer» av Asgaut Steinnes, blomstret pro
duksjonen i Norge opp, og gjennom et par tiår ble 
kanskje så mange som 200.000 gitarer bygget. 

Blant de store var Hagstrøm, som i en ombygd 
låve på Ammerud i Oslo bygget over 60.000 gitarer 
frem til 1963. I Trysil bygget en tømmerhugger sin 
første gitar som en gave til sin kone i 1947, og der
etter håndlagde familiebedriften Østbu over 10.000 
gitarer frem til 1990.

– Nå er det forsvinnende få. Vi vet vel om mellom 
fem og ti enkeltpersoner som bygger akustiske gita
rer, i liten skala. Vi er de eneste som har en større 
produksjon. Det finnes ingen andre i Norge som har 
bygget 200 akustiske instrumenter, sier Egeland.

I de 14 årene her på stålverket har begge hatt job
ber ved siden av. Egeland har bygget gitarer på dag
tid, jobbet på antennefabrikk og mekanisk verksted 
om kvelden. Berge har jobbet som gitarlærer, men 
nå har han sagt opp jobben.

– Vi har følt oss trygge ved høvelbenken. Der har 
vi nok grodd litt fast, men nå vil vi ut, sier Egeland.

Målet er å bygge 70 gitarer i året, og de forsøker 
nå å komme seg inn på markedet i Danmark, Tysk
land og USA. De har nylig vært i New York med 
gita rene sine for å besøke musikkstudioer, byråer 
og gitarbutikker.

– Så nå blir en av gitarene våre brukt i et studio i 
Brooklyn, og gitarene våre kan bestilles på Rudy’s 
Music, en av de store gjenlevende instrument
butikkene på Manhattan. Der har vi akkurat solgt 
vår første gitar, og de har bedt oss om å bygge flere. 
Det er et spennende marked, mange i USA kjøper 
håndbygde gitarer til høye priser, men vi får se hva 
det blir til, sier Egeland.

å byggE En gitar. På tømmermannsloftet ligger 
mahogni i bunker under benken, og plater av gran 
fra de italienske alper hviler i stabler oppå takbjel
kene. Her ligger indisk palisander, sitkagran, flam
melønn, koa, en stokk av en 5000 år gammel eik 
funnet liggende i en myr i nærheten, rosentre fra 
Madagaskar og cocobolo fra SentralAmerika. 

I hver trebit ligger en tone gjemt, ennå ikke skåret, 
frest, slipt og pusset frem. De bruker mellom 50 og 
100 timer på å bygge én gitar, og de har sine faste 
oppgaver.

1

4
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Bygger håndbygde akus-
tiske stålstrengs gitarer  
på Jørpeland i Strand 
kommune.
Startet av Odd Blikra 
 Egeland og Ørjan Bråtveit 
Berge i 2005. 
Har til nå bygget over 
200 gitarer, blant annet 
for  Lillebjørn Nilsen, Odd 
Nordstoga og Jan Eggum.
Lager gitarer i serier av 
 hovedsakelig tre modeller 
som heter 00-12, OM og D.

 ↓  
Strand Guitars
Norsk gitarmakeri

strandguitars.com

 — 1
Lager lyd. – Du former 
 lyden ved å velge ulike 
type tresorter, sette det 
sammen, velge form. Du 
kan endre lyden ganske 
mye ved forandre små 
ting, sier Ørjan Berge.

 — 2
Gitarhoder. Mellom 50 og 
100 timer tar det å bygge 
en gitar. To gitarer kan se 
helt like ut, men de vil all
tid være forskjellige.

 — 3
Skrot og skuffer. Tolv 
mann pleide å arbeide på 
snekker verkstedet på stål
verket. Nå bruker to gitar
byggere skuffene hvor tøm
rerne hadde skruene sine. 
Merkelappene er nye, bare.

 — 4
Treverk. Mahogni og pali
sander og gran. Tonene 
 ligger gjemt i alt  treverket. 
De må bare skjæres, 
 slipes og pusses frem.

2 3
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G i t a r  k a m e r a t e n e 

Egeland tar på hørselvern og lar sagbladet følge bly
antstrekene, et omriss av en gitar på et lokk av gran. 
En tynn, svart åpning etterlates av sagbladet i trever
ket. Så går han bort til sin høvelbenk, hvor brukte kniv
blad og støvete bor ligger i vinduskarmen. Han pusser 
lokk og bunn til rett tykkelse, limer på og former span
tene, skjærer ut hals og hode, filer ned og pusser, og 
nedfeller tynne bånd av metall i gripebrettet.

– Båndene blir organisert etter en matematisk for
mel. En halv millimeter feil, så blir tonen sur, sier 
Egeland.

Samtidig, med ryggen til, foran vinduet med ut
sikt over rustne blikktak, på motsatt side av rommet, 
står Ørjan Bråtveit Berge ved sin benk, hvor lim 
laget av insekter står til oppvarming. Han spruter 
vann på en plate mahogni, som han så bøyer mot et 
varmt jern. Det damper fra treverket. Snart skal han 
lime sidene sammen, legge inn pyntelister, pusse. 

Til slutt får gitarene 15 lag lakk, før de tørkes et 
par uker og poleres blanke. Så limes bunnen på, stol 
og sadel monteres, strengene strammes, og den er 
ikke lenger lydløs.

– Når du lager en akustisk gitar, former du hele 
lyden selv. Alt du gjør, har noe å si for lyden. Tre
sorten du velger, tykkelsen på treverket, formen på 
gitaren. To gitarer kan være veldig like, men det er 
likevel alltid små forskjeller, sier Berge.

Egeland forklarer at gitarer som er masseprodusert 
på fabrikker, ofte blir bygget for å være solide, for ikke 
å gå i stykker. Lokket kan være tykkere, gitaren stivere.

– Men for å finne den ultimate lyden, er du nødt 
til å presse materialene til det ytterste. Hvis et lokk 
av gran har årringer, er det stivt. Da må vi tynne det 
ned, for å få det fleksibelt, få det til å svinge mer. Da 
kan det bli så tynt at gitaren nesten kollapser. Hele 
gitaren svinger mer. Du får mer lyd, mer kompleks 

lyd, mer klang. Så vi bygger gitarene på grensen av 
hva treverket tåler, sier Egeland.

Når de står slik og bygger gitarer, dag etter dag, 
med ryggen mot hverandre, prater de sjelden 
sammen.

– Det kan gå en hel dag uten at vi snakker sammen. 
Så har vi jo kjent hverandre siden fjerdeklasse.

StålStrenger. Ørjan Bråtveit Berge vokste opp på 
en halvøy utenfor Jørpeland, og han husker han spilte 
på farmorens gitar som sto stille i hjørnet, og at han på 
barneskolen begynte å skru og fikse på gamle gitarer.

– Jeg skrudde vel på alt annet også, for så vidt.
Om somrene plukket han jordbær, og for pen

gene han tjente, kjøpte han en Gibson da han var ti 
år, som han også begynte å skru på. I fjerdeklasse 
måtte han begynne på skolen på fastlandet, og da 
begynte han i klassen til Odd Blikra Egeland, og det 
var stålstrenger som skulle knytte de to sammen. På 
barneskolen startet de Fjordbris bluesband, på ung
domsskolen tok de gitar valgfag, og de leste kata
loger og pugget alle gitarmodellene og alle prisene.

Så skilte de lag, begynte i militæret på ulike kan
ter av landet. I Bardufoss kom Egeland over en rek
lame for Musikk Instrument Akademiet i Sarpsborg, 
og der sto det at du kunne bygge en Telecaster før
ste året. Da ringte han Berge, som hadde noen løse 
planer om å bli båtbygger, og de flyttet sammen til 
Østfold i 2002 og gikk på Musikk Instrument Aka
demiet i tre år. Der bygget de sin første gitar, og de 
lærte håndverket.

Da de var ferdige på skolen etter tre år, dro de 
til USA, til en gitarbygger i Montana, langt ute på 
landet. Daniel Roberts reparerte gitarer for Santa 
Cruz Guitars i garasjen sin, og der fikk de bo i en 
campingvogn i hagen.

– Vi lærte om produksjon, effektivisering, hvor
dan tjene penger, og han tegnet opp ulike spante
systemer på tavlen, sier Berge.

Om kvelden bygget de egne gitarer i garasjen.
– Så dro vi rett hjem og startet opp her.

BeStilling av lyd. Noen ferdige gitarer henger 
i et stativ på veggen. Kundene kan bestille be
stemte tresorter, de velger tykkelse på halsen, av
stand mellom strengene, pynt i perlemor eller 
håndlagde lister, men det de egentlig bestiller, er 
noe annet.

– På mange måter bestiller kundene en bestemt 
lyd. De sier hvordan de vil at gitaren skal låte, 
kanskje vil de ha mer mellomtone eller fremheve 
diskanten, eller de vil ha en gitar som låter anner
ledes enn den de har fra før, sier Egeland.

Berge mener det burde vært en ordbok for lyd.
– Folk bruker så mange forskjellig ord om lyd. Men 

hvordan låter mahogni, egentlig? Det finnes ikke et 
ord for det. Det finnes ingen fasit for hvordan folk 
opplever lyd, det er personlig, og det er en utford
ring for oss.

Berge ler litt.
– Av og til tenker jeg at det hadde vært greit bare å 

lage bord eller stoler. For de lager ikke lyd.
Når alt dette treverket sammensettes, er det over

tonene som er avgjørende.
– Når to mennesker synger den samme tonen, 

 hører du forskjell på dem, selv om de synger samme 
frekvens. Det er overtonene som utgjør den for
skjellen. Sånn er det med gitarer også, sier Berge.

Det hviler et tynt lag sagmugg over alt verktøyet. 
Sagen står stille.

– Overtonene ligger i treverket. Det er vår jobb å 
få dem frem. D2

 ← Identitet. – en hånd
bygget gitar er noe mer 
enn bare en gitar. Du får 
litt av vår identitet. Den 
ligger i håndverket, den 
ligger i gitaren, som er 
bygget her, hvor vi har 
vokst opp, sier Berge.

 → Håndarbeid.  
– Å bygge gitarer er 
en smal nisje, det er få 
som driver med det. 
Sånn sett er det et ekso
tisk håndverk. Du får 
jobbe med hendene, 
du får jobbe med tre
verk, du kan lage et fan
tastisk produkt med 
hendene, sier egeland.
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— Caroline Krager  
& Kristine JaKobsen (FOTO)

MiN STil  

S L I P S K L E D D 
J Å L E D A M E

Mona Skaaraas’ 1940-tallstil fører til 
mange komplimenter fra eldre damer.

– Jeg kjøpte mitt første slips som 
elleve åring. Min første vest handlet jeg 
tre år senere. Dette var i 1988, og ingen 
andre i klassen hadde på seg noe lig-
nende, forteller Mona Skaaraas (44).

– Det stoppet ikke meg. Jeg hadde 
det på meg på hver fredagsdisco.

Tre tiår senere er slips og vest fortsatt 
en selvfølgelig del av hverdagsgardero-
ben. Men nå i kombinasjon med hennes 
nye stilforelskelse: 1940-tallet.

– Stilen da hadde noe nøkternt over 
seg som appellerer til meg. Klærne ble 
mer praktiske og formelle, ettersom 
kvinner plutselig måtte ut i arbeid un-
der krigen. Som kulturhistoriker synes 
jeg det er spennende at samfunnet kan 
påvirke moten så sterkt. 40-tallssnittet 
er også mye mer flatterende for damer 
med litt former enn det dagens mote er, 
sier Skaaraas, som deler hvert eneste 
antrekk med sine retroglade følgere via 
Instagram-kontoen @badhairgoodshoes.

Her har hun på seg en skjorte og vest 
fra UFF, et slips fra loppemarkedet til 
datterens korps, bukser fra Vivienne on 
Holloway i London og sko fra Skomaker 
Dagestad.

Fascinasjonen for 1940-tallet har gjort 
at hatter, brosjer og finurlige frisyrer 
også er blitt en del av pakken, og Skaa-
raas er den første til å innrømme at hun 
er en skikkelig «jåledame».

At hun jobber i Forskningsrådet med 
fokusområdene næringsliv og teknologi 
er kanskje ikke helt innlysende.

– Altså, jeg skriker jo ikke akkurat av 
byråkrati.

– Stilen forteller likevel om andre sider 
ved meg. Og jeg får mange hyggelige 
komplimenter fra eldre damer, som ser 
sin egen ungdom i min stil. Det er fint.

→ Stiltips: – Stil handler om personlighet, 
om å føle seg vel, ikke om hva som er trendy. 

 ↓  
Mona Skaaraas
Kulturhistoriker og 
seniorkonsulent hos 
Forskningsrådet
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Dyriske 
dunster

Sekreter fra dyr har vært ettertraktede ingredienser hos  parfymører 
i årevis. Hvorfor vil vi lukte som rumpa til en snikekatt?

illuSTRASjONER & TEKST Bjørn Brochmann

Duft

→



Sterktluktende sekret 
som produserer i kjertler 
nær snikekattens analåp-
ning. Kjertlene kan tøm-
mes for sekret én gang i 
uken.
Civet ble tidligere anvendt 
i parfymeindustrien og reg-
nes for å være den mest 
ille luktende av ingrediense-
ne fra dyreriket. 

 ↓   
Civet
Kjertelselkret fra dyr 
i snikekattfamilien
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D y r i s k e  D u n s t e r 

John-Erik haugEn (63), senior
forsker ved matforskningsinstituttet 
Nofima i Ås, leter mellom prøver av 
harsk makrellolje og luktstoffet i jord
bærråte. 

Fra en skuff fisker han frem en 
 liten flaske med et melkeaktig stoff: 
androsteron, feromonet som får gri
sene til å tenne.

– Kjenner du lukten? spør Haugen.
– Veldig mange menn kan ikke 

kjenne den lukten der.
Det lukter ikke så ille. Litt søtlig, flo

ralt, som fersk, varm urin med en litt 
vammel bilukt. Men «kvinner rygger 
bakover med en gang hvis du har den 
lukten», forteller Haugen.

Den amerikanske nevroforskeren 
Leslie Vosshall har påvist at persep
sjonen av androsteron er helt tilfel
dig, avhengig av gener. Noen synes 
lukten er kvalmende, som urin og 
kraftig svette, andre synes det lukter 
svakt vaniljeaktig, mens noen mang
ler resep toren og er fullstendig lukt
blinde for dette stoffet.

Et kjapt nettsøk på androsteron 
fører raskt til lumre forum og nett
butikker som selger rånelukten og 
lover at «du vil bli den mest attraktive 
mannen i rommet uten å forandre en 
eneste ting med deg selv».

Er det bare tull, da, alt dette skrytet 
om androsteronens egenskaper?

SExpantErEn. Hun brukte den samme 
tunge animalske parfymen som moren – 
ambra, moskus, castoreum. For en lukt  

– frekk, utfordrende og vidunderlig! Jeg 
snuste den inn som en hund.

Sitatet fra «The Visitor», Roald Dahls 
novelle om kvinnebedåreren  onkel 
Oswald, forteller i grunnen det vi 
trenger å vite om parfymer med dyre
ingredienser, i hvert fall fra et popu
lærkulturelt perspektiv: De gir tilsyne
latende en rå erotisk utstråling, fjetrer 
folk og inneholder masse morsomme 
ingredienser fra dyr du aldri har hørt 
om. (Og kanskje vil du heller ikke vite 
hvilke deler av dyret de er hentet fra.)

Men det er noe som lukter her – er det 
så enkelt som å smøre seg inn med litt 
ekstrakt fra en dyrekjertel for å få napp?

Helt siden 1970tallet har sexfero
moner fra dyr vært et myteomspun
net duftfenomen. I en scene i 2004 
 komedien «Anchorman: The  Legend of 
Ron Burgundy» viser hoved personens 
kollega frem sitt super hemmelige 
sjekkevåpen, colognen Sex Panther, og 
skryter av at den «er laget med deler av 
ekte panter».

Men sexferomoner fungerer i ut
gangspunktet bare mellom individer 
av samme art. At en lukt fungerer 
på griser, betyr ikke nødvendigvis at 
den fungerer på folk. Hvilken betyd
ning feromoner har for mennesker, 

er omstridt, og det er få entydige 
forskningsresultater.

I 1972 lanserte likevel selskapet 
Coty colognen Wild Musk under slag
ordet the essence of animal attraction. 
 Fabergé frontet i samme tiår parfy
men Tigress med slagordet because 
men are such animals.

De fire store dyreingrediensene i 
duft er ambra (vokslignende stoff fra 
tarmkanalen hos spermhval), casto
reum (bevergjel), civet (kjertelsekret 
fra dyr i snikekattfamilien) og musk 
(sekret fra moskuskjertelen hos 
 enkelte dyr).

Men hva er det egentlig som gjør 
animalske ingredienser i parfyme – 
eller syntetiske etterligninger av dem 

– så attraktive? Det handler ikke så 
mye om hva disse ingrediensene gjør 
med mennesker, som om hva de gjør 
med parfymekomposisjoner.

illEluktEndE. Blant alle ingredi
enser fra dyreriket er civet beryktet 
for å være den mest illeluktende. Si
vetten er et dyr i snikekattfamilien og 
ser ut som en krysning av katt og rev. 
Den lever i de tropiske delene av Asia 
og Afrika; den afrikanske sivetten er 
den mest ettertraktede, og brorparten 
av oppdrettet foregår i Etiopia.

Når du åpner et glass med det sen
nepsgule analsekretet fra sivettens 

Ambra er den mest myte
omspunne av alle parfyme
ingredienser. Den lukter 
ikke så mye i seg selv, men 
har en fabelaktig varighet 
og evne til å fiksere mer 
flyktige dufter i parfymer. 
Nå fremstilles slike fiksa
tiver syntetisk.
Ambraklumper flyter opp 
til havoverflaten, og man 
trodde lenge at de velluk
tende «steinene» som ble 
vasket i land på  strendene, 
var en slags rav, derav det 
franske navnet «ambre 
gris», «grått rav». 
Ambra er blitt brukt i par
fymer, røkelse, lys, hår
pudder, pomade, vin og 
tobakk, og har vært reg
net som svært verdifull. 
NRKoverskriften «Fant 
klump med hvalspy til 
370.000» fra 2013 sier sitt.

 ↓   
Ambra
Vokslignende 
 masse med moskus
lignende lukt som 
dannes i sperm
hvalens tarmkanal
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bakende, føler du virkelig at enden 
er nær (bokstavelig talt). Hovedingre-
diensene er civetone og skatol.

At rumpesekretet fra en snikekatt 
lukter som verdens ende, burde ikke 
komme som noen overraskelse, men 
det virker jo litt bakvendt at det skal 
fungere i en parfyme.

– Ok, dette er litt sånn grunnleg-
gende teori, sier seniorforsker John-
Erik Haugen.

– Det som er interessant, er at mange 
luktstoffer har den egenskapen at de 
endrer totalt karakter avhengig av 
konsentrasjonen. I en mengde på 0,5 
milliontedels gram, har skatol en litt 
sånn fekal, bæsjaktig lukt. Men når du 
fortynner den 20–30 ganger, får du en 
møllkule- eller naftalenaktig lukt. Hvis 
du nå fortynner det 100 ganger mer 
fra utgangspunktet, får du en søtlig, 
fruktig karakter, og da brukes den som 
kunstig søtstoff i godteri, som viser 
deg spennet på bruk av dette stoffet. 

Det er denne effekten som forkla-
rer hvordan frastøtende ingredienser 

som civet blir magiske i hendene på 
en kyndig parfymør.

DanDy-magnet. «Civetone for-
vandler ikke en medioker komposi-
sjon til å bli en eksklusiv parfyme, 
men den kan være den høyst attrak-
tive, siste kronen på verket i en duft 
som nærmer seg ferdigstillelse», skri-
ver forfatter Steffen Arctander i  boken 
«Perfume and Flavor  Chemicals».

Musk, civet og ambra hører til det 
vi kaller basenotene, på grunn av den 
uovertrufne varigheten. Når topp- og 
hjertenotene har fordampet, er det 
disse som blir igjen og blander seg 
med bærerens egen hud. Parfymene-
sen Mandy Aftel skriver i boken «Es-
sence & Alchemy» at dyreingredien-
ser er i en særstilling fordi de i tillegg 
til å binde flyktigere dufter som sitrus 
og blomster, gir liv, lys og løft til en 
parfyme.

Også Arctander fremhever evnen til 
å løfte en duft: «At civet brukes i deli-
kate florale baser som liljekonvall, kan 

virke overraskende på lekfolk, men 
selv minimale kvanta gir et ‘løft’ og 
en utstråling som er unik.»

Ikke noe annet sted er dette tyde-
ligere enn i Aimé Guerlains mester-
verk Jicky, en parfyme som har vært i 
produksjon siden 1889. Her piskes en 
lavendelen frem av frisk geranium og 
sitrus, men det var den heftige dæsjen 
med civet som har fått både freidige 
fruer og frekke dandyer til trekkes 
mot denne parfymen.

grevling på taket. Fra fryseren 
på laboratoriet henter John-Erik Hau-
gen en frossen bevergjelpung.

– Dette kan du gjøre business på, 
dette kan du få godt betalt for, sier 
han.

– Her har du en av grunnene til at 
beveren nesten ble utryddet.

Pungen ligner en liten nyre fylt 
med gyllengul masse. Den ser ikke 
videre appetittlig ut, men opp stiger 
en frisk lukt av skog, kvae og furunål, 
rundet av med vanilje og en anelse 

Beveren har to typer 
 kjertler for duftmarkering: 
Den ene er analkjertelen, 
den andre er bevergjel-
pungen, som produserer 
castoreum. 
For bevere er lukten et 
unikt id-kort; den avslører 
kjønnet til individet som 
har laget den, hvor gam-
melt det er, om det er noen 
langt ute i slekten eller en 
helt fremmed inntrenger.
Stoffet har en  aromatisk 
lukt og var lenge en 
handelsvare.

 ↓   
Castoreum
Bevergjel, sekret fra 
kjertel hos bever

D y r i s k e  D u n s t e r 



Musk kommer fra sans-
krit og betyr «testikkel». 
Moskushjorten lever i høyt-
liggende skogsområder i 
Himalaya, Sibir, Tibet og 
Kina. Bukkene har en kjer-
tel mellom kjønnsorgane-
ne og navlen, trolig for å 
tiltrekke seg hunner. På 
1960-tallet ble mer enn 
70.000 moskushjort drept 
årlig, og jakten har brakt 
bestanden nær utryddelse.
Muskens evne til å gjen-
nomsyre alt i sin nærhet 
er sagnomsust. Ostindis-
ke kompani, som ble stiftet 
på slutten av 1500- tallet, 
gikk til det skritt at de for-
bød handelsskip å frakte 
musk dersom de hadde te 
i lasten.
I parfyme er musk ikke pri-
mært blitt brukt som en 
distinkt og gjenkjenne-
lig note, men for å få per-
fekt avrunding og balan-
se i en komposisjon. I dag 
kan man si at muskens vik-
tigste bidrag er å være kje-
mikernes «gullstandard» i 
jakten på syntetiske erstat-
ninger. Patenterte musk-
substitutter som Galaxoli-
de, Fixolide, Exaltone og 
Exaltolide er sterkere, rime-
ligere og drøyere i bruk.

 ↓   
Musk
Flytende sekret som 
utskilles i moskus-
kjertelen hos  enkelte 
dyr, for eksempel 
moskushjort og bisam
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våt hund. Det er også noe som er 
forunderlig tett på lukten av ett glass 
røkt Ardbeg whisky.

– Du er i skogen med én gang nå, sier 
Haugen.

På listene over duftnotene som pro-
dusentene legger ved parfymene sine, 
står det noen ganger «africa stone». 
Dette må kunne kalles en diskré om-
skrivning. Fossilisert klippegrevling-
tiss har seilt opp som ett av få politisk 
korrekte alternativer til de klassiske 
dyreingrediensene.

Klippegrevlingen er en tykkfallen 
og nokså klumpete planteeter som 
holder til i store deler av Afrika. Den 
er sosial og lever i samfunn på opp-
til 50 dyr. Et særegent trekk er at de 
har felleslatriner hvor de gjør sitt 
fornødne. Siden de lever i regnfat-
tige strøk og har begrenset tilgang på 
vann, er urinen tykk som sirup. Den 
renner ned langs klippevegger hvor 
den tørker inn og blir hard som stein. 
Etter noen år kan den hakkes av og 
samles inn.

Nå er animalske ingredienser i det 
store og hele erstattet av syntetiske 
substitutter. Men stikker du nesen i 
en vintage parfymeflaske, skal du ikke 
se bort fra at du kan få et streif av for-
dums fire store: civet, musk, ambra 
og castoreum. D2

Klippegrevlingene er flokk-
dyr som gjør sitt fornødne 
på samme sted. 
Den forstenede urinen 
er ettertraktet og brukes 
i parfyme – gjerne under 
navnet «Africa stone».
Regnes som et etisk alter-
nativ til musk og civet.

 ↓   
Hyraceum
Inntørket urin fra 
klippegrevlinger

D y r i s k e  D u n s t e r 
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 ← Rockeregissør. Musikk
videoeksperten Tim Pope 
er mannen bak den kino
klare jubileumskonsert
filmen om The Cure.

 ←  
«The Cure – 
Anniver sary 1978– 
2018 Live in Hyde 
Park London»
Britisk musikkfilm 
fra 2019,  regissert 
av Tim Pope.

Utvalgt
Film

Lang gigs ferd mot natt
The Cures jubileumskonsert film gir bandet  
mye å leve opp til på Øyafestivalen.

— Emil l. mohr 
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 ↓ Perfeksjonist. Front
mann Robert Smith traff 
solnedgangen perfekt i 
Hyde Park i fjor. Senere i 
sommer opptrer han og 
resten av The Cure i Oslo.

England hadde akku-
rat slått svenskene i 
VM. Londons værguder 
hadde for en gangs skyld 
malt byen i gull. Da den 
britiske rockegruppen 
The Cure feiret 40-års-
jubileet sitt foran 60.000 
fans i Hyde Park i fjor, var 
det i tilnærmet perfekte 
rammer.

Nå, en snau måned før 
frontmann Robert Smith 
og bandet inntar Øyafes-
tivalen i Oslo, er konsert- 
filmen her. Regissøren 
er postpunklegendenes 
gamle våpendrager Tim 
Pope (62), som sto bak 
en rekke av deres mu-
sikkvideoer på 1980- og
1990-tallet.

– Jeg ville fange den 
episke siden av The Cures 
låter – og den musikal-
ske interaksjonen mellom 
medlemmene, forteller 
Pope.

– Og jeg likte ideen om 
at vi beveget oss fra sen 
ettermiddag til kveld un-
derveis. Enkelte protes-
terte på det – de mener 
The Cure er et nattband. 
Jeg er uenig. Jeg føler det 
er en essensiell sommer-
kvalitet ved gruppen som 
jeg ønsket å få frem. Rei-
sen inn i skumringen er 
like mye The Cures histo-
rie som mørket.

Himmelsk match. Gjen-
nom videobidragene til 
signaturhits som «In Bet-
ween Days» og «Just Like 
Heaven» ble Pope instru-
mentell for The Cures ver-
dens-gjennombrudd. Men 
han vil ikke ha æren for 
at solen gikk ned under 
fremføringen av balladen 
«If Only Tonight We Could 
Sleep», noe den ord-
knappe Smith kommen-
terte fra scenen.

– Ingenting er tilfel-
dig med Robert, humrer 
Pope, som også har ar-
beidet med britpophelter 
som David Bowie, Soft 
Cell og Talk Talk.

– Han er en gluping 
som planlegger alt frem til 
siste stund. Jeg fikk epos-
ter fra ham med endrings-
forslag mens han var på 
vei til showet. Han må ha 
fulgt med på solens gang 
og visst eksakt når det 
kom til å skje.

– Hva har endret seg si-
den du laget «The Cure in 
Orange» i 1986?

– Bandet er så mye 
mer samspilt. Kall gjerne 
«Orange» deres først akt 
og denne deres andre. 
Jeg har ikke hørt den kom-
mende platen, men ifølge 
Robert ligger det an til 
timinutterslåter om dys-
terhet og undergang. 

Derfor er filmen viktig, 
fordi den representerer et 
skille. Jeg håper folk vil se 
den på stort lerret.

Hårete image. – Hvor 
viktig har estetikken og 
innpakningen vært for 
The Cures karriere?

– Vel, selv om image 
betyr mye – det husker vi 
fra Bowie – kommer mu-
sikken først. Uten dette 
fantastiske repertoaret 
ville ikke bandet eksistert 
i dag. Hvis vi sammenlig-
ner med tradisjonell film, 
kommer du ikke langt 
uten manuskriptet, altså 
bandet, påpeker Pope.

– Selv om videoene 
underbygget Roberts 
uttrykk, skal du ikke 
glemme at vi tok pause 
fra hverandre på 90-tal-
let. Mens jeg prøvde meg 
i Hollywood, pisket han 
og de andre på for å ut-
vikle seg live. Det er fint 
å være gjenforent, og en-
kelte ting trengte ikke 
å verbaliseres. Robert 
trengte for eksempel ikke 
be meg snike meg opp 
bak ham og skyte hårsil-
huetten hans mot lyset. 
Det var jo bildet fra «Boys 
Don’t Cry».
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MiTT KjØRETØY Porsche 356 Pre A Speedster

B L Å S T R U P M O E N
Hans Peter Havdal håndplukket en av tidenes mest sjeldne Porscher.

Hans Peter Havdal (54), direktør i Semcon i Kongsberg, er blant lan-
dets mest ihuga Porsche-entusiaster og har ofte et originalt prosjekt 
på gang. Blant skapningene han har beholdt lengst, er en sjelden 1955- 
modell Speedster som han oppdaget første gang på en låve i USA i 1987.

 ↓ Hvordan var første møtet med 356 Speedster?
 → Da jeg tittet ned på gulvet på førerplassen, fant jeg et trafikkskilt 

med påskriften «70 miles» som var sveiset fast for å dekke over et hull. 
Den hadde stått i en hage med høyt gress og var rusten fra bunnen og 
opp. Den manglet motor, gir og hjul og så i det hele tatt sørgelig ut. 

 ↓ Hva så du i den?
 → Chassisnummeret viste at den var blant de første som ble produ-

sert, og den hadde en originalfarge jeg liker: Speedster Blau.
 ↓ Hvor plasserer du Speedster i Porsche-hierarkiet?
 → Den var enklere, lettere og rimeligere enn standardutgaven, som 

var dyr i forhold til samtidige sportsbiler som Jaguar E-Type og MG. 
Selv om den var en sales gimmick for å tekkes det amerikanske 
sportsbilmiljøet, var den ingen quick fix, og har unike karosserideler.

 ↓ Den var laget for det amerikanske markedet?

 → Ja, Porsche-importøren Max Hoffmann var en utfordring for det 
tyske moderselskapet, men til gjengjeld var han med å bygge merke-
varen ved å kreve endringer og spesialutgaver tilpasset USA. Men 
presset på marginene ble for stort og Speedsters karriere ble kort. 

 ↓ Fasongen er blant Porsches enkleste og mest elegante?
 → Ja, og ruten kan fjernes for å gi mindre luftmotstand. Proporsjonene 

er riktige, men med stofftaket oppe ser den ut som en barnevogn. 
 ↓ Er Speedster den ultimate Porsche?
 → Ja, slagordet til Porsche sa du kunne vinne billøp på søndag og kjøre 

til jobb på mandag. Med Speedster blir disse egenskapene tydelige.
 ↓ Den verdsettes til mellom tre og fire millioner kroner?
 → Jeg kjøpte bilen før det ble trykk i markedet. Rundt 2015 tok pri-

sene veldig av, blant annet fordi tilveksten av kjøpere, for eksempel i 
Asia, er større enn tilgangen på biler.

 ↓ Har restaureringen gjort den for fin til å brukes?
 → Nei, den er bygget for å kjøres og tåler steinsprut på grusvei. Det 

er en del av opplevelsen.

 ↓  
Bil-cv

Hans Peter  Havda l  har  en 
Porsche-sam l ing på rundt 
t i  b i ler,  hvorav f i re  av  typen 
356.  De andre er  stor t 
sett  t id l ige,  lu f tavk jø lte 
Porsche 911 .  Han har 
ho ldt på med Porsche 
i  30  år  og har  so lgt om 
lag t i  av  20  ob jekter.

— Karl EiriK Haug & SunE EriKSEn (FOTO)



Norges mest solgte ladbare hybrid har 7 års garanti
Mitsubishi Outlander PHEV er nordmenns favoritt-hybrid. Det er ikke tilfeldig. «Ingen ladbar hybrid er i nærheten av å gi mer for pengene» 
(Autofil 10/2018). Den kan både lades hjemme og når du kjører, og du kan gjøre dine daglige gjøremål på ren elektrisitet. Samtidig slipper du
rekkeviddeangst på langtur takket være bensinmotoren. Det er godt både for lommeboken og miljøet. Ikke rart den er kåret til Årets grønne 
SUV 2019 av anerkjente Green Car Journal.

www.mitsubishi-motors.no
*Veil. pris pr. 01.05.2019 levert Drammen. Frakt og leveringsomkostninger til lokal forhandler kommer i tillegg. 7 år/140.000 km unik Norgesgaranti. Gjelder kun for biler som kjøpes fra norsk autorisert Mitsubishi-forhandler. Forbruk: 
2.0L/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 46g/km. Forbruk vil være avhengig av temperatur, topografi, utkjørt lengde, kjørestil og bruk av varmeapparat/klimaanlegg. El.rekkevidde 45 km (WLTP). Utstyrsdetaljer kan avvike fra 
avbildet modell. Med forbehold om evt. trykkfeil

MITSUBISHI OUTLANDER  
NORGES MEST SOLGTE LADBARE HYBRID

Topp utstyrt Instyle+ fra kr 499.600*



THE FIRST WATCH
WORN ON THE MOON

On the 50th anniversary of the first lunar 
landing, OMEGA is reflecting on the golden 
moments that defined that iconic day. While 
our own Speedmaster was strapped to the 
wrists of the astronauts, George Clooney 
was looking up towards the moon where 

his heroes were making history.
#MOONWATCH


