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Kanskje hun tenkte på FN
Etter åtte år har 
vanlige folk tatt seg 
sammen.

SkisseF|
Kjetil B. Alstadheim
Politisk redaktør

Tor André Johnsen (Frp) hadde mandag for første gang Erna Solberg (Høyre) som nabo i stortingssalen. Foto: Olav OlsenU

S tatsminister – ja, han er
faktisk det – Jonas Gahr
Støre (Ap) sto sammen
med noen av sine stats-

råder. De var på vei inn i stor-
tingssalen. Men hvor skulle de
sitte?

– Det står vel en lapp der,
mente Støre.

Selv visste han godt hvilken stol
han skulle sette seg i.

– Er du kommet godt i gang?
spurte han olje- og energiminis-
ter Marte Mjøs Persen (Ap).

Også hun ble guidet frem til
plassen sin.

Høyre-leder – og eksstatsminis-
ter – Erna Solberg var ute i god
tid. I åtte år har hun sittet på
første rad. Nå satt hun på rad fire.
Hun var der for å høre Støre lese
den nye regjeringens erklæring.

– Vanlige folk i hele landet vil at
deres liv, utfordringer og interes-
ser skal stå øverst på dagsorde-
nen, sa Støre fra talerstolen.

Tenk det. Ved to valg stemte

vanlige folk slik at Solberg fikk
flertall. Men nå har altså vanlige
folk tatt seg sammen. Og stemt
for å komme øverst på dagsorde-
nen.

– Slik skaper vi grunnlag for
gode liv i hele landet, leste Støre.

Solberg kikket bort på Støre.
Hun noterte litt i boken sin.

Det var ikke grenser for hva
som nå skal tilbys i hele landet.

– Variert kulturtilbud i hele lan-
det, sa Støre.

Det var å legge terskelen litt
høyere enn at alle i hele landet
(som vi er så glad i) skal ha til-
gang til Netflix.

Han sa at «vanlige folk skal be-
tale mindre skatt på egen inn-
tekt», mens «avgifter som ram-
mer folk flest, skal reduseres».
Uten at han utdypet hva forskjel-
len er på vanlige folk og folk flest.

Ved siden av Solberg satt Frem-
skrittspartiets Tor André John-
sen. Johnsen er sistemandatet fra

Hedmark, og Solberg er første-
mandat fra Hordaland. Dermed
blir de naboer. Var Solberg nå
havnet i selskap med vanlige
folk? Det var jammen ikke godt å
si.

Johnsen har hatt fast plass på
Stortinget siden 2013. Altså like
lenge som Solberg har styrt lan-
det. Hva har så Johnsen drevet
med?

Han har markert seg med ut-→
spill om at garderobeskapene
på Ankerskogen svømmehall i
Hamar ikke er store nok til stor-
tingsfrakken hans.

Han har fortalt at han bruker→
skjorter med metalltråder i for å
beskytte seg mot mobilstråling.

Politiets sikkerhetstjeneste→
har advart om at han pleier for
tett kontakt med den russiske
ambassade.

Han insisterte på å få pend-→
lerleilighet på vestkanten fordi
østkanten ikke er sivilisert nok.

Og han mener den norske→
skolen må bruke mer tid på tra-
disjonelle sanger som «Mot i
brystet» og «Mellom bakkar og
berg» for å dyrke fellesskap og
identitet.

Nå tok han selfie med sin nye
nabo i stortingssalen.

Så hva tenkte Solberg på der
hun satt? Kanskje hun tenkte på
noe tidligere Frp-leder Siv Jen-
sen sa i en tale på avslutnings-
middagen i september for det
forrige Stortinget.

Solberg har avvist at hun kan
tenke seg en internasjonal jobb.
Men i talen henvendte Jensen seg
direkte til henne. Og sa at fire år
ved siden av Tor André Johnsen i
stortingssalen i seg selv nok vil
motivere Solberg til å tenke på at
en jobb for FN kanskje ikke vil
være så dumt.

Vanlige folk kan jo bli litt i
meste laget.

❝Ved to valg 
stemte vanlige 
folk slik at 
Solberg fikk 
flertall. Men nå 
har altså vanlige 
folk tatt seg 
sammen. Og 
stemt for å 
komme øverst 
på 
dagsordenen.
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