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LINE
Siden jul har han øvd, reist inn 
og ut til studio i Stavanger. Der 
har han leid inn et helt kavaleri 
av musikere for å slutte ringen 
- ta et tilbakeblikk på eget liv, 
gjennom musikken, gjennom 
sin egen plate med seg selv som 
vokalist.

Nå legger han råmiksen av en 
cd i den store, bærbare spille-
ren, en slik som mange før fikk 
i konfirmasjonsgave. 

Ut toner «For once in mye 
life I have somone who needs 
me», udødeliggjort av blant 
andre Frank Sinatra og Stevie 
Wonder, men med ny stemme, 
Ivan Storm Juliussens. 

Kanskje er det rammen? Vi 
sitter i malerens egen base, i 
stua inne i det som var en gam-
mel løe og som utvendig fort-
satt ser ut som en løe.

Kanskje er det stemningen? 
Lyset er dempet fra de mange 
prismelysekronene og rundt 
om brenner små stearinlys i et 
interiør som spenner fra fran-

ske rokokkospeil til utstoppede 
ulver og bjørner og mye annet.

Kanskje er det synet av san-
geren selv og hans arrangør 
Bernt Sverre Kvam som lytter 
så inderlig? 

Eller kanskje er det bare san-
gen som gjør det: Vi blir rørt.

Tiden går
– I helgen døde en kompis, bare 
59 år, på tur til travbanen. Jeg 
har på kort tid mistet flere som 
jeg spilte med. Tiden går. Jeg er 
71 nå. Dette er noe jeg har tenkt 
på lenge, forklarer Storm Juli-
ussen.

I høst holdt han det som 
var hans siste store utstilling. 
Det ble igjen ny folkevandring 
til Klepp rådhus. Det ble igjen 
godt salg. 

Men maleren ser ikke at han 
lenger har krefter til en slik stor 
satsing. Hver utstilling har tatt 
rundt tre år. Han legger likevel 
ikke penselen helt ned. 

– Det var som musiker jeg star-
tet. Jeg prøvde alle mulige yrker 

som ung. Ingenting passet. Først 
da jeg kom inn i musikken fant 
jeg meg til rette. Det lå nok i ta-
terblodet. Mens forfedrene mine 
reiste rundt med hest og kjerre, 
kunne jeg kjøre rundt i en gam-
mel Mercedes med en fender gi-
tar i baksetet og 30 nylonskjorter, 
en for hver spilledag.

Unge Storm Juliussen var 
bassist i mange band, Afro, 
Valhall og sist Tre Busserulls. 
Han var musiker da Rolv We-
senlund og Harald Heide Steen 
hadde sine show på Caledonien 
i Kristiansand. Han fartet land 
og strand rundt. Han var bitt av 
musikkbasillen. 

Ny epoke
– Men det er ganske rart. En dag 
forlot jeg scenen, alle folkene og 
jobben jeg elsket, og satte meg 
til her alene på Line, langt ute på 
landet, for å male. Nå har jeg vært 
uten musikklivet i over 30 år. 

– Angrer du på valget?
– Jeg ville ikke ha vært foruten 

hverken musikken eller malin-

gen. Begge har truffet meg med 
en slik kraft at jeg hadde nok 
brent opp innvendig hvis jeg ikke 
hadde tatt det ut. Men det har jo 
kostet meg ekteskap, penger og 
helse, sier Storm Juliussen.

«Will you still love me tomor-
row», lyder et nytt lydspor inne 
i stua.

Prosjektet
Bernt Sverre Kvam, en altmu-
ligmann i musikken, nikker til-
freds. Han spilte selv sammen 
med Storm Juliussen i blant an-
net Tre busserulls. Nå har han 
arrangert plata.

– Vi har mast lenge på Ivan 
om at han måtte gjøre dette, 
slår han fast. 

Dermed bladde maleren opp 
rundt 200.000 kroner for å 
lage en plate med 15 coverlåter 
som han selv har et forhold til 
og som han selv synger. Det er 
pop, jazz, country og en salme, 
«Mitt hjerte alltid vanker». 

– Hva om plata tar av?
– Det er ikke lett å gi ut en pla-

te i dag. Men Ivan er jo kjendis, 
påpeker Kvam.

– Det var ikke meningen at 
det skulle bli en slik cd. Jeg had-
de lyst til å lage en plate for min 
egen del. Ta et musikalsk tilba-
keblikk, slik jeg også gjorde med 
bøkene mine, forklarer maleren.

Utenom maleboka, har han 
gitt ut «En taters bekjennel-
se». Han skriver også på dikt 
sier han til stor overraskelse for 
arrangøren.

– Kan de bli til viser, spør 
Kvam raskt.

– De er ganske korte, svarer 
Ivan Storm Juliussen, tydelig 
tenkende.

Det er dermed ikke sikkert at 
plata som slippes i september, 
blir Storms siste sang. 

GEIR SVEEN
geir.sveen@aftenbladet.no

Storm Juliussens sang
Helt til han ble maler, var Ivan Storm Juliussen musiker, blant annet i band sammen med Bernt Sverre Kvam. Men så forlot han scenelyset. Først nå gjør han comeback, som 71-åring og vokalist 
på en ny plate som slippes i september.  FOTO: GEIR SVEEN

Jæren  Lager plate

hhFår håpe det ikke blir som med David Bowie, at jeg dør før plata kommer ut, sier Jærens 
profilerte marinemaler, der han hoster lett og tenner nok en ny røyk. 

Vil du høre et lydspor  
fra Storm Juliussens plate? 
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Jæren  Møte om rusboliger

Naboene er ikke beroliget

NÆRBØ
Torsdag hadde Kosmo et hal-
vannen time langt møte med 
Henning Lode og Kurt Had-
land. De to representerer nabo-
ene som protesterer mot den 
uroen som nå er knytta til de 
nye boligene for rusmisbrukere 
på Rosk.

– Vi har etterlyst dialog lenge. 
Nå kom dialogen, omsider. Det 
er synd at det må en avisartikkel 
til for å få dette til, sier Henning 
Lode, og refererer til oppslaget 
i papiravisen sist tirsdag.

– Selv om vi har fått dialog, er 
jeg fortsatt like utrygg. Jeg fal-
ler ikke til ro før det skjer en ut-

skiftning av brukere, og vi vil ha 
visshet for at vi blir tatt på al-
vor. Støynivået er klart høyere 
rundt to av de fire boligene, sier 
Kurt Hadland, som er nærmes-
te nabo til de såkalt forsterkede 
boligene.

Sprøyter i veggene
Hadland beskrev situasjonen 
slik overfor Aftenbladet tidlige-
re i uka:

– Bare i løpet av sist uke har 
jeg observert åpenbart rusede 
personer som springer rundt 
med kniv og med hammer. De 
sitter på trappa og koker dopet 
sitt, og det står sprøyter i veg-

gene. Dette har jeg på film. Det 
er et ekstremt høyt konfliktnivå 
beboerne imellom, i tillegg til at 
de snoker rundt i hagene våre 
på jakt etter ting å stjele, sier 
Kurt Hadland, nærmeste nabo 
til de forsterkede boligene.

En annen nabo, Vivian Kvia 
Sele, uttrykte det slik:

– Jeg har tre små unger. Må 
jeg bure dem inne?

Ingen løfter
I møtet torsdag ble partene eni-
ge om å ha et nytt møte i august. 
Men i løpet av de neste sju da-
gene skal kommunen gi naboe-
ne tilbakemelding om hva som 
kan gjøres.

– Vi er lovet en tilbakemelding 
om eventuelle tiltak. Eventuelle. 
Det betyr at det ikke er noen løf-
ter om at det kommer tiltak, be-
merker Henning Lode.

– Blant annet har vi etterlyst 
hva kommunen mener med 
«tett oppfølging», og hvordan 
dette henger sammen med at 
personalbasen kun er beman-

net i én time daglig fra mandag 
til fredag. Dette fikk vi ikke svar 
på i møtet, sier Lode.

Fungerende kommunalsjef 
Kosmo sier han tar naboenes 
bekymringer på alvor.

– Det gjør ekstra inntrykk å 
høre direkte fra naboene hvor-
dan de opplever situasjonen. 
Jeg fikk nok et litt mer nyansert 
bilde av hva som foregår inne på 
området, sier Kosmo.

– Så dette er et problem?
– Det er et problem, det er-

kjenner vi, svarer Kosmo.
Torsdag ettermiddag had-

de han et møte om situasjonen 
med de som bemanner perso-
nalbasen ved rusboligene.

Portene må åpnes igjen
– Vi må bestrebe oss på å få en 
situasjon som ikke blir konflikt-

preget, verken for dem som bor 
i disse boligene eller for oss som 
er naboer. Og nå synes vi kom-
munen må ta dette videre, det er 
ikke rett at vi naboer skal ha an-
svar for det, sier Henning Lode.

Han er også opptatt av at 
kommunen og politiet må gå 
opp grensene seg imellom.

– Uansett er det ikke nabo-
enes oppgave å kontrollere og 
passe på. Det skal ikke være slik 
at vi må springe oppe om nette-
ne for å passe på. Slik det er nå, 
så låser folk dørene og lukker 
garasjeportene. Kommunen må 
jobber for at garasjeportene åp-
nes igjen og at folk kan falle litt 
til ro, sier Lode til Aftenbladet.

– Skal de som bor i nabolaget 
oppleve området som like trygt 
som før disse boligene kom? 
spør vi Jørn Kosmo.

– Vi er i en prosess der vi ser 
på hva vi kan gjøre for at nabo-
ene skal oppleve det trygt, sva-
rer den fungerende kommunal-
sjefen.

OVE HEIMSVIK

hh– Vi er i gang med en prosess der 
vi ser på hva vi kan gjøre for at  
naboene skal oppleve det som trygt, 
sier fungerende kommunalsjef  
Jørn Kosmo i Hå kommune. 

”Jeg har tre små unger.  
Må jeg bure dem inne?”
Vivian Kvia Sele, nabo

Næringsliv  Ledelsesbarometer 2016

Lederlønnen er 
høyest i Rogaland
ROGALAND
– De som fremdeles har 
jobb etter nedgangstidene, 
tjener godt, sier Jan Olav 
Brekke, forbundsleder  
i Lederne. 

En gjennomsnittlig leder i Ro-
galand tjener 817.300 kroner 
før skatt. I Hordaland er snitt-
lønnen 729.300 kroner. Talle-
ne kommer fra Norsk Ledelses-
barometer 2016, som arbeids-
takerorganisasjonen Lederne 
har fått utført av Arbeidsfors-
kningsinstituttet (AFI). Over 
3100 medlemmer deltok i un-
dersøkelsen. 526 fra Rogaland. 

Av årets resultater er det spe-
sielt innen olje og gass det har 
vært store endringer. Da olje-
prisfallet var en realitet i 2014, 
opplevde bransjen drastiske 
kutt i bonuser og overtidstil-
legg. Lønnstapet fra 2013 til 
2014 var på nesten 7 prosent. 
Men fra 2014 til 2015 har ledere 
med jobb i oljesektoren hatt en 
betydelig økning i årslønn før 
skatt – på nesten 7 prosent.

Sammenlignet med året før 
er lønnsveksten nasjonalt på 
10,4 prosent. En norsk mellom-
leder tjener nå 689.200 kroner i 
snitt, som er 33 prosent mindre 
enn gjennomsnittslønnen i olje, 
gass og rederi. Her har lønnen 
økt med rundt 130.000 kroner 
fra 2014 til 2015. 

– Bruttolønnen til mellomle-

dere sank 1,5 prosent mellom 
2013 og 2014 på grunn av om-
stillingene i oljesektor og ring-
virkningene dette fikk i andre 
næringer. Dermed er det ikke så 
overraskende at lønningene nå 
har steget en del, forklarer Jan 
Olav Brekke i Lederne.

Det er ikke på alle punkter det 
har foregått en positiv utvikling.

– Å få helt lik lønn mellom 
kvinner og menn er et uttalt 
mål. Her ser vi beklageligvis en 
tilbakegang, som viser behovet 
for å jobbe for å nå dette målet 
framover, sier Brekke.

Lønnsforskjellene mellom 
kvinner og menn har altså økt 
fra 2014 til 2015. Fra å tjene 81,8 
prosent av menns lønn i 2014 
tjente kvinner 76,3 prosent i 
2015. 

Den laveste kvinneandelen 
er i industri, olje, gass og rede-
ri, og forskjellene i kvinner og 
menns lønn innen olje og gass 
ser ut til å være betydelig stør-
re blant Ledernes medlemmer 
enn blant alle i bransjen. 

ELISE DYBVIG SØREIDE

KJØKKENFORNYELSE
Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask

- uansett type og alder på ditt kjøkken.

√ Miljøvennlig √ Montert på en dag

GJØR ET TRYGT KJØP!
Med 18 års erfaring kan vi tilby

løsninger som kombinerer høy kvalitet
og en konkurransedyktig pris fra
serviceinnsillte medarbeidere!

GRATISBENKEPLATERELLER FRONTERTIL BADETVED HELKJØKKENFORNYELSE!

Er du lei av?
• umoderne og slitte dører
• hakk og riper i benkeplate
• utslitte hengsler
• dårlige skuffer
• stygg kjøkkenvask
• for lite plass
• upraktiske løsninger

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag!

Kontakt vår lokale representant for avtale
4803 7000

eller vårt hovedkontor: 9515 7585
Øivind Knudsen:
oivind@smartkjokken.no

Eldre bolig?
Vi utfører inspeksjon,

rens og fornying av gamle
avløpsrør, drenering mm.

- på lag med naturen!

Telefon: 51 79 17 80


