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– Ja, der ligger stort sett
mobilen og en vekkerklokke, 
men jeg går ut fra at du heller
vil vite hvilken bok jeg leser?
Akkurat nå holder jeg på med
Eduardo Galeano, «Football in 
Sun and Shadow», som tar for
seg fotball i Latin-Amerika.

– Det er kanskje først og fremst
fotballen, men jeg har tatt latin-
amerikastudier, det er en kultur 
som interesserer meg.

– Ja, men forholdet mellom 
folkeavstemningen og Lille-
hammer-OL i 1994 antyder at
det ikke bare er i diktaturer at 
idrett og politikk kan blandes.

– Det blir ellers endel krim. Jeg 
er glad i Frederick Forsyth. 

– Den beste synes jeg er «The 
Devil’s Alternative», om en 
båtkapring. Og så har han en 
som heter «Guds knyttneve»,
fra Irak. Jeg leser også endel
Tore Renberg, det er jo mer
lokalt. Jeg kjenner igjen min
egen livshistorie. Jarle Klepp
gikk på samme gymnas som
meg, men fem år tidligere. Og
jeg studerte også i Bergen, men 
dro dit tre år etter ham.

– Haha, ja i «Kompani 
Orheim». Det er noen felles-
trekk mellom Forsyth og
Renberg ...

– De blander begge temaer fra 
samfunn og politikk i sine 
romaner. Jeg bor forresten i
samme gate som Jarle Klepp i 
«Mannen som elsket Yngve». 
Jeg er også glad i Douglas
Adams.

– Det var på videregående, han
var populær i mange kretser da.
Men nå føler jeg at jeg ikke 
presenterer så veldig stor kultu-
rell kapital her.
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enter og andre som sliter, og de 
tilskuddene som gis til bygging
av omsorgsboliger etcetera. Men 
noen boligpolitikk i den betyd-
ning Ap tidligere hadde, finnes
ikke. Ideen om en politikk der 
man søker universelle virke-
midler – selve den nordiske 
velferdsmodellens særpreg – er
forlatt. 

Det er litt merkverdig, for 
«sosial boligpolitikk» var tidli-
gere en av Arbeiderpartiets 
markante søyler. Fremtredende 
Ap-politikere kunne snakke 
mye, godt og lenge om bolig-
politikk. Odvar Nordli, Kjell 
Borgen og Ivar Leveraas var
eksponenter for denne politi-
kertypen. Symptomatisk nok 
ble Leveraas direktør i 
Husbanken – statens finansi-
elle muskel i den sosiale bolig-
politikken – etter at han i 1986
gikk ut av partipolitikken. I
dagens Arbeiderparti skal man
lete lenge før man møter noen
som presterer på dette feltet. 
Årsaken kan være at ingen i
partiet hverken vil eller tror
det er mulig å gjeninnføre 
regimet Willoch fjernet. Men
like fullt er det litt rart at

denne innsikten også er repro-
dusert som lav interesse og
liten kunnskap om sektoren. 

Etter mitt skjønn er det to
måter å møte utfordringen med 
løpske boligpriser på. Den ene 
er å gjøre noe med de mekanis-
mene som gjør at boligbyg-
gingen er for lav. Den andre er å 
se om det er mulig å lage intel-
ligente subsidiesystemer som 
ikke ødelegger markedet. Inter-
essant nok kan det virke som
om disse to elementene henger
sammen; slike intelligente støt-
tesystemer ser ut til å øke bolig-
byggingen. Flere andre velfun-
gerende vestlige samfunn har et
bredt spekter av fininnstilte 
subsidiesystemer. I Finland,
Nederland, Danmark og Canada 
finnes det ordninger som sikrer

at det bygges rimelige uteleie-
boliger, og også ulike støttesys-
temer for selveierskap. Disse
systemene har ikke ødelagt
boligbyggingens tempo og 
omfang, men gitt mer stabilitet 
til markedet og demmet opp for
både bobler og krakk.

Det viktigste politikerne kan
gjøre, er imidlertid å regulere
flere tomter til boligformål. Det 
kan gjøres gjennom å utvide de
store byenes grenser, gjennom å 
tvinge frem store utbygginger 
rundt store kollektivknute-
punkter, ved å akseptere at det 
bygges ganske høyt på disse
stedene, og ikke minst gjennom
å gi utbyggerne store friheter,
men noen absolutte rammer. 
Det finnes ingen synlig vilje til å 
tenke stort og handle raskt i den

sittende regjeringen. Et virvar 
av fylkesgrenser, underutviklede
småbyer, uambisiøse kommune-
planer og uklare politiske
mandater saboterer utviklingen 
ytterligere, og da spesielt i Oslo-
fjordregionen. Befolkningen i
dette landet vil antagelig bikke 
seks millioner rundt 2030, og
bare rundt Oslofjorden vil 
800.000 nye sjeler slå seg ned.
Hvis ingen gir dem tomter, vil 
en toroms på Tøyen kunne gå 
for 100.000 per kvadratmeter i 
2020. Det kan bli ubehagelig for 
oss alle.
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