
Meldinger i tyske aviser tyder på at 
den greske skipsreder Aristoteles 
Onassis sammen med sitt nye 
svermeri, operasangerinnen Maria 
Callas, vil starte et fi lmselskap i 
Vest-Tyskland. Det er allerede i 
gang forhandlinger med fi lmfolk, 
forteller «Norsk Filmblad».

***

Den Norske Reiseeffektfabrikk A/S 
i Halden som i fjor sommer fi kk en 
bestilling på 5000 symaskin-
kofferter fra Husqvarna i Sverige, 
har nå utvidet eksportproduk-
sjonen betraktelig. Fabrikken har 
en ordre på 20.000 symaskin-
kofferter under arbeid. 
28. mars 1960
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I am sorry if I come 
across as an arrogant 

prick, but I have to say that 
writing a book about Black 
Metal and not ever talking 
to me is somewhat weird
Varg Vikernes anmelder Håvard Rems black metal-bok 
«Innfødte skrik» på Burzum.org. 

SITATET

I siste halvdel av mars faller 
produktiviteten i USA. 
Konsulentfirmaet Chal-

lenger, Gray & Christmas ga 
nettopp ut en rapport som viser 
at 1,8 milliarder dollar vil gå 
tapt i de to siste ukene i mars i 
år. Dette overrasker ingen, for 
alle vet at på denne tiden av 
året angripes amerikanerne av 
marsgalskap, «March 
Madness».

Hovedsymptomet på mars-
galskap er en intens opptatthet 
av «tippeskjemaet» («the 
bracket»). Skjemaet det gjelder 
er kampoppsettet for den årlige 
basketballcupen for universi-
tetslag, som begynte forrige 
torsdag. Oppsettet avdukes 
formelt på fjernsyn midt i beste 
sendetid søndagen før cupen 
begynner. 65 lag blir rangert, 
slik at de to lavest rangerte må 
spille kvalifiseringskamp om 
den 64.-plassen. Kampoppsettet 
deler cupen inn i fire grupper. 
Hver gruppe har 16 rangerte 
lag. 

Det første store målet er å 
komme til semifinalene, «The 
Final Four». Et lag som klarer 
det, får et eget banner som 
henges opp i hjemmearenaen. 

Semifinalene spilles alltid på en 
lørdag og har enorme seertall. 

Når oppsettet er klart, gjelder 
det å tippe vinneren av hver 
eneste kamp. I år har 3,5 milli-
oner sendt inn skjema til fjern-
synsselskapet ESPNs tippe-
konkurranse. President Obama 
har lagt sitt skjema ut på nettet, 
og mediene følger opp med 
daglige kommentarer om hvor 
dårlig skjemaet hans gjør det i 
år. 

«Marsmanien» engasjerer 
langt flere amerikanere enn 
debatten om helsereformen. 
Den får folk til å fylke seg om 
fjernsynet og diskutere basket-
ball i timevis midt i den beste 
arbeidstiden. Noen bedrifter 
har nedlagt formelt forbud mot 
sløsing med arbeidstiden i 
mars. Andre forsøker å forbigå 
marsgalskapen i taushet. Men 
det store flertallet har gitt opp 
fåfengt motstand og organiserer 
bedriftstipping selv. Det skaper 
i hvert fall det beste arbeids-
miljøet.

Siden vi har 63 muligheter til 
å tippe feil, kaster aviser, nett-
sider og fjernsyn seg ut i 
«skjema vitenskap» («bracket-
ology») på høyt nivå. Forrige 
uke hadde Wall Street Journal 
en usedvanlig interessant serie 
artikler der avisen brukte statis-
tiske analyser til å forutsi 
muligheten for uventede 
nederlag. 

Ingen annen sportskonkur-
ranse har så stor effekt på 
hverdagslivet i USA. Sluttspil-
lene i profesjonell baseball, 
basketball og amerikansk 
fotball skaper ikke den samme 
feberen i så brede lag. En viktig 
grunn til den store interessen 
er at dette er den eneste store 

cupen i USA og den eneste der 
lag fra hele landet spiller mot 
hverandre.

Selv om fleste lagene kvalifi-
serer seg gjennom et ganske 
komplisert system for nasjonal 
rangering, er vinneren av hver 
av de elleve regionale ligaenes 
egen cupfinale automatisk 
kvalifisert. Siden amerikanerne 
ofte er fanatiske tilhengere av 
laget til universitetet de selv 
studerte ved, gir den store 
geografiske spredningen utrolig 
mange fans en sjanse til å heie 
på sitt eget lag.

Selve grunnvollen for «mars-
maniens» intensitet er likevel 
uventede nederlag kombinert 
med spenning til siste sekund. 
Basketball ender aldri uavgjort 
– det spilles ekstraomganger til 
et resultat foreligger. Mange 
kamper avgjøres ved et mål i 
det siste sekund. Kombinert 
med et kampoppsett som gjør 
at ukjente lag har en sjanse til å 
vinne over basketballdynastier 
som Duke, North Carolina, 
Kentucky og Kansas, blir spen-
ningen enorm. 

I år var de første to rundene 
spesielt interessante. Den store 
favoritten, Kansas, rangert som 
nummer én i hele USA, ble slått 
ut i annen runde av et full-
stendig ukjent lag fra Northern 
Iowa. (Den seieren under-
minerte Obamas tippeskjema 
fullstendig, for han hadde, i 
likhet med de fleste andre, gått 
ut fra at Kansas ville bli mester i 
år.) 

Mediene elsker slike utfall, for 
de styrker den amerikanske 
ideologien om at alle kan ha 
suksess bare de får slippe til. 
Ukjente spillere beæres plut-
selig med lange profiler i The 
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Marsgalskap
De to siste ukene i mars går 1,8 milliarder dollar 

tapt fra den amerikanske økonomien. Det synes de fleste 
er helt greit.

DYREVENN. Monica Hansen.

Awareness og sånn
LA OSS ALLE TAKKE TVNorges «Ja vi 
elsker Hollywood» for at vi har fått 
stifte kjennskap med glamourmodell 
Monica Hansen, som her forklarer 
hvorfor hun lar seg avbilde 
sammen med løver, pumaer og 
pantere:

– Det er jo også det at jeg prøver 
å raise awareness of disse dyrene. 
Det er ikke så mange av dem igjen 
på grunn av at pollution og foru-
rensninger og sånne ting. Det er 
viktig å raise awareness når du 
tar bilder og sånn. Så har du 
noe å prate med, ikke bare at 
det er på bildene, men du har 
noe å prate med, prate om, å 
raise awareness til mennesker 
at … Bør man ikke bli minnet 
på at de snart er borte, nesten 
alle, alle disse eksotiske 
dyrene?

Og likevel sier folk at man 
ikke lærer noe av å se på tv.

Foto: T
V

N
orge

Cermaq-gruppen er et internasjonalt konsern innen havbruk. Cermaq har virksomhet i Norge, Chile, Canada og Skottland. Konsernet er gjennom 
fôrvirksomheten EWOS verdens nest største produsent av fôr til laks og ørret, og gjennom oppdrettsvirksomheten Mainstream blant verdens største oppdrettere 
av laks og ørret. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på ca 9 milliarder kroner og har ca. 3 300 ansatte. Cermaq ASA er notert på Oslo Børs med ticker CEQ. 
www.cermaq.no

Vår nåværende leder av oppdrettsvirksomheten Mainstream går over i ny stilling. Vi søker derfor hans etterfølger:

Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval Executive Service ved Mette Slinning, tlf. +47 975 59 025 eller Jon Erling Tenvik, tlf. +47 975 59 015. Søk på stillingen via www.mercuriurval.no med referansekode NO-MSL-19698.

Vi søker en person med solid erfaring fra internasjonale selskaper som 
skal lede Mainstream, oppdrettsvirksomheten i Cermaq. Du vil inngå i 
konsernledelsen, rapportere til konsernsjefen og være en viktig ressurs 
for videre utvikling av konsernet. Du vil ha ansvar for våre datterselskaper 
innen oppdrett.

Du har høyere utdannelse og internasjonal ledererfaring. Videre er du 
markedsorientert, analytisk og har gode kommunikasjonsevner. Meget 
gode ferdigheter i engelsk er en forutsetning, mens spansk- og 
norskkunnskaper er ønskelig. Det er nødvendig at du har forståelse for 
biologisk produksjon, og ønskelig med erfaring fra akvakultur- eller 
matvareindustri.

Vi tilbyr en spennende stilling i et internasjonalt konsern der du kan 
være med å påvirke konsernets videre utvikling. Konkurransedyktige 
betingelser. Stillingen innebærer utstrakt reisevirksomhet. Arbeidssted 
vil være ved hovedkontoret i Oslo. 

COO – Chief Operating Offi cer
Internasjonal lederstilling – ansvar for oppdrettsvirksomheten i Cermaq
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PÅ NATTBORDET

Navn: Maria 
Solheim
Alder: 28
Stilling: 
Musiker

– Nå er det jo påske, og jeg fikk 
en krim av Dan Brown i bursdag, 
jeg husker ikke hva den heter ...
– «Det tapte symbol».
– Ja! Egentlig er jeg ikke så glad i 
ting som blir hypet så veldig, 
men det er jo en utrolig barnslig 
innstilling. Og så viser det seg at 
den er veldig spennende og 
samtidig litt nerdete.
– Nattbordet skal skrive en Dan 
Brown-thriller om etterkom-
merne av de norrøne på Grønland 
som nå holder noe av makten i 
Vatikanet og har båret på en 
hemmelighet gjennom genera-
sjoner som avsløres når isen 
smelter. Men ønsker man 
egentlig å gå etter en suksess-
oppskrift? 
– Jeg har tenkt at jeg må begynne 
å ta meg selv mindre alvorlig. 
Skrive sanger med lys parykk og 
lebestift og slutte med å være 
selvhøytidelig. Ellers leser jeg litt 
for Selma, datteren min. Hun er 
veldig fan av en bok om 
dyreunger.
– Den der man kan føle på kani-
nens pels og kattens ru tunge?
– Nei, den er ikke så avansert. 
Kanskje man skulle laget en. Jeg 
har ellers et tema for hvert år, og 
dette året har jeg kalt «Tidens 
år». Det handler om å være 
oppmerksom på tiden man har, 
og kanskje strukturere den litt 
bedre. Så da passer det at jeg 
leser «På sporet av den tapte 
tid», men det går langsomt. Hei 
sann. (Lyder i bakgrunnen.) Der 
slo farmor hodet i et bord. Vi har 
besøk, skjønner du.
– En kollega startet på «På 
sporet av den tapte tid» da hun 
ble gravid, og slo igjen siste side i 
siste bind da veene kom.
– Jeg kommer til å bruke mer 
enn ni måneder! Jeg holder også 
på med en som heter «Veivisere» 
av Magnus Malm. Den handler 
om ... Mikael, hva handler den 
om? (Dyp mannsstemme rumler 
i bakgrunnen.) Han sier den 
handler om ansvar for seg selv og 
andre ut fra et åndelig 
perspektiv. Jeg angrer på at jeg 
nevnte den. Skriv bare at jeg 
leser Dan Brown. (Barn synger i 
bakgrunnen.) 
– Leseropplevelse som har 
formet deg?
– «Forrådt» av Amalie Skram, 
som jeg leste på videregående. 
Jeg var overhodet ikke forberedt 
på å identifisere meg så mye med 
en syttenåring som giftet seg 
med en kaptein. Og «Til fyret» av 
Virginia Woolf, det må være noe 
av det beste jeg har lest.

I SVEVET. Jimmer Fredette fra Brigham Young Cougars prøver seg på et skudd under kampen mot Kansas 
State Wildcats sist lørdag. Foto: Getty Images/AFP/Scanpix
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New York Times. Ordforrådet 
blir direkte eventyrlig: her 
snakkes det begeistret om 
«Askepottlag» som såvidt fikk 
en invitasjon til den «store 
dansen,» om «kjempedrepere» 
og om David og Goliat.

En så populær idrettskonkur-
ranse er big business. CBS har 
betalt seks milliarder dollar for 
fjernsynsrettighetene, og vil 
veldig gjerne ha cupen utvidet 
til 96 lag. Pengene går ikke til 
spillerne, som formelt alltid 
kalles «student-athletes», 
studentidrettsmenn, men til 
universitetene. Jeg bruker ordet 
mann med vilje. Kvinnene 
spiller også cup nå i mars, men 
interessen for deres kamper er 
moderat. 

Fordi det er så mange penger 
med i spillet, griper mange 
universiteter til ulovlige 
metoder for å sikre gode resul-
tater. Mange trenere rekrutterer 
spillere som ikke har gode nok 
karakterer til faktisk å være 
studenter. For noen år siden ble 
det kjent at et universitet hadde 
laget et eget kurs for basketball-
spillere, der eksamen besto av 
spørsmål som «Hvor mange 
poeng får du for et trepoengs-
mål?», og «Hva heter treneren 
din?» 

Pengene og prestisjen gjør at 
trenernes karrierer også står på 
spill. For lag med ambisjoner er 
hele sesongen en lang «marsj 
mot mars», og trenere som ikke 
har klart å kvalifisere seg på 
flere år, får sparken.

Jeg er ingen nøytral til-
skuer, for jeg jobber ved Duke, 
og vårt lag er i år rangert som 
nummer ett i sin gruppe, og 
nummer tre i USA. Jeg merker 
meg at Obamas skjema dess-
verre viser manglende tiltro til 
Duke, selv om hans assistent, 
Reggie Love, spilte basketball 
for Duke for noen få år siden. 
Men uansett hva Obama mener, 
er Duke nå klar for «The Sweet 
Sixteen», det vil si åttendedels-
finalen. Sannheten er at min 
produktivitet også synker i 
mars. 

Go Duke!

Toril Moi er professor i litteratur 
ved Duke University.
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