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Dommen kommer fredag

kultur@ta.no

OSLO: Dommen fra Borgarting lagmannsrett mot voldtektstiltalte
Gaute Drevdal kommer fredag. I
tingretten ble Drevdal dømt til 13 og
et halvt års fengsel.
Borgarting lagmannsrett opplyser
til NTB at dommen mot kulturprofilen Gaute Drevdal vil bli avsagt fredag formiddag.
I fjor sommer ble Drevdal dømt i
Oslo tingrett til 13 år og seks måneders fengsel for voldtekt av ni kvin-

ner og seksuell omgang med en 15 år
gammel jente mellom 2005 og 2014.
I tillegg ble han dømt til å betale de
fornærmede i saken til sammen
over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.
Drevdal har hele tiden nektet
straffskyld og anket dommen til lagmannsretten.
Saken gikk i Borgarting mellom
oktober og desember i fjor. 
NTB

Brita skrev bok o

PORSGRUNN: Da Brita Helleborg
skulle få barnebarn i 2015 gikk det
opp for henne at noe måtte gjøres.
Nå har hun tatt saken i egne hender
og lager en bok av det.
CAROLYN SELLIKEN
carolyn.selliken@ta.no

– Jeg håper jo at jeg kan nå fram til dem som ikke er så
bevisst, sier Helleborg. Med en bakgrunn som sivilingeniør i kjemi fra industrien, hadde hun ikke reflektert så mye over klima og klimaforandringer før hun
fikk beskjed om at hun skulle få oppleve «livets dessert». Hun skulle få et barnebarn og med det våknet
også tanken om hvilken framtid dette barnet ville få.
– Jeg har ikke alltid vært sånn, men vi må alle starte
et sted og vi må starte der vi er nysgjerrig, forteller
Helleborg og ser tilbake til 2015, da hun ble bestemor
for første gang.
– Jeg begynte å tenke: «Hva kan jeg gjøre?». Jeg begynte å sykle hver dag til jobb, det ble i tillegg en ålreit måte å bli sterkere på. Jeg følte meg flink, forteller hun og legger til at hvis bare man spiser opp maten, framfor å kaste den, er det et bidrag for klimaet.

Klimaglede
Hun begynte å oppsøke informasjon om klima, delte
villig vekk ny lærdom på sosiale kanaler og meldte
seg inn i Besteforeldrenes klimaaksjon. Det var først
da noen fortalte Helleborg at hun burde samle denne
informasjonen hun satt på, i mellom to permer, at
frøet ble sådd. Hun skulle skrive en bok, om klima.
– Så begynte jeg å skrive, påsken for snart to år siden, forteller Helleborg. Nå bruker den kommende
forfatteren tiden på å kutte ned og gjøre siste finpuss
før den trolig er klar på vårparten.
– Det blir spennende, jeg lærer meg stadig nye ting,
forteller Helleborg, som ikke hadde erfaring fra å
skrive bok tidligere.

– Raushet
Helleborg er ikke i tvil om at klimaendringene som
nå skjer, går i en rasende fart. Hun forteller at endringer må til for at man skal kunne bremse prosessen.
Når det er sagt, mener Helleborg en ting er avgjørende for å få det til.
– Vi kan ikke rette pekefinger mot folk. Vi må være
rause med hverandre, forteller hun og tilføyer at de
fleste av oss allerede gjør en rekke miljøvennlige tiltak i det daglige, uten at vi nødvendigvis tenker over
det.
– Man må oppdage det man allerede gjør, og man
trenger ikke være verdensmester med en gang, forteller Helleborg og meddeler at hennes største bidrag
til klimakampen er boken hennes, «Klimaglede».
– Jeg håper den kan gjøre at folk ser at det ikke er så
vanskelig å være miljøvennlig, forteller Helleborg og
tror at kunsten er at man ikke gir slipp på det som betyr noe, men at alle monner drar.
– Man må være rause med hverandre, ellers går det
ikke, sier hun og avslutter:
– Du kan slutte å føle deg dårlig fordi du gjør for lite
for klimaet. Uten å ofre noe som er viktig for deg, kan
du bidra i stedet.

MER BEVISST: Brita Helleborg håper hun kan, med boka si «Klimaglede», bidra til at man blir litt mer bevisst på hvilke endringer
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65 millioner kroner i støtte
OSLO: – Vi ønsker en
filmbransje som har
kapasitet til å produsere
norske kvalitetsfilmer, og
det bidrar vi nå til, sier
kultur– og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Filmbransjen er hardt rammet av pandemien, og disse stimuleringsmidlene er derfor

sårt tiltrengt, sier hun om midlene som nå skal øremerkes
filmproduksjon.
– Mange i filmbransjen er bekymret for at pandemien skal
føre til utsettelser og avbrudd i
filmproduksjoner.
Avbrudd
som stopper pågående produksjoner kan føre til uopprettelig
økonomisk tap og tap av arbeidsplasser.
– Stimuleringsmidlene til

filmproduksjoner skal bidra til
å motvirke dette, sier Trettebergstuen videre.

Aktivitet
Målet med ordningen er at den
skal bidra til å opprettholde aktiviteten i filmbransjen, samt få
påbegynte produksjoner, som
er rammet av pandemien, i
mål, fremgår det av pressemeldingen. 
NTB

Tiltrengt: Stimuleringsmidlene er sårt tiltrengt, sier kultur– og
likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

om klima
AUKSJON: «Magical Mystery Tour»–afghanerpelsen, Maccas
håndskrevne notater til «Hey Jude» og en årgangs–Gibson er blant
gjenstandene som Julian Lennon nå tilbyr på auksjon.

Julian Lennon selger
unna farsarven
LONDON: John Lennons
sønn Julian auksjonerer
bort tre gitarer han fikk
av faren og håndskrevne
notater om «Hey Jude» –
men budgivere som får
tilslaget får ikke de gjeve
gjenstandene fysisk.

man kan gjøre for miljøet.

Det som går under hammeren
hos auksjonshuset Julien's , er
nemlig såkalte NFTer, som
står for «non–fungible tokens» og er et digitalt bevis på
eierskap – også karakterisert
som «en digital rett til å skryte».
De tre Gibson–gitarene John
Lennon ga til sønnen, «Hey
Jude»–sangen håndskrevet og
illustrert av Paul McCartney
og gitt til Julian for å trøste
ham under foreldrenes skilsmisse, afghanerpelsen som
John Lennon brukte på filmsettet til «The Magical Mystery Tour» i 1967 og den svarte
kappen han brukte i 1965–filmen «Help!» forblir alle fysisk
hos Julian Lennon.
– Jeg føler meg utrolig heldig som lever i en tid der innovasjon tillater meg å dele slike
personlige gjenstander fra fa-

miliehistorien. Gjennom denne NFT–samlingen kan jeg gi
eksklusiv tilgang til spesielle
gjenstander som jeg setter
høyt og føre min farsarv videre på en ny måte, sier han til
Reuters.
Julian Lennon gir kjøperne
litt ekstra på kjøpet: Hver av
dem som legger inn høyeste
bud, får med en digital fil beskrevet som en «audio/visuell
samlegjenstand» der han deler «et spesielt og dyptfølt
minne» om det de har kjøpt.
Interessen for kryptokunst
har eksplodert, og NFT–kunst
selger for millioner av dollar.
Det har ført til at også tradisjonelle
auksjonshus
som
Christie's kaster seg på.
«Hey Jude»–notatene er nå
oppe i en sum på 50.000 dollar, mens afghanerpelsen
foreløpig har fått bud på
12.000 dollar. NFT–auksjonen
avsluttes 7. februar.
Deler av salgsinntektene
går til The White Feather Foundation , som Julian Lennon
opprettet for å samle inn midler til prosjekter for urfolk,
miljø, humanitær bistand og
rent vann. 
NTB

