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WALDEN: Vandringene i skogene rundt Walden la 
grunnlaget for Henry David Thoreaus naturfilosofiske 
betraktninger. Boka Til naturen kommer i disse dager 
på norsk. Foto: Miguel Vieira/CC

skjemmes om jeg trodde Adam i 
paradiset, i det store og hele, var 
mer heldig stilt enn nybyggeren 
i dette landets vestlige skoger.»

– Thoreau betoner naturen 
som Guds skaperverk, og ved å 
glede seg over det, gleder man 
seg indirekte over Gud. Jeg har 
sett mange i kirken som er inne 
på dette, og bruker Thoreau som 
en moralsk stemme i sine argu-
menter for en bedre klimapoli-
tikk, sier Anker.

Også Stefan Edman tror Tho-
reau kan være til hjelp med å for-
ene det åndelige med et klimaen-
gasjement, men minner også om 
at hans framskrittskritikk bør ses 
ut fra sin tid.

– Vi må huske at Thoreau levde 
for lenge siden, i kullteknologi-
ens tid. Hans syn på modernitet 

og teknologi kan vi ikke hente så 
mye ut av. Selv tror jeg det finnes 
en modernitet som er progressiv 
og grønn, som vi er avhengige av 
framover, i motsetning til Trump, 
som vil gå baklengs inn i fram-
tida, sier Edman.

– Men står ikke Thoreau for en 
individualisme som er vanskelig 
å omsette til en framtidsrettet 
holdning til miljøet?

– Jo, men Thoreau levde som 
sagt i en helt annen tid, og vi kan 
ikke bebreide ham for det. Selv 
tror jeg lite på den individualis-
tiske, solitære veien. Vi må for-
ene Thoreaus holdning til natu-
ren med det beste i det moderne. 
Og vi må jobbe sammen, med 
tro på politikken og det kollek-
tives kraft. Tenke globalt, handle 
lokalt.

Sondre Bjørdal
sondre.bjordal@vl.no

Mentor Medier, som blant annet 
eier Vårt Land og Dagsavisen, 
fikk i går ny styreleder. Sven-
ske Tomas Brunegård er leder i 
World Association of Newspa-
pers and News Publishers og har 
sittet i styret for Mentor Medier 
siden november 2011. 

– Det er et fantastisk selskap 
som jeg ser frem til å være styre-
leder for, sa Brunegård til Vårt 
Land umiddelbart etter gene-
ralforsamlingen. 

I perioden 1996 til 2014 var 
han toppsjef og styreleder for 
det svenske mediekonsernet 
Stampen AB. Brunegård er ak-
tiv i pinsemenigheten Smyrna-
kyrkan i Göteborg. 

Han har også vært styreleder 
for de svenske mediebedriftenes 
landsforening og sitter i styret 
for Sveriges Radio. Siden 1993 
har han sittet i styret til den 
svenske avisa Dagen, som også 
er eid av Mentor Medier. 

Kritikk. De siste årene har 

Brunegård vært knyttet til kon-
troversielle saker i Sverige. I en 
artikkel fra mai i fjor skriver 
avisa Expressen at  Tomas Bru-
negård drev det svenske medie-
konsernet Stampen AB mot stu-
pet, samtidig som han mottok til 
sammen 74 millioner svenske 
kroner i lønn – noe som tilsvarer 
en årslønn på i snitt 4,35 millio-
ner kroner for de 17 årene han 
var toppsjef.

I februar vakte det også reak-
sjoner at Brunegård deltok på en 
bønnefrokost med USAs nyvalg-
te president Donald Trump. Det 
fikk Göteborgs-Postens kom-
mentator Hanna Jedvik til å ta 
orde for at til at Brunegård bur-
de fratre sin post som styrere-
presentant for Sveriges Radio.

Bekymret. Vårt Lands redak-
sjonsklubb er kritiske til gene-
ralforsamlingens valg av Brun-
gård som styreleder. 

– Vi er bekymret for hvordan 
dette vil påvirke Mentor Medier 
og Vårt Lands tillit og omdøm-
me. Nå som pressestøtten er i 
spill, og på bakgrunn av hvor-
dan vi ser Brunegård bli omtalt 

i svenske medier, mener vi dette 
er et uklokt valg, sier klubbleder 
Andreas W. Lindvåg.  

– Er redaksjonsklubben blind 
for den nye styrelederens me-
die-faglige kvalifikasjoner?

– Vi mener argumentene mot 
veier tyngre, og at det burde fin-
nes nok av gode alternativer, sier 
Lindvåg.

Dagsavisens redaktør Ei-
rik Hoff Lysholm gav på gene-
ralforsamlingen sin støtte til  
Brunegård. 

Mentor Mediers avtroppende 
styreleder Håkon Jahr omtalte 
Brunegård som en «unik res-
surs med enorm kompetanse» 
– og fortalte at han har tillit fra 
et samlet styre.

Skandinavia. Tomas Brune-
gård sier han er innstilt på å job-
be for at Mentor Medier i større 
grad skal jobbe mot et skan-
dinavisk marked, og tror ikke 
hans bakgrunn vil få negative 
konsekvenser for oppslutningen 
om pressestøtten i Norge. 

– Dette er noe som i langt 
større grad er avhengig av Vårt 
Land enn av min bakgrunn.

Ny styreleder i Mentor
MEDIER: Svenske Tomas Brunegård er valgt til ny 
styreleder i Vårt Lands eierselskap. Håkon Jahr gir 
seg etter 10 år.

SKANDINAVISK HORISONT: Svenske Tomas Brunegård vil jobbe for å styrke selskapets stilling i Skandinavia.  
Til venstre leder i Vårt Lands redaksjonsklubb, Andreas W. Lindvåg. Foto: Joakim S. Enger
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