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KjæreMagasinet
Takk for reportasjen om Steinerskolen 6. mars. Det er
påfallende at Sandberg/Kristoffersens uttalte motiv for å
skrive boka har vært å vise hva slags skole Steinerskolen
egentlig er, samtidig som den åpenbart er skrevet uten at
de har hatt kontakt med forbundet for steinerskolene og
deres lærerhøyskole. På nettstedet deres kanman få et
annet inntrykk av drivkraften bak arbeidet, når demed
dårlig skjult skadefryd rapporterer om nedgangen i elev-
tallet ved steinerskolene i Norge etter at de to startet sin
kampanje i 2005. Kanskje et kritisk spørsmål fra Magasi-
net hadde vært på sin plass?

Det er imidlertid flott at Magasinet lar representanter
for steinerskoleforbundet kommentere deres påstander.
Jeg er far til fire barn som har gode erfaringer med både
barneskole og videregående på steinerskolen. Jeg kjen-
ner litt til Steiners antroposofi, og somMagasinet viser er
den vanskelig å plassere innenfor vanlig vitenskap. På
tross av dette (eller kanskje nettopp derfor?) har den
dannet bakgrunn for en livskraftig skole som har ut-
merkede resultater. Sandberg/Kristoffersen har en ensi-
dig negativ vinkling på skolen. På tross av dette (eller
kanskje nettopp derfor?) kan de bidra til at forholdet
mellom antroposofien og pedagogikken blir tydeligere
formulert, slik at mytene om okkultisme endelig kan
avlives.

Vennlig hilsen
Karsten Jørgensen

KjæreMagasinet!
Takk for et meget godt Magasinet! Dette nummer var
intet unntak. Jeg har noen supplerende opplysninger til
artikkelen om kong Olavs berømte trikketur vinteren
1973. Det var min tidligere sjef ved Den Kongelige Eskorte
– ikke en adjutant – som fulgte og betalte på trikken.
Dette var en fast skitur hver søndag på vinterenmed
kong Olav, og det var alltid sikringsvakten som fulgte på
denne. Ole Hvamb var idrettsmann, politimann og en av
dem som hadde den lengste tjenestetid ved DKP. Som-
merstid var det spasertur på Bygdøy eller seiltur. De
hyggelige turene var en fin, men til tider tøff foreteelse
bl.a. fordi det var politifølgemannen sommåtte smøre
skiene ved all slags føre. Det var en stående ordre på at
sikringsvakten/politimannen skulle forholde seg nesten
usynlig i bakgrunnen, d.v.s. så anonym som overhodet
mulig. Den snille hunden Shjarme var alltid turfølge, og
hadde fått sitt navn av forbokstavene i navnene til de
kongelige.

Med vennlig hilsen
Jon Torstein Kvikne

Nok er nok!
Hyggelig å se sine egne tanker på trykk i «Nok er nok»,
Ærlig talt-spalten, lørdag 6. mars. Jeg opplever stadig
det samme: Klager over maten til kona, men sier at alt er
i orden når kelneren spør og tipser likevel. Konfliktsky-
het? Klager ikke fordi vi da ofte har ventet en stund,
maten til kona er helt OK og det vil ta for lang tid å få ny
servering.

Men de gangene jeg klarer å piske opp blodtrykket så
mye at jeg sier fra, blir det jo rettet på uten et blunk.
Men hvem har dårlig samvittighet etterpå, og hvem
tipser da ekstra for alt «bryderiet»? Meg! Ubegripelig.
Men hvorfor?

Knut Arne

Klassisk rekesmørbrød!
Etter flere måneders leting og søking er jeg utslitt, og vet
ikke lenger hvor jeg skal henvendemeg. Justervesenet
gir ikke svar, kokker sier forskjellige ting, blogger og
nettsider er uenige. Det er et salig kaos, men jeg gir meg
ikke før jeg har svar. Derfor håper jeg Andreas Viestad
kan avsette litt tid til å besvare mitt spørsmål. Det kun-
ne gitt meg nattesøvnen tilbake, og ro i sjelen. Siden han
er ekspert på norsk matkultur, og generelt liker å sette
mat i historisk og kulturell kontekst, kan det være han er
mitt siste håp. En gang hørte jeg at det fantes en stan-
dard for antall reker i et klassisk norsk rekesmørbrød.
Jeg tok det for god fisk, og stilte ikke spørsmål ved
påstanden. Da jeg sa dette videre til noen andre, sa de at
de hadde jobbet i rekebransjen i mange år, og mente
dette bare var tøv. Derfor startet jeg søket, men jeg får
ikke noe klart svar, og finnes det ingen standard er det jo
faktisk på tide.

Derfor stiller jeg spørsmålet: Finnes det noen stan-
dard for antall (gram/stk) reker på et standard (klassisk?)
norsk rekesmørbrød, og i så fall: Hvordan oppstår det en
matstandard? På forhånd tusen takk. Stå på videre i ditt
arbeid for råvarene og den gode smak!

Mvh
Lars Giæver

Hei, Lars
Det er uklart hvordan antallet reker blir faststilt, på
sammemåte som ingen helt vet hvorfor det er et spesi-
elt fokus på tallet sju i vår kultur. (Jeg har lest at dersom
man ber noen om å tenke på et tall mellom én og ti, er
det sju i nesten 60 prosent av tilfellene. Ber du dem
tenke på et tall mellom én og hundre er det sju i 30
prosent av tilfellene.) På et rekesmørbrød skal det være
16 reker.

Andreas Viestad

Send ros, ris og tips til magasinet@dagbladet.no eller ta kontakt
medMagasinets leder Lillian Vambheim: lillian@dagbladet.no
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