
Normalia – After the Ball

Butler, Jacques (Jack), jazztrompetist og sanger, født 29. april 1909 i Panama.
Oppvokst i Washington DC. Bosatt i Norge 1939–40.

Etter aktive år som musiker i New York, ankom Jack Butler første gang Europa i
1929. Han arbeidet bl.a. i London som danser og trompetist på teateret Palladium i
1934. Spilte med Willie Lewis’ orkester i Paris 1936–39, og gjorde plateinnspilling
med Frank “Big Boy” Goudie i 1939.

Butler forlot Paris etter krigsutbruddet høsten 1939, og reiste nordover til Norge,
hvor man antok at faren for krig og forfølgelse var mindre. I Tyskland var jazz og
swing allerede erklært som “entartet” kunst, også omtalt som “jødisk niggermusikk”.

Europa ble i disse månedene tappet for amerikanske jazzmusikere: Coleman Hawkins, Leon Abbey og Freddy
Taylor var noen av dem som i all hast vendte vestover.

I Oslo ble Jack Butler raskt en sentral skikkelse i byens jazzliv. Han spilte med, og til stor inspirasjon for
musikere som Robert Norman, Arvid Gram Paulsen, Rowland Greenberg, Gunnar Due og Ernst Aas m.fl.
Han var engasjert som solist på Lidoen, i Folkets Hus og på Frognerseteren, og han deltok i en direktesendt
radiokonsert i NRK, 19. februar 1940.

I Dagbladet 1. februar 1940 kunne man lese et innlegg av Butler, der han svarer avisens anmelder Hans
Geelmuyden: “Jeg tillater meg som aktiv jazzmusiker å komme med et par bemerkninger. Jeg mener det er
galt å tillegge de hvite amerikanske komponister og musikere så meget betydning innen jazzen. Denne musikk
har jo som bekjent hatt sitt utspring i de fargete amerikaneres folkemusikk og religiøse hymner. Man skulle
derfor kunne gå ut fra at det faller mer naturlig for en farget enn en hvit mann å utrykke sine følelser i denne
musikkform.”

Den 14. februar 1940 gikk Jack Butler and his Swing Patrol (Engstrøm, Sønstevold, Norman, Lange-Nielsen,
Bjørnstad) i platestudio i Oslo og spilte inn albumet After the Ball. Dette var første gang en svart jazzsolist ble
lydfestet i Norge sammen med norske musikere.

Få dager etter at Norge ble okkupert 9. april 1940, klarte Butler å forlate Norge med Amerikabåten. Etter
krigen, fra 1950, etablerte han seg igjen i Paris, og spilte i mange år med Benny Waters på jazzklubben La
Cigalle på Montmartre. I 1968 var han tilbake i New York, hvor han fortsatt var aktiv musiker og blant annet
deltok på en plateinnspilling i 1972 med Clyde Berhardt. Hans videre livsløp er ukjent.

Normalias flagg

Normalia, union mellom Norge og Somalia
Flateinnhold: 1 022 812 km2
Hovedstad: Mogadishu (700 000 innb.)
Folketall: ca 14,6 mill. innb.
Folketetthet: ca 16 pr. km2
Religion: Islam (sunnisme), evangelisk-luthersk
kristendom
Språk: Somali, arabisk, italiensk, engelsk, norsk,
samisk
Eksportartikler: Bananer, kveg, fisk, huder, skinn,
trekull, olje, gass, metaller, skrapmetaller,
metallprodukter, skip, kjemikaler



Forventet levealder: 79,2 / 47,7 år
Befolkningsvekst: 0,4 / 3,4 %
Spedbarnsdødelighet: 3,7 / 118,5 pr. 1000
Fertilitetsrate: 1,8 / 6,9 barn pr. kvinne

BNP pr. innb.: 37 800 USD / 500 USD
BNP totalt: 171,7 milliarder USD / 4,4 milliarder
USD

Eksport: 67,3 milliarder USD / 79 millioner USD
Import: 40,2 milliarder USD / 344 millioner USD
Militærutgifter: 4,5 milliarder USD / 18,9
millioner USD
Elektrisitetsforbruk: 115,3 milliarder kWh / 227,9
millioner kWh.
Telefonlinjer i bruk: 3,3 millioner / 100 000
Mobiltelefoner i bruk: 4,2 millioner / 35 000
Internettbrukere: 2,3 millioner / 89 000

Den sørlige delen i unionen er Somalia, et platåland i Nord Øst-Afrika med rettlinjet kyst og tropisk
ørkenklima. Blant nomadene i nord er husdyrhold viktigste levevei. I sør er jordbruk utbredt i det fruktbare
området mellom de store elvene Juba og Shabelle.

Somalia er organisert i klanfamilier og slektsgrupper (reer). Klanen kan betraktes som et sosialt, økonomisk
og politisk sikkerhetsnett. Alle som tilhører samme reer er gjensidig forpliktet økonomisk og sosialt etter
klare bestemmelser. Klanene er styrt etter somalisk tradisjon, xeer, et system av verdier, normer og regler som
regulerer forholdet mellom folk, sammen med tolkninger av Koranen. Somalia har en levende og rik muntlig
tradisjon på epos, poesi og eventyr. Et rikt repertoar av ordtak og metaforer er viktige ingredienser i
dagligtalen.

Somalias nyere historie er preget av slavehandel og kolonialisering. I 1880-årene ble de somalitalende
områdene okkupert og delt mellom kolonimaktene Frankrike, Storbritannia og Italia. Somalia fikk sin
uavhengighet 1. juli 1960, og et parlamentarisk system ble innført. I 1969 ble landet proklamert som
sosialistisk stat under general Muhammed Siad Barre. Etter at Barre ble styrtet i 1991, har det hersket
borgerkrig og konflikt mellom ulike klaner og fraksjoner, og landet har vært uten et sentralt styresett,
statsoverhode, regjering eller byråkrati. I 1991 ble det erklært uavhengighet for Republikken Somaliland i
nord, men denne er inntil i dag ikke internasjonalt anerkjent, til tross for demokratisk valgt president,
parlament og lokalstyre. Puntland, den nordøstlige spissen av Somalia, ble proklamert uavhengig i 1998.
Siden 2000 har det, uten å lykkes, vært gjort flere forsøk på å danne en sentral regjering i landet. I oktober
2004 ble en overgangsregjering opprettet i eksil i Nairobi, Kenya.

Somalia ligger i et av Afrikas mest tørkeutsatte områder, og landet er blitt rammet av flere alvorlige tørke- og
sultkatastrofer. Borgerkrigene har ødelagt mye av landets fysiske og sosiale infrastruktur, bl.a. ble store deler
av hovedstaden Mogadishu ødelagt og havnebyen Hargeisa bombet i ruiner. Våren 1992 hadde omlag 1 mill.
somaliere flyktet ut av landet, og en femdel av den gjenværende befolkningen stod i fare for å sulte i hjel. En
stor internasjonal aksjon, ledet av USA og FN, ble satt i gang for å beskytte nødhjelpsleveranser. Aksjonen
ble avviklet i 1995, etter å ha blitt betegnet som mislykket.

Somalia er pr. 2005 preget av kaos, krigshandlinger, utrygghet, sult og fattigdom. Det er anslått at 500 000
mennesker er drept, og over 2 mill. er flyktninger. Offentlige tjenester som helsevesen, skolevesen og
sentralbank er fraværende de fleste steder. Under 10 % av barna går i grunnskolen. I følge tall fra UNESCO
var ca. 76 % av den voksne befolkningen analfabeter i 1990 (64 % av mennene, 86 % av kvinnene). Nærmere
5 mill. er anslått å være uten tilgang til rent vann eller helsetjenester. Kollapsen i helsesystemet har rammet
kvinner og barn særlig hardt: 1 av 16 kvinner dør i forbindelse med fødsler, 1 av 7 barn dør før sin første
fødselsdag og 1 av 5 barn dør før de er fylt 5 år. Gjennomsnittlig forventet levealder er stadig synkende.

De fleste somaliske familier er i dag splittet og spredt over flere kontinenter. Ettersom den primære lojaliteten
er til familien, prøver de fleste flyktninger å samle familien i eksil.

Det nordlige området i unionen Normalia er landet Norge. Det består av den vestlige og nordlige delen av den
skandinaviske halvøy, samt øygruppen Svalbard og øya Jan Mayen. Landet er fjellrikt og kystlinjen lang.
Golfstrømmen skaper et mildt klima langs kysten, lengst i nord er vintrene kalde. Tradisjonelt en fiske- og
jordbruksnasjon. Industri og service representerer i dag 96 % av landets næring.



Norge var fra 1380 i union med Danmark, og dansk koloni fra 1536 til 1814. Fikk sin grunnlov i 1814,
samtidig avstod Danmark Norge til Sverige ved freden i Kiel. I union med Sverige til Norge erklærte sin
selvstendighet 7. juni 1905.

Norges befolkning passerte den første millionen i 1822, og i 1900 var dette folketallet mer enn fordoblet. Den
enorme befolkningsveksten førte til ressurskrise og masseutvandring. I perioden 1825 til 1930 emigrerte 800
000 nordmenn, de fleste til USA. Amerika fortonte seg som en ny sjanse for mange, drømmen om en lys
fremtid for seg selv og familien kunne bli realisert.

9. april 1940 ble Norge okkupert av Nazi-Tyskland. Av den jødiske befolkningen som levde i landet, ble
halvparten sendt til konsentrasjonsleire og drept av nazistene. Omlag 50 000 nordmenn flyktet til Sverige i
løpet av den fem år lange okkupasjonen. Etterkrigstiden var preget av optimisme og industrireising. Et
sosialdemokratisk velferdssamfunn ble utviklet, statlig styring sikret lik rett til skolegang, helsevesen, trygd
og pensjoner, og velstanden økte for folk flest.

Samer er i dag formelt anerkjent som egen folkegruppe og urfolk i Norge, gjennom Grunnloven, en egen
Samelov og ratifiseringen av ILOs konvensjon 169 om urfolks rettigheter (1990). Størrelsen på den samiske
befolkningen anslås å være mellom 60 000 og 100 000.

Norge har store fiske- og vannkraftressurser og i 1967 ble det første oljefeltet i Nordsjøen funnet (Balder).
Oljeproduksjon startet fra Ekofisk i 1971. Dette og senere funn har dannet grunnlag for en betydelig industri.
Stor eksport av olje og gass har siden bidratt betydelig til statens inntekter. Norge er i dag det rikeste land i
verden, med høyest levestandard og et av verdens høyeste energiforbruk pr. innbygger. De senere år har de
fleste offentlige sektorer vært gjenstand for privatisering eller omlegning til markedsliberale prinsipper.

Norge har vært medlem av NATO siden 1949 og har pr. 2005 militært mannskap i bl.a. det USA-okkuperte
Irak og i Afghanistan.

Solberg,  Erna, f. 1961, no. politiker (Høyre), cand.mag. Stortingsrep. for
Hordaland fra 1989. Nestleder i Høyre fra 2002, leder fra 2004. Kommunalminister i
regjeringen Bondevik II, fra okt. 2001. Ansvarlig for Norges innvandrings-, asyl- og
flyktningepolitikk.

Ingen norsk minister har innført så mange innstramninger i asyl- og
innvandringspolitikken som Erna Solberg. Hun har brutt FNs anbefalinger for de
største gruppene av asylsøkere: irakere, somaliere, afghanere og tsjetsjenere. Solberg
har ved flere anledninger fremholdt at somaliere ofte kommer til Norge fordi de
”søker et bedre liv”, av hensyn til materielle goder.

I 2004 fjernet Solberg botilbud og støtte til livsopphold for asylsøkere som får avslått sin asylsøknad.
Ureturnerbare asylsøkere får ikke lenger midlertidig arbeidstillatelse. Solberg ble i den forbindelse kjent for
utsagnet: “Hvis politikerne lokalt vil gjøre Trondheim til Somalias største by, så vær så god.”

I januar 2004 uttalte FNs Høykommissær for flyktninger at alle asylsøkere fra de sørlige to tredjedeler av
Somalia har behov for internasjonal beskyttelse. 30–40 prosent av asylsøkere fra Sør-Somalia får avslag etter
at Solberg i 2004 strammet inn Norges praksis.

Erna Solberg og Bondevik II-regjeringen har halvert kvoten for overføringsflyktninger fra 1500 til 750, senere
økt til 1000 for 2005. Solberg halverte i 2004 antall asylsøkere til Norge, nedgangen var betydelig større enn i
de fleste andre europeiske land. Aktive virkemidler har bl.a vært fingeravtrykksregisteret Eurodac og
Dublinsamarbeidet, som skal hindre at personer reiser fra land til land i Europa og søker om asyl.
Eks. Aftenposten 1. februar 2005: “Oslo tingrett har siden i fjor høst dømt 23 afrikanere til fengsel i påvente
av at huden skal gro – slik at politiet kan få tatt fingeravtrykk. Etter at huden hadde grodd ut igjen, avslørte



fingeravtrykkene at samtlige hadde fått avslag på asyl i et annet Schengen-land og derfor skulle sendes
tilbake dit.“

Blant andre av Solbergs tiltak ovenfor innvandrere, flyktninger og asylsøkere, kan nevnes:
• Midlertidig stans i behandlingen av asylsøknader til søkere fra Afghanistan, Somalia, Irak og

Tsjetsjenia.
• Informasjonskampanjer mot å reise til Norge, på russisk og ukrainsk fjernsyn.
• Innføring av 48-timersregelen: behandling av søknad fra antatt grunnløse asylsøkere uten at søker får bli

i landet mens anken behandles.
• Fjerning av norskundervisningen for asylsøkere.
• Reduserte kontantytelser for alle asylsøkere i transittfasen.
• Forslag om adgang til 72-timers internering av asylsøkere uten rettsprøving.
• DNA-testing for familiegjenforening.
• Underholdskrav for familiegjenforening med ektefelle og barn for alle asylsøkere som får opphold av

beskyttelsesgrunner eller av humanitære grunner. Disse må tjene statens lønnstrinn 1 (169.000 kroner i
året) for å få familiegjenforening.

• Alderstest for asylsøkere som oppgir å være under 18 år.
• I praksis oppheving av den såkalte 15-månedersregelen som innebar innvilgelse av asylsøknaden dersom

behandlingstiden overgikk 15 måneder.
• Senking av terskelen for utvisning slik at utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge skal

kunne utvises for kriminelle handlinger som har en strafferamme på minst seks måneder.
• Betydelig makt er tilført den ansvarlige statsråd (Solberg), ved at Kommunal- og regionaldepartementet

får direkte innflytelse over Utlendingsdirektoratets faglige vurderinger. Dersom Utlendingsdirektoratet
eller Utlendingsnemnda fatter uønskede positive vedtak, vil departementet ha anledning til å påklage
vedtakene.
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