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HVALSMOEN (Dagbladet):
Hvis den amerikanske filmen om kvinner i
forsvaret ga et riktig bilde, er jeg glad jeg ikke er i den amerikanske hæ
ren. De forholdene denne filmen beskrev, er helt ukjente for oss kvinner i
det norske forsvaret. Myten om at det er så veldig tøft i millitæret må av
lives.
Av SIGNY FARDAL

Anarkisten

i

Farmand

NAVN: Ole-Jacob Hoff
ALDER: 55 år
YRKE: Redaktør
l min Faders hus er det mange
rum. Det var det ikke i Farmands re
daksjonslokaler for ti ar siden. Da spar
ket faderen, sen iorredaktør Trygve J. B.
Hoff, sønnen fra redaktørstolen og ut i
kulda.
Striden ble dysset ned. Men Ole-Ja
cob Hoff haltet i alle fall ut med akil
lesscenene kuttet av. I dag er striden
mer åpen
ikke alle medarbeidere vil
være med på å fornye ærverdige Far
mand. Men junior er i alle fall tilbake
og overtar roret.
Ole-Jacob Hoff har en allsidig og
beundringsverdig faglig bakgrunn.
Etter artium i 1946 dro han til sjøs, og
havnet ved Harvard der han leste
samfunnsvitenskap og psykologi i tre
år. Deretter ble det Sorbonne der han
sloss sammen med anarkistene. Han ar
beidet også et par år i et amerikansk
pressebyrå i Paris. Så til London, der
han i Economist lærte å skrive den tett
pakkede lille artikkel.
Han ble kalt til gamlelandet for å
avtjene verneplikten
og lærte seg
russisk. Seinere var han i Farmands
tjeneste i 18 år
fra 1. januar 1974 har
han kalt seg frilanser. Ole-Jacob Hoff
har hatt sin faste spalte i «Økonomisk
Rapport» og også livnært seg på artik
ler i amerikanske og engelske blad.
Formelt ble Ole-Jacob Hoffs til
knytning til anarkistiske grupperinger
avsluttet i Paris da han i anarkismens
navn ble bedt om å kutte av sitt kjønns
organ. I dag kaller han seg individual
liberaler.
Hans individualisme strekker seg
langt: Han var i sin tid ikke fremmed
for tanken om fri hasj i Norge. Og selv
sagt for fri abort: «Et samfunn som har
makt til å forby abort, kan også tillate
seg makt til å påby abort,» har han
sagt. Og sosialisme i norsk utgave er
bedehus og vassaue.
Ole-Jacob Hoff bor i idylliske om
givelser på Rød gård, i strandkanten på
Tjøme. Der tar han ut sin lønning i
form av høyere livsstandard
jord,
skog og fisk i sjøen.
Han har to koner og ett barn, søn
nen fra første ekteskap. I dag lever han
sammen med Nora, oversetter, tidligere
journalist i Norsk Ukeblad. Og trives
også ved skrivebordet, et florentinsk
pengevekslerbord med en steinplate i
midten: Der ble pengene kastet i været
for å teste sølv- og gullgehalten. Han er
en pasjonert piperøyker, og mener livet
ville ha vært tristere uten rødvin og
whisky. Han er ateist.
Ole-Jacob Hoff var en god venn av
Anders Lange. Men vil aldri bli medlem
av noe politisk parti. Likevel legger han
Fremskrittspartiets stemmeseddel i
urna ved valg.
Fortsatt har Ole-Jacob Hoff anar
kismens lengsel i sitt hjerte. Etter jubile
et i helga har han formulert et nytt sla
gord: «Avskaff staten og behold kong
Olav!».
Tore Stüberg.

Det er kadett-fenrik Solveig
Eikeland som sier dette til
Dagbladet. Hun kommen
terer den amerikanske filmen
fra den kvinnelige rekrut
tskolen som ble vist i norsk
fjernsyn mandag. Filmen vis
te jenter som ble fullstendig
manipulert av «gale» sersjan
ter, all sjølstendig tenkning
ble forsøkt knust og alle av
vik ble straffet med fysiske
øvelser og verbal tortur.
400 jenter
I dag er det omlag 400 jen
ter som tar utdanning eller
gjør tjeneste i det norske for
svaret. Sammen med 22 år
gamle kadett-fenrik Sølvi
Amundsen går Solveig på
Krigsskolen.
Jeg hadde egentlig tenkt
å ta sykepleier-utdanning i
forsvaret, men etter befals
skolen havnet jeg på Krigs
skolen, og det er jeg glad for,
sier Sølvi.
Må være sporty
For å komme inn på for
svarets skoler må man først
igjennom en del fysiske og
psykiske prøvelser, og bort
sett fra litt mildere fysiske
krav stiller jentene helt på
linje med gutta.
Kan ikke dette bli vel
tøft?
Det er en myte at det er
så beinhardt i militæret. Men
det er klart at du må være
sporty innstillt, vi skal jo
passere en del psykiske tester
og harde utmarsjer. Det hjel
per ikke å bare være hjerte
lig til stede, sier Solveig.
Disiplin
Og man må selvsagt være
disiplinert, disiplin er en av
forsvarets grunnpilarer.
Det er klart at systemet
må være autoritært, det er jo
tross alt krig vi øver oss til.
Vi må lære å takle situa
sjoner som er ukjente for oss
i fredstid, og mange men
neskers liv kan være av
hengige av oss.
Ekstra god
Som jente innafor et
mannssamfunn føler du at du
må være ekstra god for å bli
godtatt. Vi setter kanskje ofte
for strenge krav til oss seiv.
Vi gir ikke opp fordi vi er
jenter, og vi skylder ikke på
menstruasjonen om vi er på
en hard utmarsj.
Med så mange menn
rundt dere, blir dere aldri lei
dette «mannssamfunnet»?
Av og til blir jeg «feed
-up» med menn. Når du kom
mer til en leir der det ikke
fins kvinner fra før, må du
tåle å bli glodd på. Men det
stilner som regel av etter en
tid, stort sett går det veldig
greit, sier 24 år gamle fenrik
Eikeland.
ANDY CAPP

Man md være svorty innstilt som jente i forsvaret, sier krigsskoleelevene Solveig
Eikeland og Sølvi Amundsen.
(Foto: Ole C.H. Thomassen)

Det kan være veldig tøft
å være kvinne i forsvaret,
sier oberstløytnant Elisabeth
Sveri.

Tøft å være kvinne
Hvalsmoen (Dagbladet): I beth Sveri har vært i det
år har om lag 1050 jenter norske forsvar i 37 år, og
sekt utdanning ved for
hun
sier tiltoft
Dagbladet
det
har vært
a være at
kvin
svarets skoler, mens bare 50
ne.
får elevplasser.
Du må stå mye hardere
I realiteten er det mye
på for å få igjennom det du
vanskeligere for jenter å
vil som kvinne, seiv har jeg
komme inn på våre skoler
møtt en del motgang.
enn det er for gutter, fortel
En av Elisabeth Sveris
ler oberstløytnant Elisabeth
merkesaker er å få flere
Sveri, daglig sjef for kvin
netjenesten i Hæren. Elisa- kvinner inn i forsvaret.

