
Gjensyn med «Den gjerrige»

NY RUNDE: Én runde ble for lite. Nå settes forestillingen «Den gjerrige» opp igjen, og denne gangen er det på Ælvespeilet det skjer.  FOTO: ARILD HANSEN

med flere av teatrets forestillin-
ger. Publikum vil også få oppleve 
flere gjestespill for både barn og 
voksne i Porsgrunn. Startskuddet 
står Kim Atle Hansens for 10. 
januar. Da spilles forestillingen 
hans, «Revolver», på Friteatret. 

Årets PIT blir ikke like røff og 
tøff som da de spilte i nedlagte 
industrilokaler, men Hannemyr 
mener det er grunn til å ha høye 

forventninger til årets festival, 
som blir en førpremiere på kul-
turhuset mange venter på.

– Vi gleder oss veldig til å ta i 
bruk en profesjonell scene. I 
Ælvespeilet slipper vi å tenke på 
støv og slit. Det er grunn til å ha 
litt ekstra høye forventninger til 
Brusteinsballet i år. 

ANNE LILL AAS
anne-lill.aas@ta.no

Skiensrestauranten Jacob & 
Gabriel folkegourmet er med i 
kampen om å vinne «Det nor-
ske måltid» på  Tv2. Finalen 
går søndag 6. januar, og Jacob 
& Gabriel og deres represen-
tant deltar som ambassadør for 
lokal mat og representerer fyl-
kene i sør. Det gjør også en 
pølsemaker fra Kragerø. 

Programmet  med te le -
marksinnslaget ble sendt på 
Tv2 i november med reprise 
onsdag denne uka. Matlaget 
Sørpå er ett av de fem regionla-
gene og består av kokken Thor 
Ingo Gabrielsen fra Skien, pøl-
semaker Benedicte Brubakken, 
fjerde generasjon hos bedriften 
Brødrene Brubakken i Kragerø, 
samt matentusiast Kathrine 
Kleveland, også kjent som leder 
i Norges bygdekvinnelag. 

REGIONALE RÅVARER
Det norske måltid setter fokus 
på lokale råvarer, og konkur-
ransen arrangeres for fjerde 
gang, nå sist som tv-serie ledet 
av Arne Hjeltnes og Heine Tot-
land. Det hele kulminerer i et 
90 minutters show fra det nye 
konserthuset i Stavanger søn-
dag kveld. 

Ytrefilet av rein fra Varanger 
vilt, vellagret rakfisk fra Nora-
ker rakfisk, Santa Kristina spe-
keskinke fra Gilde, Tind snacks 
med akevittkrydder fra Tind 
spekevarer og Andekråsconfit 
fra Holte gård i Drangedal er 

alle tildelt merket Spesialitet, 
og blir presentert i tv-serien 
som viser frem det beste landet 
har å by på av regionale råvarer 
og matkompetanse
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Telemarkinger i matfinale

TIL FINALEN: Kokken Thor Ingo Gabrielsen (t.v.) på Matlaget Sørpå 
konkurrerer om å lage Norges beste måltid. Her fra en tidligere anled-
ning sammen med Tom Victor Gausdal og Lars Ludvig Jacobsen. 
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Litteraturgarasjen skal være 
den rocka stemmen i det stadig 
voksende litterære miljøet i 
Grenland. Bak det relativt nye 
forumet finner vi Fredrik Bratt-
berg, Astrid Borchgrevink 
Lund, Hanne Christensen og 
Per Erik Buchanan Andersen. 
Gruppas medlemmer bidro 
med innslag under SMOG-jaz-
zen i Porsgrunn nylig, og de har 
også arrangert skriveverksted i 
forbindelse med Kulturnatta i 
samme by. 

Så hva skiller Litteraturgara-
sjen fra for eksempel Litteratur-
huset i Skien og den private 
interessegruppa Kulturhytta 
Osebro? 

- Vi ønsker å være et forum 
for nye stemmer i det voksende 
litteraturmiljøet lokalt, sier 
Astrid Borchgrevink Lund.

Alle fire i gruppa skriver selv. 
Forumet satser på skrivekurs 
og bearbeiding av tekster. Gjen-
nom Facebook og egen nettside 
publiseres blant annet tekster 
og skrivetips, men Litteraturga-
rasjen spinner også nye arran-
gementsplaner. Samklang mel-
lom jazzmusikere og litteratur-
entusiaster vil det nok bli mer 
av, ifølge Astrid Borchgrevink 
Lund. - Vi samarbeider med 
Litteraturhuset , og denne 
måneden blir det et møte med 

ulike litteraturaktører i Gren-
land. Vi jobber også med vårt 
eget vårprogram og strategi 
framover. Jo flere aktører, jo 
bedre blir det, fastslår Lund. 

Hun minner om at Grenland 
har et bra musikk- og teater-
miljø, og det bør ikke være noe 

i veien for at ikke også litteratu-
ren skal få større fotfeste på 
arrangementsfronten. 

- Litteraturgarasjen er noe vi 
gjør på si, og det er lystbetont 
for oss.
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Et litteraturforum for nye stemmer

JAZZ OG POESI: Astrid Borchgrevink Lund og Per Erik B. Andersen i 
aksjon sammen med musikerne under SMOG på Kafé K i romjula. 
 FOTO: MARIE EDHOLM ANDRESEN

K U L T U R P U L S  •  A N D E R S  H E D E M A N

Det skal godt gjøres å vokse opp i Norge uten 
å bli et barn av vår rasjonelle, vitenskapelige 
og sannhetssøkende tid. På skolen lærer du å 
stille spørsmål til du sitter med alle svar. I 
hvert fall nesten. Barna blir små forskere, dir-
rende av nysgjerrighet. Trangen til å utforske 
det uforståelige, kaste lys over mystikken og 
forklare alt, er sterk og tung. Det gjør det 
ekstra vanskelig å fatte at noen ting faktisk er 
ubeviselige. Som for eksempel noen teorier vi 

bruker som byggesteiner i vår forståelse av 
verden. De er nettopp det – teorier – fordi 
ingen har klart å bevise at det er slik verden 
henger sammen. De er fremfor alt antakelser. 
Men de er så sannsynlige at vi likevel godtar 
dem. Ta for eksempel evolusjonsteorien. Den 
anses som en naturlov. Men er den nå det? 
Det er få utenom de mest standhaftige kreasjo-
nister som nekter for at artene utvikler seg. I 
2007 var den norske gjennomsnittsrekrutten ti 

cm høyere enn i 1900. Men å bruke teorien 
som et absolutt kart til å forstå utviklingen 
over milliarder av år, er betydelig verre. Når vi 
ikke klarer å bevise vitenskapelige teorier, 
handler den til en viss grad om tro. Det ergrer 
nok mange vitenskapsfolk å høre det, men det 
krever tro å feste lit til «The Big Bang», på 
samme måte som det krever tro å tilhøre en 
religion. Det handler uansett om det samme, 
grunnleggende menneskelige: Å forstå verden. 

Det ubeviselige paradoks
57 FREDAG 4. JANUAR 2013 T e l e m a r k s a v i s a


