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Forord

 
Det er med glede vi presenterer første nummer av ”Studentpublikasjoner fra IAKH”. Alle tekstene er
skrevet av studenter som har bestått masteremnet ”HIS 4050 - Historieformidling”. Disse
publikasjonsseriene vil være rene ”nett-tekster”, de vil kun trykkes i digitale format. Den digitale
trykkpresse som nå slår igjennom kan komme til å endre vår tids litterære verden like omfattende som
bøker fra Gutenbergs boktrykkeri endret sin samtid.
 
Masterstudentene på historie har fått rom til å vise sine formidlingsevner og den sjansen har mange av
studentene tatt godt vare på. Med faglig dyktighet har de realisert en av Universitets viktige roller i
samfunnet, nemlig å kommunisere den kunnskapen vi skaffer oss gjennom studier og forskning.
Tekstene i denne publikasjonen er et utvalg av studentarbeidene fra høsten 2013 og planen er at vi
skal publisere de beste tekstene fra hvert studentkull i semestrene fremover.
 
Masteremnet ”Historieformidling” ble undervist første gang vårsemesteret 2012. Det ble opprettet på
initiativ av daværende undervisningsleder professor Tor Egil Førland. Universitetslektor John
McNicol har vært emneansvarlig og underviser i emnet de første fire semestrene. Emnet er
tilgjengelig for masterstudentene på historieprogrammet og for studentene på lektorprogrammet for
kultur og samfunn med spesialisering i historie. I løpet av disse fire semestrene har 125 studenter
bestått emnet. Emnet har gitt studentene mulighet til å arbeide med sine faglige problemstillinger rettet
mot formidling. Studentene har skrevet kronikker, tekster til Norgeshistorie på nett og laget podcaster.
De har lykkes spesielt godt med å få sine formidlingstekster på trykk i media. 24 av 125 studenter har
fått sine kronikker eller omarbeidede tekster på trykk. Det er 20%, en god uttelling. De har selv hatt
ansvaret for kontakt med media og har med sin formidling bidratt til det offentlige ordskiftet. Slike
studenter er instituttet stolte av å utdanne.
 
Studentpublikasjonene fra emnet ”Historieformidling” blir publisert i to serier. Serie 1 lages med
Apple-programvaren ”iBooks Author”, denne blir lesbar på iPad`er og på OS X 10.9 og nyere for
bærbare og stasjonære Mac`er. Studenttekstene i Serie 1 er utvidet med bilder, interaktive kart,
videoer og podcaster. Vi ser frem til å få tilbakemeldinger på denne Eboken som tar i bruk vår tids
digitale trykkpresse. Publikasjonene skal være fritt tilgjengelig, men selv om Serie 1 vil være
kostnadsfri for brukeren vil den være avhengig av Apples plattform. Derfor vil studentpublikasjonene
også publiseres i mer åpne format. Serie 2 vil bli publisert i epub-format (som kan leses fra praktisk
talt alle plattformer) og mobi-format (for Amazons Kindle). Serie 2 er imidlertid uten interaktivt
materiale - bilder, lyd og videoer - tekstene alene er i fokus. Publikasjonene vil være nedlastbare fra
iBooks (serie 1) og DUO ved UiO (serie 2).
 
Det er mange som har bidratt til denne publikasjonen. Jeg vil takke Norgesuniversitetet for støtte til



prosjektet om å utvikle emner ved IAKH som tar i bruk digitale læringsmidler. Alle som har bidratt
med undervisning i emnet har hjulpet studentene noen steg på veien. Jeg vil takke ProTed – Senter for
fremragende lærerutdanning for midler til å lønne en vitenskapelig assistent. Erik Tobias Taube har
hatt et godt men kritisk blikk på tekstene og han har hatt ansvaret for layout og utvalg av bilder og
annet ekstra stoff til tekstene. Til sist vil jeg rette oppmerksomheten mot studentene som har lykkes så
bra med sin formidling.
 
 
Universitetslektor John McNicol
Emneansvarlig HIS 4050 Historieformidling



 
 
 
 
 

Om innvandrere og «sådant ukrud»

 
 
For i underkant av 400 år siden dukket det opp et fremmed folk i de østlandske skogene. De
snakket rart, de spiste rar mat, de hadde med seg rare skikker, og de luktet sannsynligvis også litt
rart. De kom østfra, og hadde flyktet fra krig og uår i sitt gamle hjemland. De var finner.
 
Det samfunnet de første finnene møtte da de krysset grensa til Norge, var nok ikke så enkelt å forholde
seg til. Mange nordmenn var selvsagt skeptiske til sine nye naboer, og fryktet for sine ressurser og sitt
levebrød. «Innvandringsdebatten» må til tider ha vært livlig, med tanke på de mange skriftlige
klagene til myndighetene. Flere mente at finnene måtte fjernes, eller «allerheldst att sådan ukrud måtte
gandske utryddes». Myndighetenes løsning var ikke nådig; finnene måtte fornorskes og integreres,
ellers kunne de straffes med døden.
 
I ettertid vet vi at man ikke klarte å fjerne eller utrydde finnene. I de fleste deler av landet lyktes man
imidlertid godt med å integrere dem i det norske samfunnet. Etter noen generasjoner var disse
menneskene som nordmenn flest. Særtilfellet finner vi selvsagt i det som i dag kalles Finnskogen,
både på norsk og svensk side av grensa. Her var finnene mange nok, og det etablerte samfunnet fjernt
nok til at de kunne opprettholde store deler av språket og kulturen i århundrer. Derfor har finnenes
kultur og levemåte vært en viktig del av folk på Finnskogen frem til våre dager.
 
Stolthet…

I dag er de fleste på Finnskogen stolte av den finske arven, enten de selv er av finneslekt, eller bare
fascineres av de finurlige stedsnavnene og de gamle røykstuene. At det er stolthet og interesse for det
skogfinske, gjenspeiles blant annet i Finnskogdagene, der Finnskogen for ei helg i året bryter ut som
egen republikk. De ulike arrangementene i forbindelse med dette er ofte godt besøkt, og dekkes hvert
år av lokalpressen. Interessen for vår spesielle historie kan man også se dersom man tar en titt på
biblioteket. Det finnes nemlig et rikt utvalg av litteratur om Finnskogen. Stedene som serverer «motti»
og flesk om sommeren er også et yndet reisemål for mange. Noen velger også å vise sin tilknytning
gjennom å ikle seg Finnskogbunaden til festlige anledninger. Bak alt dette er det nødt til å ligge en
stolthetsfølelse i å komme fra området, og i eventuelt å være av finsk herkomst. Ikke minst er vi stolte
av, og glade for, at integreringen av finnene i mange år var et mislykket prosjekt på Finnskogen. For
hvis det hadde gått slik som myndighetene ønsket, ville ikke vår identitet vært den samme som den er
i dag. Da ville det typisk norske ha tatt over finnetorpene og røykstuene, og det ville kanskje bare
vært noen kryptiske stedsnavn til minne om våre forfedre fra Finland, slik tilfellet er på store deler av
Østlandet.
 



Selv om norske myndigheter kom til kort i ønsket om å fornorske finnene, har de i dag vist skogfinner
anerkjennelse som gruppe. Dette gjennom stortingsmeldingen om nasjonale minoriteter. Der blir
skogfinner fastsatt som én av fem nasjonale minoriteter i Norge, sammen med kvener, jøder, tatere og
sigøynere. Dette betyr i praksis at den skogfinske særkulturen er ønsket i Norge, og at den skal
beskyttes og tas vare på.
 
… og fordom

På samme måte som for 400 år siden, raser innvandringsdebatten også i dag. Mennesker fra hele
verden har funnet, og kommer til å finne, et nytt hjem i Norge. For noen er det midlertidig, men for
svært mange er det en permanent løsning. Dette skaper debatt. Svært få mener i dag at «sådan ukrud»
bør «gandske utryddes», eller at det skal straffes med døden å utebli fra norskkurs. Men selv om de
fleste i dag har et annet syn på dødsstraff og menneskeverd generelt, er ikke situasjonen markant
annerledes i dag enn den var for 400 år siden. På samme måte som da frykter folk for sine
arbeidsplasser og sine ressurser i
velferdsstaten. Mange er fremdeles skeptiske til at en fremmed kultur og et fremmed språk skal innta
vårt samfunn. Det diskuteres livlig om hvordan vi som nasjon skal håndtere dette, med tanke på
integrering og samspill mellom ulike kulturer. Myndigheter og innvandrere må finne en balansegang
mellom å integrere og fornorske på den ene siden, og å beholde sin
egenart og identitet på den andre. Denne balansegangen er vanskelig, og skaper harme hos mange.
Ikke bare er dette en debatt som foregår på høyt politisk nivå, den er minst like levende rundt
middagsbordene i de ganske hjem.
 
I den forbindelse lurer jeg noen ganger på hvilket standpunkt de stolte, mottispisende,
finnskogbunadskledde menneskene tar i denne innvandringsdebatten. Kanskje vil noen finne seg selv i
en litt paradoksal situasjon.
 
 
Annikken Johansen er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo (og 12. generasjons
innvandrer). Hun skriver om finneinnvandringen til Østlandet på 1600-tallet, og forholdet mellom
finner og nordmenn, spesielt med tanke på konflikter og samarbeid på tvers av etnisitet. Kronikken
sto på trykk i avisa Glåmdalen 16. november 2013.



 
 
 
 
 

Remember, remember the 4th of November

 
 
Den 5. november 1605 forsøkte Guy Fawkes å sprenge det britiske parlamentet i stykker, noe som
ga opphav til reglen ”Remember, remember the fifth of November”. Glem Guy Fawkes for en stund
og la meg ta deg med 209 år frem i tid, til vårt eget land. Har vi glemt og oversett en viktig del av
vår egen nasjons historie?
 
4. november 1814 ble revideringen av den norske grunnlov ferdigstilt, og Karl 13. av Sverige ble
valgt til norsk konge. Etter nesten et år med det vi kanskje kan kalle en norsk eventyrpolitisk periode
med opprør, riksforsamling, grunnlov, egen norsk konge, krig og løsrivelse, måtte vi se oss slått, og gi
etter for Karl Johans og stormaktenes press.
 
Neste år feirer vi at det er 200 år siden ”annus mirabilis” – det forunderlige året 1814, da vi rev oss
løs fra Danmark, vår unionspartner gjennom over 400 år, og fikk vår egen grunnlov. Norske
historikere har skrevet seg berømte på emnet, men lite fokuserer de på det man kanskje kan kalle den
realpolitiske perioden høsten 1814. Er det kanskje slik at man heller vil minnes det enestående og
heltemodige i en nasjons historie enn det pragmatiske, det tilpasningsdyktige og det uheroiske?
 
Krig, Mossekonvensjon og union

Etter flere spennende måneder med selvstendighetskamp kom selve høydepunktet – 17. mai 1814.
Grunnloven var ferdig og Kristian Frederik ble valgt til konge i en selvstendig norsk stat. Men, som
Bjørnstjerne Bjørnson så treffende har påpekt, ”lykken er ofte så kort”. Allerede dagen etter fikk
Kristian Frederik en viktig melding fra København om at stormaktene ville sende kommisærer for å
tvinge Norge inn i union med Sverige. Forhandlinger tok til, men stagnerte da partene ikke klarte å
komme til enighet. Den 26. juli gikk den svenske hæren til angrep.
 
Verken Kristian Frederik eller Karl Johan hadde noe ønske om en stor og langvarig krig, og med
manglende kamplyst på begge sider, ebbet krigshandlingene raskt ut. Karl Johan fremmet deretter et
nytt forhandlingsforslag 6. august: Kristian Frederik måtte abdisere, men et nytt storting skulle samles
og kongen lovte å godta Grunnloven. Forhandlinger kom til på ny, og ikke lenge etter undertegnes en
avtale i Moss.
 
Kristian Frederik abdiserte og forlot landet 10. Oktober, og den 4. november ble altså
grunnlovsarbeidet ferdigstilt på Stortinget. Den nye grunnloven var på mange måter basert på
Eidsvollsgrunnloven, men den manglet selve hovedpoenget – nemlig Norges selvstendighet.
 



Dagen derpå

Etter en lang tid med seier og framgang, måtte Kristian Frederik innse sitt nederlag som var både brått
og brutalt. Norge ville ikke oppnå selvstendighet med ham selv som konge, slik drømmen hadde vært
i lang tid. Hans nederlag påvirket også folkets opinion.
 
For hva mente egentlig det norske folket om det som skjedde? Det er liten tvil om at vi i løpet av
1814 hadde blitt et stolt folk som ikke ville være dårligere enn land som Amerika, Frankrike, Polen,
Tyskland og Spania som alle hadde inspirert oss med sine frigjøringskamper. Arne Bergsgård skriver
i sin bok Året 1814 om hvordan vi for første gang på noen hundre år skulle fram på den historiske
scenen for Europas folk. Vi var svært opptatt av hvordan vi ble oppfattet av resten av kontinentet,
men det ble en æresløs forestilling. Den djerve selvstendighetspolitikken vi hadde ført i et halvt år
fikk nå et alvorlig tilbakeslag, og den nasjonale stoltheten fikk seg en kraftig knekk. Mange snudde nå
kappen etter vinden – hadde Kristian Frederik sviktet landet? Kanskje var Karl Johan en bedre leder?
Kanskje var ikke union med Sverige så dumt for Norge likevel?
 
Kanskje er ikke det norske folk stoltere enn at vi til en hver tid snur oss mot den sterkeste? Så vi ikke
lignende tendenser blant folket under den tyske okkupasjonen?
 
Men hadde vi egentlig tapt?

Historiker Ståle Dyrvik understreker at Mossekonvensjonen egentlig er et finstemt kompromiss
mellom norske og svenske krav slik de hadde lydd før krigen. Grunnloven ble gjort til gjenstand for
forhandlinger og tilpasning. På dette området hadde nordmennene vunnet. Alt det vesentlige fra
Eidsvollgrunnloven ble berget med inn i unionen. På en del områder var til og med Grunnloven
omgjort slik at den lettere kunne verne om norske interesser i unionsforholdet, blant annet med de
restriksjonene som ble lagt på den utøvende makten og på kongens handlingsrom.
 
Når det gjelder Kristian Frederik er det liten tvil om at utviklingen sommeren og høsten 1814
opplevdes som et stort personlig nederlag, men han mente selv at han ofret sin egen personlige lykke
for det norske folket. Han forlot et Norge i en mye sterkere og mer gunstig posisjon enn det han hadde
overtatt. Etter at kongen abdiserte og forlot Kristiania, styrte regjeringsrådet, som han selv hadde
grunnlagt, Norge helt uten en personlig kongemakt, fram til Karl 13. ble valgt i november.
 
Kjedelig eller flaut?

1814 har ikke bare blitt tolket med et forskjønnende blikk av norske historikere. Jens Arup Seip har
blant annet ment at 1814 var et resultat av enkeltaktørers og stormakters spill, og at nordmenn sånn
sett fikk friheten ”i gave”. Det er altså ikke helt riktig at historikere utelukkende har glorifisert den
norske selvstendighetskampen. I tillegg er det som beskrevet ovenfor, mye som tyder på at Norge slett
ikke led et så stort nederlag høsten 1814 som man kanskje har antatt. Når denne viktige perioden i
norsk historie ikke blir like mye fokusert på som våren 1814 handler det kanskje om at det ikke er like
spennende å lese om realpolitisk drakamp om lover og avtaler som heltemodig frigjøringskamp mot
selvstendighet.
 
Det blir spennende å følge med på hva som publiseres om 1814 under neste års 200 års jubileum. Vil



vi få et tydeligere oppgjør med tidligere historikers glansbildefremstillinger? Britene har ikke glemt
sin 5. november, la oss ikke glemme vår egen 4.
 
 
Elise Solbu Kleiven er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo.



 
 
 
 
 

Osloavtalen 20 år etter: Hverken suksess eller fiasko

 
 
I 1993 undertegnet Israel og PLO Osloavtalen som brakte håp hos en hel verden. Dette håpet som
var blitt tent, mener mange har blitt slukket. Flere mener at Osloavtalen har vært en fiasko som
har forverret situasjonen for palestinerne, og at frontene er steilere enn noen gang. Men det er
mer nærliggende å tro at den hverken er en suksess eller en fiasko. Den er begge deler.
 
Flere ting tyder på at Osloavtalen tross alt har vært en suksess: PLO er fremdeles anerkjent av de
senere israelske regjeringer. For det andre: Israels regjeringer tenker seg godt om før den tyr til
militære aksjoner. For det tredje er Osloavtalen en suksess ettersom moderate krefter som PLO-leder
Mahmoud Abbas og Israels president Shimon Peres fremdeles har en autoritet og makt. Dessuten er
Abbas svært populær hos mange israelere for sin moderate retorikk. Osloavtalen har videre ført til en
rekke initiativer som gjør at Israel og PLO nærmest har forpliktet seg til å forhandle om en endelig,
fredelig løsning. Osloavtalens initiativ har dertil ført til en rekke innrømmelser på israelsk side, og
følgene av disse kan på sikt føre til at en egen palestinsk stat blir en realitet. Dette er et langt steg
fremover i forhold til situasjonen før Osloavtalen ble underskrevet. Avtalen er også en suksess for
PLO siden ledelsen – som ble stemplet som terrorister – kunne flytte til hjemlige trakter etter å ha
levd i eksil i Nord-Afrika.
 
Osloavtalen er en suksess fordi den har sikret overføring av myndighet fra Israel til palestinerne. Det
er nok å peke på at det i dag er en egen palestinsk politistyrke som opprettholder lov og orden. Skal
man anmelde et lovbrudd på Vestbredden, vil ikke det israelske politiet ta styringen over
etterforskningen. Osloprosessene har dessuten banet vei for et visst sikkerhetssamarbeid mellom
Israel og PLO – spesielt når det kommer til militante islamister. Et eksempel har vært deres felles
front mot Hamas. Slik vi ser her, har Osloavtalen ført til mange positive endringer. Men det er også
grunn til å tro at veien har vært kronglete.
 
En av svakhetene med Osloavtalen er at det i etterkant ikke er kommet frem en formell fredsløsning.
Hilde Henriksen Waage skriver i sin bok Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten utgitt i 2013 at en
av Osloavtalens svakheter er at den ikke omhandler de største stridstemaene, som eksempelvis
Jerusalems status, flyktninger, sikkerhet, bosetninger og grenser. Dessuten har det vært utfordringer på
grunn av at palestinske grupperinger som ikke har ratifisert eller anerkjent Oslo-avtalen – som
eksempelvis Hamas – gjennom de siste tyve årene har fått et større fotfeste hos palestinerne. Dette
kan sees som en protest mot korrupsjonen blant eliten i Fatah, samt en utbredt oppfatning av svakt
lederskap hos både Arafat og Abbas.
 
Et annet moment er at PLOs handlingsrom tidvis har vært begrenset. Dette skyldes dels eksterne



forhold som mangel på økonomiske og militære ressurser, men også stridighetene palestinerne
imellom. Dette har imidlertid ikke rokket ved det faktum at mange av Osloavtalens bestemmelser
holdes ved like, men snarere stilt spørsmålet om veien videre. Osloavtalen er på mange måter et
rammeverk hvor det på begge sider og internt er uenighet om hvilke skritt som skal tas videre. Det
gjør at Osloavtalen forblir en grunnmur, mens «fredens boligbygging» i beste fall er halvferdig og det
er fortsatt uenighet om hvordan «tostatsboligen» skal se ut.
 
Dermed kan man si at Osloavtalen hverken er en suksess eller en fiasko. Den er faktisk begge deler.
Enten israelerne og palestinerne liker det eller ei, har styresmaktene på begge sider måttet holde de
avtalene som har foreligget. Avtalen er et rammeverk som på mange måter har blitt så grundig
innarbeidet fra begge sider at en omfattende reversering vil bli hindret av internasjonalt press. For
øvrig gir avtalen både israelerne og palestinerne visse fordeler. Israelerne har fått tilgang til blant
annet arbeidskraft som er svært viktig for landets økonomi. Palestinerne har på sin side fått tilgang til
arbeid og tjener sine penger i Israel, blant annet i kibbutzene. Et altfor stort brudd på Osloavtalen er
derfor skadelig for partenes økonomier.
 
På en annen side er avtalen så vag at den gir rom for forskjellige fortolkninger i praktisk politikk. Slik
sett er Osloavtalen en avtale som lett kan reverseres. Selv om det fantes og fremdeles fins retorikk
som tar til orde for å oppheve avtalen, har det aldri blitt noe av dette i praksis. Selv ikke Ariel
Sharon gjorde noe for å avvikle avtalen fullstendig. På den andre siden har Hamas gjentatte ganger
tatt til orde for å forkaste avtalen, uten å ha lykkes.
 
Osloavtalen har vist seg for å ha kommet for å bli, men begge sider er svært forsiktige med å gjøre
mer ut av den. Krefter på begge sider må ta hensyn til velgere og støttespillere. Slik er politikk, sånn
er det også i Israel og de palestinske selvstyreområdene. Men det finnes lyspunkter: Det ryktes om at
stadig flere på begge sider er positive til en tostatsløsning, og spesielt har handelen ført til mer
samkvem mellom begge parter. Dersom denne kontakten mellom israelerne og palestinerne i form av
handel og økonomiske forbindelser blir styrket, kan det igjen føre til at Osloavtalens bestemmelser
vil bli mer aktuell. Dette kan igjen på lengre sikt ende med en fredelig løsning. Det blir spennende å
se om de vil bruke Osloavtalens bestemmelser for å gjøre dette, eller om de sammen vil gå en egen
vei uten følge av utenlandske fredsmeglere.
 
Osloavtalen er en hybrid av suksess og fiasko. Den er en suksess fordi forholdene i dag er mye bedre
sammenlignet med epoken før 1993, men en fiasko fordi en mulig fredsløsning synes å ta altfor lang
tid.
 
Fredrik Julian Lie-Hagen er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo. Kronikken ble
publisert på Minervas nettsider, www.minervanett.no, 25. november 2013.



 
 
 
 
 

Ènstatsløsningen: et glemt alternativ?

 
 
Denne høsten er det 20 år siden PLO og Israel undertegnet Oslo-avtalen. Nok en runde med
forhandlinger ble satt i stand, men i midten av november ble det klart at også disse mislyktes.
Siden Israels opprettelse i 1948 har deling av territoriet i to stater dominert den internasjonale
politiske diskursen. Med Oslo-avtalen ble det en gang for alle slått fast at planen om to-
statsløsningen ligger fast. Israels manglende vilje til å bytte land mot fred og hyppig bygging av
nye bosetninger i de okkuperte områdene gjør at utsiktene til en palestinsk stat blir stadig
dårligere. Dette gjør det betimelig å stille spørsmål ved to-statsløsningen som et realistisk
prosjekt.
 
Énstatsløsningen. En fjern tanke for de aller fleste, men ideen er langt fra ny. De første talsmennene
for denne løsningen kom fra sionistbevegelsens indre rekker. På 1920-tallet vekket blodige
sammenstøt mellom jøder og palestinere en gruppe kulturelle sionisters engasjement. De advarte
ledelsen i sionistbevegelsen om at opprettelsen av en jødisk stat ville skape en uforsonlig konflikt
mellom jøder og palestinere. Løsningen måtte derfor være en bi-nasjonal stat der de to nasjonene
skulle ha lik rett til nasjonal selvhevdelse, men ha felles institusjoner.
 
Den mest kjente bi-nasjonalisten var filosofen Martin Buber. For han kunne ikke sionismen gå på
akkord med moralske verdier. Han opparbeidet seg rask en krets av jødiske intellektuelle og var i
1925 med å danne Brit Shalom, en klubb viet til studier av jødisk-arabiske relasjoner. Gruppen hadde
aldri mer enn 200 medlemmer og var slik sett marginal. Deres posisjoner innenfor jødisk akademisk-
og kulturelt liv gjorde imidlertid at de knyttet kontakter med makteliten. En rekke
brevkorrespondanser viser at bevegelsen var i tett kontakt med Chaim Weizmann, lederen av Verdens
Sionistorganisasjon og Israels første president. Slik hadde Brit Shalom verktøy til å lykkes med sitt
prosjekt.
 
Det bi-nasjonalistiske prosjektet kom aldri ut av startgropa. Dels skyldtes dette at Brit Shalom ikke
var en politisk bevegelse. Utover en grunnleggende idé om at en-statsløsningen var den eneste
moralske løsningen, hadde de ingen politisk plattform. Bi-nasjonalismen skulle være et fredelig
samarbeid og derfor var det helt nødvendig med støtte fra alle parter som hadde interesser i
Palestina. Spede forsøk på samarbeid med arabiske ledere falt i grus. Blant sine egne i
sionistbevegelsen ble de sablet ned, både av venstre- og høyreorienterte. Selv Weizmann, som hadde
uttrykt en viss sympati, forstod at bi-nasjonalisme var en umulig posisjon å innta som leder for en
nasjonalistbevegelse med sterke territoriale interesser.
 
Den tredje aktøren i Palestina var Storbritannia. De hadde gjennom sitt mandat forpliktet seg til å



støtte opprettelsen av et jødisk hjemland i Palestina, men uten at dette krenket den ikke-jødiske
befolkningens sivile og religiøse rettigheter. Det ble fort klart at de stod overfor motstridene
interesser og at dette var forpliktelser det var vanskelig å balansere. Derfor kunne en tenke seg at en
en-statsløsning kunne vært et måte å forene disse forpliktelsene. Til tross for enkelte diplomatiske
kanaler, oppnådde bi-nasjonalistene aldri tilstrekkelig støtte fra britene. Etter hvert gikk situasjonen
fra vanskelig til umulig for britene og de valgte å overlate Palestinas fremtid til FN. Etter hvert som
beretningene fra krigen i Europa ble stadig grusommere fikk bi-nasjonalismen enda vanskeligere kår
og ved krigens slutt var det et alternativ de færreste støttet. I 1948 ble FNs delingsplan vedtatt og
staten Israel erklært.
 
Utviklingen siden 1948 og særlig etter Seksdagerskrigen i 1967 har gjort at debatten omkring en en-
statsløsning opprettholder sin relevans. Siden 1967 har områdene hvor den palestinske staten er
tiltenkt vært under israelsk okkupasjon. Omkring 500 000 israelske bosettere lever i dag i de
okkuperte områdene, omkring 250 000 av de i områdene som er tiltenkt en palestinsk stat. Det er
svært urealistisk at disse vil og kan bli en del av den palestinske staten. Like urealistisk er det å
trekke bosetterne ut av Vestbredden. Dette gjør vilkårene for to-statsløsningen vanskelige.
 
Til tross for to-statsløsningens dystre utsikter har en-statsløsningen få tilhengere. I en konflikt der
nasjonal tilhørighet står sterkt fremstår ikke bi-nasjonalisme som noens foretrukne løsning.
Tilhengerne av en-statsløsningen finne vi i hovedsak blant intellektuelle, både jøder og palestinere,
ofte med tilhørighet på ytre venstre fløy. En-statsløsningen rokker ved Israels grunnpilar, nemlig
statens jødiske karakter. En-statsløsningen ville gitt staten palestinsk majoritet. En slik stat kan bare
være demokratisk dersom palestinerne gis fulle borgerrettigheter. Da vil Israel måtte forlate
sionismen som bærende statsideologi og opphøre å være en jødisk stat. Per i dag virker dette lite
sannsynlig.
 
Siri Aamodt er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo. Hun skriver masteroppgave om 
den bi-nasjonale ideen i Palestina i mandattiden (1920-1948).



 
 
 
 
 

Historie og politikk er et uekte ekteskap

 
 
Solberg-regjeringen er en større trussel for historien enn 60 maskerte demonstranter.
 
Etter en demonstrasjon foran Stortinget 5. november, uttalte politiets innsatsleder at demonstrantene
var motstandere av «datalagring, riksarkivene, PST og mye mer». Så lenge folk i Guy Fawkes-masker
har datalagringsdirektivet, NSA og PRISM å demonstrere mot, er mitt inntrykk at Riksarkivets lagring
av gamle dokumenter ikke har mye motstand i befolkningen. Historien tyder på at det er den politiske
eliten, ikke folk flest, som behandler arkivene dårlig.
 
Om fire år feirer Riksarkivet 200-årsjubileum. Foranledningen for jubileet er ikke nødvendigvis bare
staselig. Våren 1817 tok noen fulle soldater seg inn på Akershus, stjal og forsøkte å selge papirer fra
arkivet på festningen. Episoden fikk et forvaltningspolitisk etterspill, da regjeringen i juni samme år
opprettet et eget arkiv, Riksarkivet, for å ta bedre vare på rikets dokumenter. De første tiårene brukte
ingen særlig mye energi på å organisere arbeidet. Først i 1840 ble Norges første riksarkivar utnevnt.
Henrik Wergeland ble byråsjef i det nyopprettede departementskontoret med noen få ansatte. I flere
tiår fungerte arkivet på noenlunde samme måte med like liten stab. Samtidig vokste den norske staten
på alle måter og fikk flere ansatte, kontorer og journalnumre.
 
Fram mot århundreskiftet steg de offentlige utgiftene mye. Statens utgifter tredoblet seg mellom 1851
og 1884. Selv om det var lite sammenlignet med dagens velferdsstat var veksten synlig. I begynnelsen
av perioden gikk halvparten til å drive departementene, men andelen ble redusert til en tredjedel.
Mye av mellomlegget gikk til nye direktorater. Ved regimeskiftet i 1884 var det like mange ansatte i
direktoratene som det hadde vært i hele sentraladministrasjonen i 1850. Ett av disse nye organene var
Riksarkivet, som ble omgjort til en selvstendig institusjon i 1875. Initiativet kom fra historikere på
universitetet som mente at rikets arkiv var det viktigste institutt for den fedrelandske historie. Dette
skjedde i en periode da vitenskapen ble dratt inn i politikken på en helt ny måte, med bakgrunn i den
kommende konflikten mellom Høyre og Venstre på 1880-tallet. Stortingsopposisjonen var ikke
fremmed for å bruke embeter til å nedkjempe regjeringen.
 
Spørsmålet om avlønningen av den nye riksarkivaren fikk politiske overtoner. Regjeringen hadde
foreslått en generøs gasje på 1200 spesidaler. Fra «den oppositionelle leir» kom det signaler om at
Johan Sverdrup ville gi en selvstendig riksarkivar hele 1500 spd. Det tilsvarte mer enn en god
professorlønn på den tiden. Etter at ryktet gikk om at Michael Birkeland, den konservative juristen og
historikeren som tidligere hadde ledet riksarkivet siden 1863, var aktuell for posisjonen, døde
overbudene hen. Det endelige resultatet ble 1000 spd. og kun 25 av de mest konservative
stortingsrepresentantene stemte for regjeringens opprinnelige forslag. Birkeland var riksarkivar til



1896, og regnes i dag som en av 1800-tallets viktigste historikere. I tiårene som fulgte ba Birkeland
flere ganger om økte ressurser til arkivets arbeid, men lite skjedde i hans tid for å bøte på de nye
massive arbeidsoppgavene fra direktorater, departementer og det stadig økende kommunale
arkivmaterialet.
 
Forsømmelse av de offentlige arkivene var kanskje noe av bakgrunnen for at Arbeiderbevegelsens
arkiv og bibliotek (Arbark) ble opprettet i 1908. Denne institusjonen er i dag en bred formidler av
kulturarven og historien fra den norske arbeiderbevegelsen og politiske venstresiden. Den nye
regjeringen har foreslått å redusere støtten til Arbark. Historiker Bård Larsen bruker (Aftenposten,
14.11.2013) hensynet til nasjonens interesser som begrunnelse for å ville snu denne beslutningen. Vi
er helt avhengig av å forstå dette feltet for å forstå norsk historie de siste hundre år. Derfor bør
Stortinget sørge for å rette opp i regjeringens feilprioritering når det gjelder Arbark, som er en
uunnværlig institusjon på sitt felt.
 
Dette handler ikke bare om akademisk bedagelighet eller feiring av 1. mai, men har også en
næringspolitisk side. Historie er et populært kulturprodukt. Gode arkiver er en infrastruktur for små-
og mellomstore bedrifter som forfattere og produksjonsselskaper for tv og film. Historikere, studenter
og forfattere har et gode av tilgjengelige, godt organiserte arkiver med kompetente ansatte. Det fører
til høyere kvalitet på arbeidet og bedre mulighet for å avsløre myter, kvasihistorie og
konspirasjonsteorier.
 
 
Daniel Heggelid Rugaas er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo. Han skriver
masteroppgave om Michael Birkeland som riksarkivar, knyttet til Riksarkivets historieprosjekt før
200-årsjubileet i 2017. Kronikken sto på trykk i Bergens Tidende 26. november 2013.



 
 
 
 
 

Himmlers gartnerideologi og ugresset som vant

 
 
NRK Brennpunkts dokumentar «I Himmlers Tjeneste» (vist på NRK1 1.oktober 2013) gav oss
historien til to nordmenn som på hver sin måte ble merket av andre verdenskrig. Olav kjempet
nazistenes sak, mens Frank ble et av nazistenes mange offer. Heinrich Himmler, en av Det tredje
rikets mektigste menn, var overbevist om den ariske rasens overlegenhet og ønsket gjennom et
makabert raseforskningsprosjekt å legge frem vitenskapelige beviser for dette. Hva dokumentaren
ikke fortalte var hva Himmler gjorde da han besøkte Gudbrandsdalen.
 
Rase, ugress og rømmegrøt

I forbindelse med sitt raseforskningsprosjekt reiste Himmler til Norge med det mål for øyet å bevise
noe han allerede hadde en klar oppfatning av; den nordiske rasens overlegenhet. Som en slags gartner
reiste Himmler rundt i Gudbrandsdalen for å finne de vakreste vekstene, i et blomsterbed som etter
hans mening allerede var luket for ugress. Det ugresset som eventuelt fantes ble luket ut og sendt
avgårde med skipet Donau der Auschwitz var endestasjon. Himmlers oppfatning av det norske folk
var basert på den «nordiske tanke», fremmet av de tidligere tyske raseideologene Hans F. K. Günther
og Walther Darré.
 
Tanken om at nordmenn representerte den reneste rasen av alle hadde altså røtter tilbake til 1920-
tallet. Gudbrandsdalen var allerede i 1936 åsted for tyskernes søken etter å spore opp det den norske
rasehygienikeren Jon Alfred Mjøen tidligere hadde omtalt som menneskets biologiske ideal. I
forbindelse med den internasjonale landbrukskommisjonens møte i Oslo og Lillehammer benyttet
Wilhelm Saure muligheten og reiste på rasesafari i Gudbrandsdalen for å studere den norske
bondekulturen. Dette var nok ikke tilfeldig med tanke på destinasjon i og med at Mjøen hadde
konkludert med at det var her man kunne finne hundre prosent rene nordiske mennesker. Vi ser altså
at den raseideologiske overbevisningen Himmler støttet seg til ikke var nyervervet, men han
videreutviklet den gjennom sitt makabre raseeksperiment.
 
Eksperimentet kan i grunn sies å ha hatt form som en slags pseudovitenskap, noe som også NRKs
dokumentar peker på. Blant flere var altså Himmler overbevist om at den nordiske rasen var den mest
høyverdige, men forskningsprosjektet søkte å finne vitenskapelige beviser for dette. Og det ble
utgangspunktet for at Himmler valgte å gjennomføre en månedslang reise i Norge i 1941. I likhet med
Saure besøkte også Himmler ulike steder i Gudbrandsdalen, der han blant annet foretok et dypdykk i
den norske kulturen mens han beundret de Sandvigske Samlinger på Maihaugen på Lillehammer. På
gården Tofte sør for Dombås spiste han rømmegrøt og drakk kaffe. Det var denne kulturen, den
erkenorske, han ønsket å eksportere til det germanske riket.



 
Olav og Frank representerer to ulike skjebner, som på ulike måter ble berørt av krigen. Men, som
representanter for to ulike skjebner forårsaket av samme mann, vil de alltid stå frem som symboler på
noe.
 
Sannhetens ondskap

Med tiden kommer sannheten og uklarheten, og i NRK Brennpunkt fikk vi høre én av flere sannheter,
sannheter som berører og beveger. Sannheter som forteller oss historier og etterlater undring. Olav og
Frank, to nordmenn som under andre verdenskrig bidro til å tegne historiens bilde. Mens Olav
kjempet nazistenes sak ute på kontinentet, satt Himmler til bords på en gård i Gudbrandsdalen og
spiste rømmegrøt – begge med det samme mål for øye, å etablere et storgermansk rike, basert på den
rene, overlegne rase. Og mens Himmler fordøyde rømmegrøten – og inntrykkene fra sin rasesafari –
stod Olav fyrvakt utenfor en kirke der jødiske kvinner og barn brant inne, og Frank ble sendt av gårde
på sin siste reis, en reise som endte i gasskammeret i Natzweiler.
 
Vi kan bidra

Det er fremdeles en hel rekke ubesvarte spørsmål omkring krigen og hva som foregikk bak kulissene –
men jo lengre avstanden blir, jo nærere kommer vi sannheten ved at flere stiger ut i manesjen og
forteller sin historie. For meg var rasesafari i Gudbrandsdalen inntil nylig en ukjent historie. Jeg
visste at Gestapos hovedkvarter var på Lillehammer, men jeg visste ikke at mine besteforeldres
generasjon var gjenstand for raseforskning.
 
Olav, Himmler og Franks historie har en felles slutt, alle tapte. Frank mistet livet for en ideologisk
overbevisning som ble knesatt, Olav og Heinrich kjempet en kamp menneskeheten beseiret. Det finnes
mye historie i Gudbrandsdalen, annen historie enn De olympiske leker. Det finnes ubehagelige
elementer i den gode historien og Gudbrandsdalen har også sine versjoner av Olav og Frank. Det fine
med Gudbrandsdalen er at vi har så mange formidlingsarenaer som kan bidra til å klare opp
sannhetens uklarheter – Maihaugen, Litteraturfestivalen og HiL for å nevne noen. Tiden er moden for
å slippe til andre fortellinger mellom OL-brølene.
 
Maria Flaten Gunstad er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og skriver
masteroppgave om norske nynazisters ideologiforståelse. Kronikken sto på trykk i
Gudbrandsdølen Dagningen 31. oktober 2013.



 
 
 
 
 

Politiets fortrengte fortid

 
 
Det norske politiet har aldri tatt ett oppgjør med sin krigshistorie. Dette fører til fordummende
forenklinger av en komplisert fortid.
 
Det er på høy tid at politiet får skrevet sin krigshistorie. Hvis ikke er det fare for at det forenklede
bildet bidrar til en falsk helhetlig framstilling av historien. Vi har tidligere sett tendenser til en
kollektiv hvitvasking av etaten, med en naiv tro på at det kun var tyskerne som utførte de illegale
aksjonene. Men, det er kanskje enda verre hvis vi ender opp med en kollektiv fordømmelse av hele
det norske politi. Det er en feilaktig, og farlig, forenkling av politiets historie.
 
Den norske politietaten hadde under krigen en meget vanskelig dobbeltrolle. Den skulle opprettholde
ro og orden, samtidig ble den brukt som politisk undertrykkelsesredskap i tyskernes forsøk på å
nazifisere det norske samfunn. I ettertid har politiet vært utsatt for mye kritikk. Særlig vanskelig har
det vært at hele 42 % av politifolk i tjeneste ved krigsutbruddet meldte seg inn i NS, noe som er en
langt høyere andel enn i noen annen etat. Kritikken har blitt forsterket i de senere år, spesielt knyttet
til det norske politiets medvirkning i arrestasjonen og deportasjonen av de norske jødene. Dette var å
regne som et ikke-tema i Norge helt fram til 1980-tallet. I dag er dette anerkjent som et faktum. Ved
70-årsmarkeringen av deportasjonen 26. november 2012 kom endelig også politietaten selv med en
beklagelse ved politidirektør Odd Reidar Humlegård. Dette har skapt negative reaksjoner blant
enkelte politimenn.
 
Problemet med politiets krigshistorie er at den ikke er skrevet enda. Nils Johan Ringdals bok Mellom
barken og veden, står fortsatt som det mest sentrale verket om politiet under okkupasjonen. Ringdal
har gjort et omfattende arbeid, men boken fremstår i dag som utilstrekkelig og utdatert i forhold til
forskningsfronten. I tillegg er det skrevet mange tekster av politifolk og journalister, i årbøker og
festskrifter, men disse er ikke basert på forskning.
 
Situasjonen har blitt bedre siden starten av 90-tallet, da politiet kunne komme unna med å si at det
norske politi ikke hadde noe med jødeaksjonene å gjøre. Senere har det kommet mer og bedre
forskning, først og fremst i sammenheng med nettopp jødeaksjonene, men etter hvert også mer om
politiet generelt. Et av de viktigste bidragene er Himmlers Norge, skrevet av forskerne Terje
Emberland og Matthew Kott. De viser hvor sterk innflytelse SS hadde på hele den norske politietaten,
som var tiltenkt en spesiell rolle i det nye nasjonalsosialistiske Norge. Boken baserer seg på svært
grundig kildearbeid. Dette åpner for nye spørsmål, blant annet om politikompaniene mulige
krigsforbrytelser, samtidig som den belyser kjente tema, som jødedeportasjonene, på en fruktbar
måte.



 
Det er et stort behov for mer forskning på det ordinære norske politiet, som ofte har havnet i
bakgrunnen av Statspolitiet og Gestapo. Professor Per Ole Johansen har beskrevet hvordan det norske
politiet fungerte som silkehansken på den tyske jernneven. På den andre siden vektlegger mange
norske politifolk, spesielt i de store debattene rundt medlemskap i NS, hvor viktig det var at politiet
ble på sin post, for å hindre at det ble tyskere, eller norske nazister og hirden som tok over politiets
viktige samfunnsrolle. Londonregjeringa og Hjemmefronten ga politiet vage beskjeder om at Norges
interesser var best tjent med fortsatt norsk politi. Dette er gode eksempel på spørsmål som fortjener å
bli drøftet gjennom klart definerte begreper, basert på grundig kildearbeid.
 
Hvorfor tok aldri politiet et skikkelig oppgjør med sin egen rolle? Det var antydning til kritisk
selvrefleksjon rett etter krigen, men dette forsvant raskt igjen. Det ble vanligere at politiet "ikke
hadde sett, eller visst noe", eller kun fulgt ordre. Rettsoppgjøret ble først og fremst et oppgjør med
NS-medlemskap. I og med at ingen i politiet ble dømt for noen deltakelse i jødeaksjonene, så blir
historien et fortrengt minne i politihistorien. Dette vil ikke være sunt for en etats utvikling.
 
Samtidig blir tyskernes fengsling av norsk politi, under Aktion Polarkreis, høsten 1943, og det
påfølgende oppholdet i Stutthof konsentrasjonsleir brukt som bevis på det norske politis motstand.
Dette skal definere politiet som gode nordmenn, og historiene blir brukt for å skape politiets
pensjonistfortelling. Grundigere studier av historien viser at politimennene i Stutthof ble plassert i
egen spesialleir, med betraktelig bedre forhold enn i hovedleiren, hvor tyskerne drev regelrette
forsøk på verving av nordmennene. Dette er grunnleggende kunnskap for en korrekt drøfting av sin
egen historie.
 
Politihøgskolen (PHS) har et klart ansvar. Dessverre forsker PHS lite på historie. I tillegg åpner
bachelorutdanningen for minimalt med historieundervisning. De ansatte forsøker å gjøre det beste ut
av den lille tiden de har til rådighet, blant annet med årlige besøk til HL-senteret. Ikke for at
studentene selv skal føle noe skyld, men kanskje ta inn over seg hvordan etaten sviktet. I tillegg til
jødedeportasjonene er det mange andre tema som fortjener å bli diskutert. Forhåpentligvis kan det
voksende forskermiljøet på PHS ta initiativ til et vitenskapelig hovedverk, til glede for befolkningen
så vel som politistudentene.
Alt tyder på politiet mangler grunnleggende fortidsbearbeidelse. Poenget er ikke at politiet
nødvendigvis må lære av historien. Poenget er at politiet, og alle andre, må kunne lære den
fullstendige historien. Det er en historie som ikke lar seg summere i noen verselinjer i et festskrift.
Det må skrives et vitenskapelig hovedverk. Bare slik kan en av våre viktigste etater unngå en
fordummende forenkling av sin egen historie.
 
 
Jo S Refseth er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og skriver masteroppgave om
hvordan den norske politietaten har tolket sin rolle under andre verdenskrig.



 
 
 
 
 

Vikingvranglære, velkommen skal du være

 
 
Selvfølgelig finnes det argumenter for at filmer og tv-serier burde være så historisk korrekt som
mulig. Historikere elsker å ta på seg sine kritiske briller når filmskaperne forsøker å blåse støv av
fortiden. Det virker som de virkelig godter seg når de kan påpeke historiske feil, mangler og
tabber.
 
Den seneste tv-serien som har opplevd en knusende kritikk fra historikerne er, History Channels
storsatsning, Vikings. Med utgangspunkt i mytene rundt vikinghelten Ragnar Lodbrok, og løst basert
på historiske hendelser, skaper Michael Hirst et flott vikingdrama med rikelige mengder slåsskamper
og annen spenning. Det er tidenes mest påkostede dramaserie om vikingenes verden, og har så langt
kostet 260 millioner norske kroner å produsere. Vikings har allerede nådd ut til millioner av
mennesker, men ikke alle har vært like entusiastiske til serien.
 
Det er bra historikerne melder seg inn i debatten rundt filmskapernes friheter når de skal skildre
historiske begivenheter på det store lerretet, men de kunne lært en ting eller to angående det å gi
konstruktiv kritikk. ”Two smiles and a wish” er et godt tips innen det å gi god tilbakemelding: Påpek
to positive ting, og påpek én ting som kunne vært gjort bedre. Debatten rundt Vikings har vært preget
av alt annet enn konstruktiv kritikk. Det kan fremstå som om det har gått sport i å påpeke flest
historiske tabber i det akademiske historiemiljøet. Man nærmer seg det man kan kalle detaljfetisjisme
innen filmens verden. Norske historikere har i stedet for å sette pris på økt fokus på vikingtiden
gjennom en tv-serie med stort nedslagsfelt, hengt seg opp i detaljer og enkeltscener.
 
Blant dem som har stått i kø for å kritisere historiske feil ved serien er professor i norrøn filologi ved
NTNU, Jan Ragnar Hagland. I en artikkel i Aftenposen, får han utløp for sin frustrasjon rundt serien
historiske tabber. Her kommer han med utsagn som: ”dette er jo bare helt latterlig og anakronistisk”
og at det ”høres ut som en forferdelig graut av mye rart for å sause sammen denne TV-serien”.
Professoren har ikke en gang sett serien selv, men ut i fra et han blir gjenfortalt, har han ikke
problemer med å ”slakte” seriens historiske troverdighet.
 
Og ja, du vil oppleve historiske tabber. Gjennom serien reiser for eksempel Ragnar og hans følge til
tempelet i Uppsala. Synet som møter oss på tv-skjermen er noe som kan minne om en kristen stavkirke
på toppen av et fjell med et majestetisk fossefall i forgrunnen. Tidsepoken Vikings skal foregå i er
lenge før vikingene ble kristnet, og topografien rundt virkelighetens Uppsala er alt annet enn slik den
fremstilles i serien. Andre brister som har blitt påpekt av ulike historikere er hvordan personlige
relasjoner, gavetradisjonen og menneskeofring blir fremstilt. Jeg lurer på: Hvorfor vil ingen fokusere
på alt serieskaperne har fått til? Hvorfor dette ensidige fokuset på seriens tabber?



 
Heldigvis har enkelte et annet utgangspunkt. Den britiske forfatteren Fraser har uttalt følgende: “There
is a popular belief that where history is concerned, Hollywood always gets it wrong - and sometimes
it does. What is overlooked is the astonishing amount of history Hollywood has got right”. Ja, det
finnes flere historiske brister, men Vikings har også fått til mye. Vikingene blir for eksempel ikke
fremstilt på den klassiske måten med horn på hjelmene sine, noe som ikke har rot i virkeligheten. En
annen ting serieskaperne har lagt ned mye arbeid i er vikingsskipene. Skipene er godt håndverk og er
laget meget realistiske, men det ser ut til at de uansett ikke lever opp til historikernes forventninger.
Arkeolog Ellen Marie Næss har i et intervju med NRK tidligere i år uttalt: ”Skipene i serien ligner
ordentlige vikingskip, men de ekte er finere, mye mer elegante og langt mer troverdige”. Selvfølgelig
er skipene på Vikingmuseet langt mer troverdige! Noe annet hadde jo vært absurd å hevde. Det stilles
urealistiske krav til filmskaperne. Vikings har dessuten aldri markedsført seg selv som noe annet enn
det det er: en historisk dramaserie. Det er ikke en dokumentar, men et drama.
 
En historisk beretning om vikingene som man finner på biblioteket vil vanligvis nå hundrevis, av og
til tusenvis av mennesker. Til sammenligning hadde første episode av Vikings over 8 millioner seere.
History Channel kunne valgt en mer historisk korrekt fremstilling, men ville på veien sannsynligvis
laget en smalere serie, som igjen ville tiltrukket seg et smalere publikum. Dessuten må man ikke
overse filmatiseringers rolle som nysgjerrighetsvekkere for historiske fenomen og perioder. History
Channel har med Vikings klart å skape en voksende interesse for vikingtiden. Det er kanskje en
skremmende tanke at mange vil få sin vesentlige kunnskap om historien gjennom beretninger som har
sine innslag av kunstneriske friheter. Men vi må ikke glemme et viktig poeng: Hollywood har gjennom
sine fantastiske historiske spillefilmer sendt millioner av mennesker til bokhyllene.
 
20.november slippes Vikings endelig på DVD her i Norge. Mitt tips til tv-seerne: gi den en sjanse.
Serien lyktes med å trigge mitt nysgjerrighetsgen, og det er en serie jeg tror vil fascinere mange andre
også. Jeg velger å tro at voksne mennesker ikke sluker alt de presenteres for på tv rått. Så ta det du
ser med en klype salt og du vil fort oppdage at Vikings er en fin inngangsport til vikingenes
fantastiske univers.
 
Og til dere historikere med de kritiske brillene: Først og fremst burde dere glede dere over en
kvalitetsserie, som gir folk lyst til å undersøke historien. Ikke heng dere opp i bare tabbene og
unøyaktighetene i serien. Jeg vil si: Vikingvranglære, velkommen skal du være!
 
 
Hanne Sundelin Larsen er lektorstudent med fordypning i historie ved Universitetet i Oslo og skal
i sin masteroppgave undersøke filmatiseringer av vikingtiden på 1950-tallet og i dag. Kronikken
ble trykket i Aftenposten 9. desember 2013 og førte til en debatt om surmaga historikere og
forholdet mellom kunstnerisk frihet og historiske fakta på film og tv med innlegg blant annet i
Bergens Tidende, Adresseavisen og Aftenposten.



 
 
 
 
 

Den opposisjonelle nazisten

 
 
 
Her i byen har vi to nazi-partier, NS og Hans S. Slik het det seg i Moss under krigen.
 
Høsten 1943 satt en gjeng nazister på et stabbur i Eggedal. Sammen klekket de ut en plan for å ta
makten i Norge, og det hele skulle innledes ved å kidnappe Quisling. Hva var bakgrunnen for denne
sammensvergelsen? Konspiratørene mente at Quisling hadde sviktet nazismens idealer i Norge.
Nasjonalsosialismen måtte reddes fra Nasjonal Samling. En av deltagerne var
NS sin ordfører i Moss og fylkesmann i Østfold.
 
Nasjonalsosialismen var et sammensatt fenomen som tok opp i seg strømninger fra både høyre og
venstre. Troen på hierarki, autoritet og en organisk samfunnsorden sto sentralt, men det fantes også en
mer radikal «venstrefløy» i det tyske nazipartiet som ønsket et folkesosialistisk samfunn uten
klasseforskjeller. I motsetning til det vi vanligvis forbinder med ordet var denne «sosialismen»
rasistisk og partikulær. «Sosialistene» tapte den interne maktkampen i partiet, men deres ideer hadde
appell langt utover Tyskland.
 
I Norge hadde denne radikale nazismen også sine sympatisører. En av disse var Hans Solgaard
Jacobsen fra Moss. Det fantes flere, men få var like resurssterke. Jacobsen ble født inn i et borgerlig
hjem i Flekkefjord i 1901, men familien flyttet til Moss når gutten var seks. Som ung mann studerte
han sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo, og det ble flere opphold i Tyskland underveis. Her fikk
han fort sympati for befolkningens lidelser i kjølevannet av Den første verdenskrig, og tyskernes
nasjonalisme var en forståelig reaksjon. Under oppholdet i Tyskland ble han også sterkt påvirket av
tidens rasetenkning. En studietur til USA i 1925 bidro til en ytterlig radikalisering av Jacobsen. Han
gikk til det skritt å selvproletarisere seg, og jobbet på gulvet ved en Ford-fabrikk i Detroit.
Erfaringene fra USA gjorde inntrykk. Kapitalismen behandlet mennesker som maskiner, liberalismen
var moralsk bankerott og den individuelle friheten en illusjon.
 
Hjemme i Norge engasjerte han seg politisk, og gikk først med i Fedrelandslaget. Her fantes det
krefter som delte noe av Jacobsens syn på hvordan samfunnet burde organiseres. Han var også med i
Nasjonal Samlings tidlige fase, men affæren ble kortvarig. NS var for borgerlig, og Quisling hadde
ikke forstått rasens betydning. For Jacobsen var rasen helt sentral. Den var selve fundamentet som alt
annet bygget på. Rasen la grunnlaget for kultur, religion og samfunnsorganisering som måtte være
tilpasset de rasemessige særtrekkene.
 
Etter bruddet med både Fedrelandslaget og Nasjonal Samling startet han tidsskriftet Ragnarok i 1935.



Her tordnet Jacobsen mot alt fra den generelle samfunnsutviklingen til ideologiske meningsfeller som
avvek fra det han anså for å være «ekte» nasjonalsosialisme.
 
De fleste forbinder nazisme med intellektuell ensretting. For en fritenker som Jacobsen var det
uaktuelt å følge den tyske partilinjen. Hitler var kanskje Der Führer, men redaktøren fra Moss hadde
sitt eget syn på ting. I september 1935 publiserte Ragnarok en artikkel av den tyske nazisten Gregor
Strasser som et drøyt år tidligere hadde blitt stemplet som forræder, og henrettet etter ordre fra Hitler.
Som leder for den radikale «venstrefløyen» hadde Strasser vært en trussel mot førerens autoritet, men
for Jacobsen var han fortsatt en god nazist som fortjente spalteplass.
 
I etterkant av Krystallnatten i 1938 kritiserte Jacobsen volden mot jødene. Riktignok delte han det
tyske regimets antisemittiske holdninger, men seigpining av mennesker var ikke korrekt nordisk
oppførsel. Ifølge Jacobsen kunne han ikke annet enn å reagere når det ble sparket på folk som lå nede.
Mye tyder på at Jacobsen senere aksepterte nazistenes løsning på «jødeproblemet» så han var ikke
konsekvent i sin avstandstagende. For å forstå kritikken bedre er det viktig å være klar over at ideen
om den nordiske rase sto sentralt i Ragnarok-miljøet sin tolkning av nasjonalsosialismen.
Nasjonalsosialismen var en nordisk livsanskuelse, og handlinger som ikke var i tråd med den
nordiske ånd kunne heller ikke være god nasjonalsosialisme. I det rasistiske verdensbildet til
Jacobsen var nordmenn, i kraft av sin rasemessige renhet best kvalifisert til å vurdere hva som var
god nasjonalsosialisme.
 
Under okkupasjonen var Jacobsen som nevnt ordfører i Moss og senere fylkesmann i Østfold. På tross
av sin posisjon i NS-regimet var han på hils med motstandsfolk, ansatte kjente jøssinger og
motarbeidet pålegg fra sentralt hold som ikke falt i smak. Motstanden mot Nasjonal Samling toppet
seg med stabburskomplottet høsten 1943. Det ble aldri noe av «redningsaksjonen», og de norske
nazistene ble innhentet av freden i ’45.
 
Mye mer kunne ha vært skrevet om Hans S. Jacobsen. De som er interessert kan lese mer i Terje
Emberland sin bok Religion og rase der han har fått et eget kapittel. Hva kan vi lære av å studere
personer som Jacobsen? Det mest nyttige tror jeg er at de er en påminnelse om at mennesker alltid er
mer enn merkelappene vi gir dem. Jacobsen er som et nebbdyr, det er utfordrende å klassifisere han.
På tross av mannens rasisme og uspiselige politiske standpunkter er det vanskelig ikke å bli litt
fengslet av Jacobsen sin personlighet. Trøsten får være at jeg ikke er alene, alt fra motstandsfolk
under krigen til senere historikere har latt seg fascinere av nazisten fra Moss.
 
 
Kenneth Kreppen er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og skriver om det norske
nasjonalsosialistiske tidsskriftet Ragnarok som kom ut i perioden 1935-45, med foreløpig tittel
«Kulturkamp som politisk strategi».



 
 
 
 
 

Hvorfor smiler du Jens?

 
 
I ukene etter stortingsvalget har Jens Stoltenberg fremstått både lettet og fornøyd. Det hjelper
naturligvis på humøret at borgerlige valgseiere ironisk nok har ført Arbeiderpartiet tilbake i
regjering etter kort tid.
 
Årets stortingsvalg ble et udiskutabelt nederlag for den rødgrønne regjeringen. Arbeiderpartiet gjorde
sitt nest dårligste stortingsvalg siden 1924 med en oppslutning på 30.8 prosent. Trøsten for partiet er
at de forble landets største parti som isolert sett var en viktig målsetning. I valgkampinnspurten
poengterte Jens Stoltenberg at et sterkt Arbeiderparti er en nødvendig forutsetning for å være et
troverdig mindretallsalternativ. Han vet bedre enn de fleste at borgerlige valgseiere ofte har blitt
etterfulgt av borgerlig kaos.
 
I løpet av de siste tjue årene har Arbeiderpartiet ved to anledninger overtatt makten kort tid etter en
borgerlig valgseier. Første gang var i 1986 da Carl I. Hagen felte Kåre Willochs mindretallsregjering
på kabinettspørsmål om økte bensinpriser. Fremskrittspartiets to mandater var i vippeposisjon, og
stemte imot regjeringens forslag. Da hadde de sittet ved makten i bare noen få måneder etter valget i
1985. Konsekvensen ble paradoksalt nok at Gro Harlem Brundtland overtok som statsminister, til
tross for at de borgerlige partiene hadde flertall på Stortinget. Hun ledet en ren mindretallsregjering
av Arbeiderpartiet i over tre år frem til stortingsvalget i 1989.
 
Valgresultatet i 1989 førte til at Brundtland måtte gå av. Jan P. Syse ble ny statsminister og dannet en
mindretallsregjering utgått fra Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Men allerede da
koalisjonen ble dannet var det motstridende syn på EØS og EU innad i regjeringen. Høsten 1990
meldte Senterpartiet seg ut av koalisjonen og gjorde det klart at de ville velge en ren
Arbeiderpartiregjering framfor en ren Høyreregjering. I november 1990 overtok Gro Harlem
Brundtland nok en gang regjeringsmakten da Syse valgte å gå av. Bare elleve måneder etter
valgnederlaget var Arbeiderpartiet tilbake i regjeringsposisjon.
 
Det er mange i Arbeiderpartiet som drømmer om at det nå skal oppstå en ny Gro-situasjon, der partiet
på nytt overtar regjeringsansvaret. Slik de gjorde det både i 1986 og 1990. Trond Giske uttalte
allerede i valgkampen at han ønsket en slik situasjon velkommen. Også Gro Harlem Brundtland mener
at Jens Stoltenberg bør stå klar til å overta hvis det på nytt blir borgerlig sammenbrudd. I likhet med
Brundtland har Stoltenberg også erfaring med å lede Arbeiderpartiet i mindretall. Da
sentrumsregjeringen til Kjell Magne Bondevik gikk av på gasskraftsaken i 2000, regjerte Stoltenberg
alene i mindretall frem til stortingsvalget i 2001.
 



Likevel er det delte meninger både i partiet, og ikke minst i fagbevegelsen når det gjelder hvordan
partiet skal opptre ved en eventuelt borgerlig regjeringskrise. Avtroppende leder i fagforbundet Jan
Davidsen advarer mot en mindretallsregjering. Han mener at erfaringene fra katastrofevalget i 2001,
der Arbeiderpartiet fikk en historisk lav oppslutning på 24.1 prosent, viser at Arbeiderpartiet heller
burde bruke tid på å bygge et nytt flertallsalternativ. Dermed er det ikke gitt at Arbeiderpartiet vil
gripe regjeringsmakten ved første anledning.
 
Samtidig viser erfaringene fra både Gro-perioden og Stoltenbergs første regjering at det er en
tradisjon i partiet å søke regjeringsmakt når muligheten byr seg. Av de siste fire borgerlige
regjeringene vi har hatt her i landet, er det bare Kjell Magne Bondeviks andre regjering som har
fullført en hel fireårsperiode. I de tre øvrige tilfellene har konsekvensen blitt borgerlig kaos, som
igjen har resultert i mindretallsregjeringer av Arbeiderpartiet. Det er kanskje derfor Jens Stoltenberg
har tatt valgnederlaget med relativt godt humør.
 
 
Lars Fredrik Raddum er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og skriver
masteroppgave om liberaliseringen av den norske kraftsektoren ved innføringen av Energiloven i
1990.



 
 
 
 
 

Kultursosialistane og menneskerettane

 
 
Kritikken aukar ettersom det vert kaldare i vêret og OL i Sotsji nærmar seg. Den omtvista
homolova er ikkje den første høna Noreg har hatt å plukke med naboen i aust. Også då venskapen
mellom landa var på sitt hjartelegaste stod menneskerettar på lista då dei to landa møttest.
 
Det byrja forsiktig. Ei svensk friidrettsstjerne lakkerte neglene sine i regnbogefargane under VM i
fridrett i Moskva i sommar. Så følgde den tyske OL-troppen opp, dei fekk designarane til å lage
drakter i regnbogefargar – og dét sjølv om ein berre finn raudt, gult og svart i det tyske flagget. Sidan
gjekk den eine etter den andre ut og kritiserte – idrettsstjerner, ministrar, tv-fjes og vanlege folk ymta
frampå om boikott og sa "det går ikkje an". OL i eit land som ikkje respekterer menneskerettane.
 
Forholdet mellom Noreg og Russland har aldri vore broderleg på same måten som vi har det med
Sverige. Relasjonane har vore høfleg venskaplege, men ikkje hjartelege, bortsett frå ein periode dei
første åra etter at den andre verdskrigen var slutt, då venskapen blomstra mellom dei to nasjonane
etter like etter krigen.
 
Norsk-russisk vennskap

Eitt av tydelegaste uttrykka for denne venskapen var det kulturelle samarbeidet som vart sett i verk
mellom dei to landa. I juni 1945 vart dette organisert gjennom Norsk-Sovjetrussisk Samband, ein
organisasjon som tok mål av seg å styrke kulturelle, økonomiske og politiske band mellom Noreg og
Sovjetunionen.
 
Med eit lass av tidas største kjendisar på laget, framståande politikarar og motstandsmenn, låg det
klart i dagen at Sambandet måtte få brei oppslutning. Statsminister Einar Gerhardsen signerte eit
avisopprop for å få folk til å melde seg. Utanriksminister Trygve Lie gjorde det same, saman med
general Otto Ruge og fagforeiningsleiar Konrad Nordahl. Kjende skodespelarar, pressefolk,
professorar og kunstnarar sette namnet sitt på lista.
 
Aktivitetane til Sambandet var mange. Filmframsyningar og foredrag med Sovjetunionen som tema.
Dei gav ut vekeblad og bøker, skipa teatergrupper etter russisk modell. I tillegg organiserte dei
delegasjonsreiser der utvalde personar fekk reise på lengre besøk til Sovjetunionen for å sjå det
fantastiske landet med eigne auge, og halde foredrag rundt om på arbeidsplassar og velhus om stoda i
aust når dei kom heim.
 
Kultureliten på studietur



I april 1947 sende Sambandet ein kulturdelegasjon til Sovjetunionen under leiing av kyrkje- og
undervisingsminister Kaare Fostervoll (DNA). Med på laget var komponisten Harald Sæverud,
forfattaren Johan Borgen og fleire andre kjende namn frå film, musikk og teater. Dei vitja Leningrad
og Moskva, og dei sørlege republikkane Georgia og Armenia, for å sjå kor god sosialismen var for
kulturlivet.
 
Vel heime reiste delegasjons-medlemmene rundt på foredrag, og Sambandet gav også ut
reiseskildringane deira i boka Fra Leningrad til Armenia. Her fortel dei med stor entusiasme om
stoda for det russiske teatret, om den storslegne balletten og om dei gode vilkåra for komponistane
under sosialismen. Men sjølv om delegasjonen høyrde til ein organisasjon kor det var vedtektsfesta at
målet var å «styrke vennskapet og utvikle det sosiale, økonomiske og kulturelle sambandet mellom
Norge og Sovjetsamveldet», svelgde han ikkje vilkårslaust alt han møtte på i Sovjetunionen.
 
Kritikk?

Forfattar Torolf Elster fortel om korleis dei ved framkomst i Russland «speider etter de tsjeka-
agentene som russerne, etter hva vi har hørt, alltid setter til å skygge utlendinger», men han lèt det
skine gjennom at han ikkje eigentleg trur på desse rykta. Av og til ser dei det som kan vere ein
lovande person, ein mystisk, sovjetisk agent, men «det viser seg hver gang å være Olav Dalgard som
har sakket litt akterut».
 
På turen var Sambandet også innom direktøren i Sovjetsamveldets Informasjonsbyrå og diskuterte
verdsproblem. Sekretær Aksel Njå tok tidleg ordet og bad russaren svare for fleire påstandar som
uroa nordmenn. Han ville vite korleis dei russiske krigsfangane som hadde vore i Noreg under krigen
var blitt behandla etter at dei kom tilbake til Sovjetunionen. Han ville vite om det var sant, slik
forfattaren Arthur Koestler hadde påstått, at det fanst konsentrasjonsleirar i Sovjetunionen som var av
same slag som dei tyske. Og han ville ha svar på om det var sant at russarane forviste folk frå
Baltikum.
 
Ikkje uventa svarte informasjonsdirektøren knapt på spørsmåla frå Njå. I staden sette i han i gang med
ein tirade om at det heile var lygn og amerikansk propaganda. Korkje Njå eller andre i delegasjonen
følgde opp spørsmåla for å få skikkelege svar, i alle fall ikkje slik det går fram av referatet i boka
deira, og ut frå teksten er det vanskeleg å slå fast kva nordmennene eigentleg meinte om desse
spørsmåla.
 
Ville dei kritisere russarane fordi dei sende mange av dei nyleg fridde krigsfangane rett i nye
fangeleirar – eller ynskja dei ikkje å tru på det som Njå omtalte som «utrolige rykter», og ville ha
informasjonsbyrået til å avkrefte det? Uansett motivasjon er samtalen eit godt døme på korleis
menneskerettsspørsmål har vore tema i norsk-russiske samtalar lenge.
 
Vag uro

Men også seinare har Noreg vore forsiktige med å kritisere nabolandet for menneskerettsbrot, sjølv
om desse langt frå har teke slutt med jernteppets fall. Dei siste åra har tilhøva for homofile i Russland
vorte forverra, men til lite og vag kritikk frå det offisielle Noreg. Tidlegare utanriksminister Jonas



Gahr Støre (Ap) vart kritisert for å nedprioritere kritikk av menneskerettssituasjonen i Russland til
fordel for realpolitiske omsyn i 2011. Espen Barth Eide uttrykte den aller vagaste uro over
situasjonen og sa til Blikk i sommar at «vi er bekymret for den indre utviklingen i Russland både på
lhbt-feltet og andre felt».
 
No har ein ny minister teke sete på Victoria Terrasse, og eg håpar Børge Brende (H) vil vere sterkare
i kritikken av alvorlege menneskerettsbrot i nabolandet vårt enn det føregjengarane har vore. OL i
Sotsji i februar gir han eit perfekt høve til å knyte regnbogeslipset, brette opp erma og seie ifrå.
 
 
Mari Torsdotter Hauge er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og skriv
masteroppgåve om dei intellektuelle som engasjerte seg i Norsk-Sovjetrussisk Samband på 1940-
talet og deira haldningar til Stalin og Sovjetunionen.



 
 
 
 
 

Spanias høyreekstreme marsjerer på ny

 
 
De høyreekstreme gruppene vokser i Spania, 40 år etter Fransisco Francos nasjonalkatolske
diktatur tok slutt. Selv om de bruker symboler fra Francos regime, er det ikke ny-franquisme vi
kan vente oss.
 
11. september 2013, i sammenheng med Catalonias nasjonaldag, går en gruppe på rundt 15
høyreekstremister til aksjon mot regionens kultursenter i Madrid, ifølge ElDiario.es. En samling av
høyreekstreme har dannet en koalisjon ”La España en marcha” (LEM – Spania i marsj), og disse
aksjonerer mot noe de oppfattet som en separatistmarkering. I Baskerland og Catalunia har det lenge
vært ytret ønske om større regional selvstendighet. De høyreekstreme står sterkt i mot dette, de ønsker
et samlet Spania. Aksjonen blir filmet, og på filmen ser man tydelig truende oppførsel, bruk av
tåregass, patriotiske, fascistiske og nazistiske symboler. 12 personer blir arrestert anklaget for
skader, trusler og diskriminerende utsagn. En av deres advokater, Pedro Pablo Pe¬ña, som også er
leder for den fascistiske bevegelsen Alianza Nacional – Nasjonal Allianse – mener dette kun var en
patriotisk handling.
 
Siden 1980-tallet så man igjen fremveksten av høyreekstreme bevegelser i Europa, 35 år etter andre
verdenskrigs slutt. Disse bygget på xenofobi, nasjonalisme, vold og terror, og var muligens et resultat
av migrasjon og fremmedfrykt. I løpet av de siste årene har disse bevegelsene økt i popularitet og
flere av dem har blitt politiske partier. I flere tilfeller har disse partiene fått politisk makt. Det er
snart 40 år siden Francos 40 år lange diktatur i Spania tok slutt. Siden den gang har landet vært
politisk stabilt, med fredelige maktskifter. I dag er den spanske økonomien i store problemer. Over 6
millioner spanjoler står uten jobb, og blant de unge under 25 år er arbeidsledigheten på rundt 57%.
Slike omstendigheter gir grobunn for ekstremisme.
 
Frem til nylig har høyreekstremismen vært en marginalisert del av spansk politikk. En høyreekstrem
koalisjon fikk i 2008 20175 stemmer, og i 2011 kun 4760 stemmer. Det er derfor den nylig inngåtte
koalisjonen LEM ble opprettet. De ser på splittelsen seg imellom som årsak til svak oppslutning, samt
at regjeringspartiet Partido Popular – Folkepartiet – tar mange konservative stemmer. Koalisjonens
ideologi er basert på patriotisme, de skyr separatisme; ønsker immigrasjonsstopp; er mot abort og
eutanasi; vil ha forbud mot homofile ekteskap; og de ønsker å fjerne de autonome regionene i Spania.
De fleste grupperingene som inngår i LEM mener selv at de representerer en tredje vei mellom
kommunisme og kapitalisme, noe Francos regime også søkte.
 
I deres propaganda refereres det sjelden til Fransisco Franco, selv om fascistiske og falangistiske
symboler brukes hyppig. Altså er ikke fremveksten av ny høyreekstremisme en retur til franquistiske



prinsipper. Selv om de ønsker å føre mye av hans politikk, er det sentrale argumenter som mangler.
Francos Spania var først og fremst et nasjonalkatolsk, korporativt regime, der undertrykking og sensur
var en del av hverdagen. Franco ville sikkert ha vært enig i den nye høyreekstreme doktrinen, men
den nye høyreekstremismen bruker ikke katolisismen som grunnpilar. Dette på grunn av kirkens
liberalisering på 60-tallet. LEM vil ikke kunne få støtte av den katolske kirke, og ønsker det kanskje
ikke heller. Altså snakker man ikke om ny-franquisme, men heller nynazisme og ny-fascisme.
 
Siden 1975 har forsøkene på å konsolidere en høyreekstrem bevegelse visst seg vanskelig. Under
demokratiseringsperioden er det rart at den konservative franquistiske basen ikke stod sterkere, og
enda merkeligere at de ikke maktet å samle seg og danne et parti. Av denne grunn er det lett å forstå at
Franco var den samlende faktoren. Han var el Caudillo, limet som holdt hans regime sammen.
 
I etterkant av demokratiseringen har man sett heller lite til høyreekstremisme i Spania. Ekstremismen
som har preget landet er den ETA har stått for, og det regjeringen gjorde kontra dette. La Guerra
Sucia – Skitten krig – preget postdiktatur-tiden i Spania, og det var kanskje her de høyreekstreme fikk
utløp for sitt engasjement. ETA, høyreekstreme og regjeringen gikk i en runddans av aksjoner mot
hverandre, der blod altfor ofte ble spilt. I årene etter ”la guerra sucia” har de høyreekstreme (og for
så vidt venstreekstreme også) fått sitt utløp som hooligans og skinheads. Alle spanske fotballag har
sin supporterklubb, og blant disse finnes det en liten gruppering som handler mer radikalt og
voldsomt enn de andre. Det spesielle med disse grupperingene i forhold til høyreekstreme bevegelser
er deres mangel på ideologi. De synes å være drevet av rasisme og regionalisme. Dessverre er det
veldig enkelt for disse å mobilisere og skaffe nye medlemmer via nye kommunikasjonsmedier.
 
”Plataforma per Catalunya” (PxC) – Platform for Catalonia, en gruppering som vil ha seg frabedt å
bli kalt høyreekstrem, er det sjette største partiet i Catalonia, og deres oppslutning øker. De er mot
multikulturalisme, innvandring og globalisering. Selv mener de at de er sosialpatrioter som beskytter
spanjolers rettigheter. Deres politiske fremgang skyldes i stor grad samarbeid og kontakt med
likesinnede partier i andre land – som Le Pens ”Front National”. Deres fremgang kan også skyldes
krisen i landet. Mange er ikke fornøyde med det regjeringspartiene oppnår og ser på PxC som en siste
utvei. De tilbyr lette (og falske) løsninger for sikkerhet. PxC mener de representerer sunn fornuft og at
det er et spørsmål om tid før andre forstår dette.
 
Det kan virke som om høyreekstremismen i Spania i dag ikke er noe å være bekymret for. Det kan
virke som om det er det siste folket ønsker, etter et 1900-tall preget av borgerkrig, statskupp og
fascistiske diktatur. Det som finnes av høyreekstremisme er i stor grad basert på rasisme, og særlig
rettet mot den nye bølgen av immigranter. Mange mener at Partido Popular representerer høyresiden
godt i Spania. Det er kanskje ikke plass til en ekstrem fløy av høyre i land der de svært nylig ble kvitt
et fascistisk regime. Allikevel gjør man lurt i å holde et øye med progresjonen til disse gruppene.
Bare de siste månedene har et titalls aksjoner blitt utført. Gjennom historien har man sett at ekstreme
grupperinger vokser i krisetid, og det er langt fra utenkelig at dette kan skje i Spania.
 
 
Hedda Weltz er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og skriver masteroppgave om
høyreekstremisme i Spania etter Franco, fra 1973 til i dag. Kronikken sto på trykk i Dagsavisen
16. november 2013.



 
 
 
 
 

Anonymitet og ytringsansvar

 
 
Offentligheten på deler av internett og avisoffentligheten i Norge i årene etter 1814 er slående
like på noen punkter.
 
17 år etter Grunnloven ble skrevet, i 1831, lanserte den beleste husmannssønnen Peder Soelvold den
opposisjonelle avisen Statsborgeren. Avisen kom som en reaksjon på den uforholdsmessige store
makten og privilegiene embetsmennene hadde tilegnet seg, både gjennom Grunnloven og senere
lovgivning.
 
Under mottoet «Retfærdighed, Frihed og Oplysning», oppfordret Soelvold sine lesere å sende inn
historier om sine lokale embetsmenns maktmisbruk. Samtidig reiste han rundt i landet og fikk bøndene
til å fortelle om den usedelige presten, den utpressende sorenskriveren og den korrupte futen.
 
Beretningene fra berørte bønder strømmet inn. Statsborgeren fylte et tomrom i norsk presse. De fleste
forsøk fra andre på å starte opposisjonsblader hadde ganske raskt gått i vasken. Det eneste betydelige
opposisjonsbladet, Morgenbladet, holdt en for regjeringsvennlig profil, mente mange.
 
Tilnærmet alle som skrev i Statsborgeren, enten det var bønder eller radikale byfolk som Henrik
Wergeland, skjulte seg bak pseudonymer. Faren for represalier, både ren uthenging og mer alvorlig
rettslig forfølgelse, var for reell til at man kunne stå frem med fullt navn. Det fikk redaktør Soelvold
smertelig erfare da det etter hvert ble kjent hvem som drev avisen.
 
I dag finnes det to hovedarenaer man kan søke seg til dersom man ønsker å delta i offentlig
informasjons- og meningsutveksling. Den mest synlige arenaen er den offentligheten vi møter i
massemediene, der aktørene stort sett er åpne om hvem de er og eventuelt hvilken organisasjon de
tilhører. «Vær spesielt aktsom» ved bruk av anonyme kilder, sier Vær Varsom-plakaten.
Sammenlignet med 1830-tallet er det ganske uproblematisk å delta åpent i det offentlige ordskiftet i
Norge i dag.
 
Men samtidig finnes det en delvis separat offentlighet på internett, særlig i debattforum, på blogger og
i sosiale medier. I den delen av offentligheten på internett som fortsatt er uredigert er aktørene ofte
anonyme og hevder sin rett til fortsatt å være det.
Hacktivistgruppen Anonymous er blant dem som har tatt steget ut av gutterommet og blitt synlige som
en opposisjonell bevegelse. Sentrale ideer i motkulturen en kan si Anonymous, Wikileaks og Occupy-
bevegelsen er en del av, er retten til fri tilgang og spredning av informasjon, og retten til å operere i
offentligheten på nettet anonymt og uten å bli overvåket. Selv i offentlige protester arrangert av



Anonymous skjuler medlemmene ansiktene sine bak masker.
 
Hvorfor er nettopp anonymiteten er så viktig for disse subkulturene? Svaret er sammensatt, og dette er
ikke ennå et spørsmål for historikerne. Men historien kan gi oss innsikt i hvordan
anonymitetsspørsmålet har blitt håndtert tidligere.
 
Retten til anonyme ytringer har til ulike tider blitt sett på som en forutsetning for å få frem
kritikkverdige forhold. Det velkjente problemet med anonyme kilder og opphavsmenn er todelt. For
det første blir etterprøvbarheten svekket, og for det andre blir terskelen for ryktespredning og
hatefulle ytringer lavere fordi man i ettertid ikke trenger å stå for det man har sagt.
Behovet for å kunne fremlegge ytringer anonymt har vært størst i undertrykkende regimer. Det har
også vært viktig i land der ytringsfriheten har vært lovfestet, men der man av forskjellige årsaker
likevel har risikert mye ved å legge frem sine meninger.
 
Fri tilgang og spredning av informasjon er som nevnt viktig for hacktivistene. For Soelvold var også
opplysning den viktigste motivasjonen for å drive avis. Opplysning av folket var nødvendig for at
folket skulle kunne frigjøre seg.
Ved stortingsvalget i 1832 startet Soelvold en omfattende agitasjonsvirksomhet. Soelvold reiste rundt
og oppildnet de stemmeberettigede bøndene. I tillegg publiserte han en serie med anonyme artikler i
Statsborgeren som anbefalte hvem som fortjente og ikke fortjente en plass på Stortinget. Agitasjonen
bidro til at det for første gang i historien satt et flertall av bønder i salen da Stortinget åpnet i 1833.
Soelvold gjentok dette i 1835. Men i motsetning til tidligere, underskrev han artiklene med fullt navn,
og kom samtidig med enda krassere karakteristikker av sine motstandere.
 
Anonymiteten var også en måte å unngå at folk ble fornærmet av det en skrev. I det parlamentariske
systemet Norge hadde, der partidannelser var sterkt uønsket, var det allerede sett ned på å bedrive
valgkamp, agitasjon og taktisk stemming på Stortinget.
 
Til tross for at det nok var viden kjent at det var den kranglevorne redaktøren av Statsborgeren som
skrev valgagitasjonen før valget i 1832, ble det ekstra fornærmende da Soelvold begynte å agitere
åpenlyst i tidens massemedier. Skulle han, en husmannssønn uten stemmerett, heve seg selv til
dommer og prøve å påvirke folkets røst?
 
Som redaktør av Statsborgeren tok Peder Soelvold på seg rollen som samfunnets punchingbag, litt på
samme måte som Snowden, Manning og Assange har ofret seg selv og blitt hackerkulturens ikoner.
Soelvold så på seg selv nærmest som en martyrskikkelse som aldri ville vike fra sine
overbevisninger. «Jeg vil leve og dø som en uavhængig, fribaaren Nordmand» skrev Soelvold. Men
han var samtidig en individualist som ikke tok ansvar for andre personers handlinger.
 
I følge Soelvold hadde redaktøren eller trykkeren verken det juridiske eller det moralske ansvaret for
en ytring. Dette synet gikk i mot Grunnlovens trykkefrihetsparagraf som Soelvold satte svært høyt.
Den som valgte å skrive i avisen måtte selv stå for sannhetsgehalten i det han skrev.
 
For publisering av rykter var et sentralt element i Statsborgeren. Soelvold mente at rykter, dersom
publisert, ville avsløres som usanne eller sanne. Om ingen motstridende oppfatninger til et rykte kom



frem i lyset, kunne man regne det som sant. Soelvold var beredt til å bli rettsforfulgt for å finne
sannheten.
 
De mange rettsakene mot Soelvold og andre skribenter i Statsborgeren viser at det juridiske systemet
i begynnelsen var enig med Soelvolds syn på ytringsansvar. Men etter hvert ble presset fra
fornærmede embetsmenn, som holdt Soelvold ansvarlig, så sterkt at Soelvold ble dømt æresløs og til
å betale tunge bøter i to rettsaker i 1835.
 
Mye av forskningen på Statsborgeren og Soelvold har konkludert delvis fordømmende. Det er ingen
tvil om at Soelvold publiserte rykter (men ikke ukritisk, slik det har blitt hevdet) og selv skrev
æreskrenkende innlegg. Men Statsborgeren spilte en rolle i samtiden som var noe mer.
 
Kanskje trengs det noen nye perspektiver som tar mer høyde for hvor viktige slike mediale
motkulturer kan være for de som er involvert, og at det finnes andre etiske perspektiver enn de som er
anerkjent i den allmenne presseetikken. En trenger ikke være enige med programmene til
Statsborgeren eller Anononymous, men forståelse gir alltid mer innsikt enn fordømmelse.
 
 
Kristian Nymark er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og skriver masteroppgave om
bondeopposisjonsavisen Statsborgeren og dens anstrengte forhold til embetsstanden på 1830-
tallet.



 
 
 
 
 

Høyrebølgen 2013 - krusning eller tsunami?

 
 
I 1981 stemte det norske folk for et politisk skifte, og Høyre overtok regjeringsmakten fra
Arbeiderpartiet. Resultatet ble store forandringer i det norske samfunnet. I høst sies det at vi har
opplevd den kraftigste høyrebølgen på 30 år. Hva innebærer dagens høyrebølge sammenlignet
med 1981, og kan vi regne med like store forandringer ved dette regjeringsskiftet?
 
De fleste politiske analytikere er enige om at Arbeiderpartiets, og dermed i praksis landets, politikk
var overmoden for reform på slutten av 1970-tallet. Norge hadde den laveste produktivitetsøkningen i
OECD, og reguleringer på åpningstider og andre deler av samfunnet skapte frustrasjoner hos mange.
Willoch vant valget i 81 på et klart budskap om å forenkle samfunnet, samtidig som han varslet at det
måtte komme omfattende endringer innen industrien.
 
Et av punktene der det kan være relevant å sammenligne 1981 med i dag, er hvilket fokus som har
vært på forenkling av dagliglivet til innbyggerne. I 1981 gikk Høyre til valg på færre reguleringer og
større personlig frihet: At folk ikke skulle kunne handle i butikkene etter klokka fem ble sett på et
unødvendig inngrep i enkeltmenneskenes valgfrihet, i tillegg til at det vanskeliggjorde situasjonen for
kvinner som ønsket å arbeide framfor å være husmor. At det kun var én kringkaster tilgjengelig ble
sett på som en hemsko mot et kulturelt mangfold. At man kunne risikere å måtte vente i måneder og år
med å få lagt inn telefon var, etter Høyres syn, et klart bevis på at det offentlige ikke hadde de beste
løsningene på alt. På disse, og flere andre felt, hadde Høyre klare, konkrete saker som de ønsket å
forandre, og da partiet kom til makten satte deg også i gang med omfattende endringer.
 
Hva kan vi si om tilsvarende situasjon for Høyre i dag? Partiet sa i valgkampen at de ville «fjerne
unødige statlige reguleringer». Men mens Høyre anno 1981 hadde mange konkrete eksempler på hva
de ville fjerne, så ser det ikke ut til å ha vært like enkelt for Høyre 2013 å spesifisere dette under
valgkampen. Under regjeringsforhandlingene var noe av det første som ble lekket at det skulle bli
tillatt med segway og proffboksing i Norge. Disse endringene kan neppe sees på som omfattende
folkekrav. Av de mer «viktige» konkrete eksemplene som diskuteres er søndagsåpne butikker, som
kan sees på som en naturlig videreføring av Høyre-politikken fra 80-tallet. Forskjellen fra 30 år siden
er at det ikke ser ut til å være et stort krav fra verken folk eller næringsliv om ytterligere
liberalisering. Tvert i mot tyder meningsmålinger på at folk flest er mot dette, mens næringslivet
frykter lavere inntjening som følge av at en sannsynligvis uendret omsetning fordeles over syv dager i
stedet for seks. Dette tyder på en slags liberalisering for liberaliseringens egen skyld, ikke fordi
samfunnet skriker etter endringer.
 
På store deler av 70-tallet ble det ført en økonomisk motkonjunkturpolitikk, som innebar at staten



spyttet inn store pengesummer for å redde bedrifter og hindre en arbeidsledighet tilsvarende det
resten av Europa opplevde. Pengene kom fra oljen, eller mer presist i stor grad fra forventningene om
stadig høyere oljeinntekter på sikt. I perioder var systemet så lite logisk bygget opp at bedrifter
bevisst unngikk å øke produktiviteten, for hvis de begynte å tjene penger ville de miste den offentlige
støtten. Systemet gjorde at Norge over tid fullstendig mistet konkurransedyktigheten ovenfor
handelspartnerne, og det måtte ganske harde omstillinger til. Arbeiderpartiets ledelse hadde innsett
dette og hadde foretatt noen endringer, men hadde ikke støtte til å gjøre store nok reformer. Dermed
ble det opp til Willoch og co og sette i gang en del av reformene.
 
Noen trekk fra dette kan vi kanskje kjenne igjen i dag. Produktiviteten er betydelig bedre enn i 1981,
men blant andre NHO advarer mot at Norge har hatt en lønnsspiral som har vært særdeles
ødeleggende for konkurransedyktigheten, og at vi har blitt for ensidig avhengig av oljeindustrien. Da
skulle man kanskje anta at Høyres politikk i store trekk gikk på å kutte utgifter for å bruke mindre
oljepenger. Men her har det vært særdeles liten forskjell til Arbeiderpartiets politikk. Tvert i mot har
Høyre en regjeringspartner som er veldig tydelig på at den vil bruke mer oljepenger, så Høyre får
utfordringer nok bare med å holde pengebruken på dagens nivå. Med unntak av noen varslede
skattelettelser ser det foreløpig ut til å bli ganske lite forskjell på den økonomiske politikken etter
regjeringsskiftet. Høyre og Arbeiderpartiet har nærmet seg hverandre ganske mye på dette feltet, og
anses av mange som å være de to mest ansvarlige partiene innenfor den økonomiske politikken.
 
Et av høyres mest profilerte slagord i valgkampen var at de ville ta i bruk «nye ideer og bedre
løsninger». Dette budskapet gir 164.000 treff på Google, hvorav de aller fleste er fra 2013. Til tross
for den omfattende bruken har det vært noe uklart hva dette innebærer, men en del av løsningene er å
åpne mer for privat virksomhet innen helse og til dels utdanning. På disse områdene ser det ut til at
Høyre 1981 ikke var så mye mer konkret enn Høyre 2013. Willoch sa at Høyre ville beholde
grunnmurene i det norske velferdssystemet, men fokuserte på at partiet skulle løse «krisene i offentlig
sektor». Noen endringer skjedde nok her også, som at man kunne få refundert enkelte helseutgifter
selv om man brukte tilbud utenom det offentlige, men endringene virker mindre tydelige enn på andre
felt av politikken.
 
Gro Harlem Brundtland har uttrykt frustrasjon over at hun måtte se Willoch gjennomføre endringer
hun selv ønsket å gjennomføre men ikke hadde fått gjort ennå. Harlem Brundtland var da leder for et
parti som hadde hatt store stridigheter i partiledelsen, og hun selv stod ennå ikke sterkt nok til å foreta
tilstrekkelig omfattende endringer. Kontrasten virker stor til Stoltenberg, som har vært ubestridt leder
gjennom hele regjeringsperioden, og sannsynligvis ikke vil bli utfordret selv om det skulle bli noen år
i opposisjon. Selv om den sosialdemokratiske leiren denne vinteren følger høyresiden og starter opp
sin egen ideologiske tenketank, så behøver det ikke være en eksistensiell krise i Arbeiderpartiet.
 
Willochs omfattende endringer var overmodne, og ble i liten grad reversert da han måtte gå av i
1986. Erna Solberg har overtatt styringen av et samfunn som har bedt om en endring, men der det ikke
synes like tydelig som i 1981 hva slags endringer som ønskes av folket, og hvilke endringer lederen
selv og partiet ønsker å gjennomføre. Vil hun i stor grad videreføre det som har vært Arbeiderpartiet
sin politikk, eller vil vi få se store endringer? Det er for tidlig å konkludere, men foreløpig tyder alt
på at dagens høyrebølge blir krusninger på havet sammenlignet med hva vi så på 80-tallet.
 



 
Eivind Sælid er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og jobber som lærer på Medier
og Kommunikasjon på Bjørnholt skole. Temaet for masteroppgaven hans er "Norske reaksjoner på
omlegginger i den amerikanske marinepolitikken på 1980-tallet".



 
 
 
 
 

Nazister fra Bergen på rømmen i Brasil

 
 
12. mai 1948. Brasiliansk høyesterett avslår enstemmig den norske regjeringens krav om
utlevering av elleve norske «krigsforbrytere» som hadde gitt betydelig bistand til tyskerne under
krigen. Rettens begrunnelse for avslaget var at det uten tvil var snakk om politiske flykninger, ikke
krigsforbrytere. Etter brasiliansk lov kunne derfor ikke de norske nazistene utleveres.
Forhistorien til dette nederlaget for norsk diplomati startet i Bergen.
 
Bergen, 3. juli 1947. Båten «Solbris» med en besetning på elleve landssvikere setter kursen ut av
Bergens-leden på vei mot en ny og ukjent tilværelse. Fire var nå på rømmen fra Espeland fangeleir,
og samtlige elleve var siktet, tiltalt eller dømt for overtredelse av straffelovens § 86 som omhandler
landssvik. Blant rømlingene er det flere frontkjempere - Quislings livvakt, ansatte i det beryktede
Statspolitiet, en fangevokter som deltok i mishandling under forhør og menn som profiterte på
tyskerarbeid. Den med lengst straff var idømt ti års tvangsarbeid, samt rettighetstap og tap av sin
stilling i Hæren, kortest straff var idømt det passive NS-medlemmet som fikk et forelegg på kr 1000,-.
Samtlige elleve hadde tilknytning til Bergensområdet under krigen.
 
I dagene etter flukten skal norsk presse spekulere voldsomt rundt hvor mennene er på vei. Det er ikke
bare i avisene affæren fører til hektisk aktivitet. Norsk utenrikstjeneste kontakter umiddelbart sine
diplomatiske forbindelser i England, Irland og Spania, med anmodning om å ta besetningen i arrest
for videre utlevering. Båten er ikke bygd for oversjøisk fart, noe som tvinger besetningen til kai for
reparasjoner i den lille havnebyen Weymouth på den britiske kanalkysten. Her fikk «Solbris» besøk
av britiske tollere, som ikke stusset over hvorfor hele elleve pent kledde menn var på vei til Portugal
for å laste oliven. Tollerne konkluderte med «Funny ship!» og ønsket god tur videre. Norske
myndigheters anmodning rakk ikke frem til Weymouth i tide. Videre må «Solbris» legge til kai i den
spanske byen Vigo for medisinsk hjelp og proviantering. Den norske anmodningen om utlevering av
besetningen blir av det Franco-styrte Spania besvart med å utvise nordmennene, men ingen utlevering
til Norge. På Tenerife melder en i besetningen seg på det norske konsulatet. Han ønsker ikke å
fortsette ferden over Atlanteren. Han er det passive NS-medlemmet som i god tro ikke skjønte at han
var med ti landssvikere på flukt. Dette hadde han imidlertid skjønt etter hvert underveis på turen, og
siden han hadde vedtatt forelegg og gjort opp sin straff, avbrøt han turen med «Solbris». Spanjolene
varsler Norge om at «Solbris» sist ble sett på Tenerife med kurs over Atlanteren.
 
«Solbris» legger 25. august igjen til kai, ved den brasilianske øygruppen Fernando da Noranha.
Motoren til Christian Michelsens lystyacht har ikke likt overfarten over Atlanteren og trenger sårt
deler og reparasjoner. Norske myndigheter har allerede varslet brasilianske forbindelser, som er i
beredskap og internerer besetningen i påvente av sakens rettslige utfall. Nordmennene føres etter



hvert til havnebyen Recife på fastlandet. På den norske stats regning lever landssvikerne et
upåklagelig interneringsliv med god mat og drikke. Norske myndigheter tror på en snarlig utlevering
til Norge. Den norske ambassaden i Rio de Janeiro er ikke like optimistiske. De har bedre kjennskap
til brasilianske forhold; brasiliansk lovgivning forbyr utlevering av politiske forbrytere og høyesterett
avslår konsekvent slike begjæringer. Den norske utenriksstasjonen får rett; brasiliansk høyesterett
avslår det norske kravet om utlevering. Landssvikerne er ikke å anse som krigsforbrytere, men
politiske flyktninger.
 
«Solbris» starter igjen motoren for siste etappe på en lang reise. Den 23. juli 1948, altså over et år
etter at båten gled ut Bergens-leden, ankrer besetningen opp i La Plata, Argentina. Landssvikerne er
ved reisens endemål og starter et nytt liv på argentinsk jord, langt vekk fra Espeland fangeleir.
 
Anslagsvis 5-6000 norske frontkjempere deltok i krigsinnsats på tysk side under 2. verdenskrig.
Felttoget på Østfronten har lenge vært kjent som et brutalt felttog der det foregikk systematiske og
grove overgrep mot sivilbefolkningen. Inntil helt nylig har det ikke funnes kildebelegg for at
nordmenn var delaktige i krigsforbrytelser mot sivilbefolkningen. 91 år gamle Olav Tuff, tidligere
frontkjemper, tar bladet fra munnen i NRK sitt program «Brennpunkt» og bekrefter at både han og
andre norske deltok i omfattende overgrep mot sivile i Ukraina. Tuff beskriver blant annet at han
deltok i å jage kvinner og barn inn i en kirke, før den ble tent på.
 
Det var ytterst få nordmenn som etter krigen ble dømt for krigsforbrytelser. Av ca. 50000 dømte etter
landssvikparagrafen i rettsoppgjøret, ble bare 89 dømt som krigsforbrytere, hvorav de aller fleste var
tyskere som hadde tjenestegjort i Gestapo, Sipo og krigsfangeleirer. Årsaken var at man forholdt seg
til de aller groveste forbrytelsene og at det var vanskelig å fremskaffe tilstrekkelig bevis.
 
Norske frontkjempere har implisitt hatt en pakt om å tie stille. På overfarten fra Bergen til Argentina
med «Solbris» var det flere frontkjempere om bord. Hva hadde de egentlig gjort?
 
 
Kristine Flittie Romslo er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo. Kronikken sto i
omarbeidet form i Bergensavisen 12. desember 2013 og bygger på Anne Kristin Furuseths Norske
nazister på flukt (2013).



 
 
 
 
 

Rustent lovverk før og nå

 
 
Dagens kriminalitet er ikke bundet til tradisjonelle landegrenser. I en mer globalisert verden må
ulike lands politietater samarbeide mer enn før. Det byr på en rekke nye utfordringer, både for
politietater og lovgivere. Men selv om utfordringene er nye, dreier seg det om en gammel
problematikk.
 
I 2006 stemte den svenske riksdagen igennom Datalagringsdirektivet. Det gav FRA, Försvarets
Radioanstalt, tilgang til all digital informasjon som passerte Sverige. Det var et vedtak som også
rammet norske statsborgere, da mye av den norske internettrafikken går igjennom Sverige. FRA-loven
ble vedtatt under kaotiske forhold.
 
Det var bilder av riksdagrepresentanter som åpent gråt fordi de fulgte partiets linje istedet for sin
egen overbevisning.
Det ble dannet spesielle opprørsgrupperinger i partiene som åpent protesterte den nye loven. I media
ble det som skjedde tolket som at Sverige nå var et skritt nærmere et Orwelliansk
overvåkningssamfunn der staten, i form av FRA, visste alt om alle. Men før vi erklærer våre friheter
for tapte, så er det viktig å se på hva som skjer.
 
Eksplosiv IT-spionasje

Det er idag ikke noe nytt at de fleste lands lovverk ikke har hengt med utviklingen av internett. I de
tilfeller der det er et lovverk er dette ikke så dekkende som det skulle kunne være, og i de tilfellene
der lovverket er det så er det ikke blitt tatt i bruk.
 
Da som nå er den forandrende faktoren et ramaskrik. Wikileaks og Edward Snowdens avsløringer har
på en brutal måte kastet lys over store mangler i de fleste lands lover for internett. Aftenposten
publiserte den 22.10.2013 en artikkel om den nye europeiske lovgivningen for lagring av data.
 
Det har vist seg at harmen over USAs hemmelige overvåkning veier tyngre enn lobbyister fra
Washington som frem til nå har overbevist EU om å respektere amerikansk lovgivning. At det
eksisterer IT-overvåkning er ikke noe nytt i seg selv. Det som er nytt er at omfanget har vokst seg
større enn noensinne. At det nå kommer frem at NSA leser Angela Merkels tekstmeldinger vekker
berettiget oppsikt.
 
Utilstrekkelige lover

Men hvis vi velger å la være å se på undergangsretorikken og politikere som bedriver



følelsesdrypende publikumsfrieri, og isteden tar et skritt bakover er det faktisk ikke så katastrofalt
som det virker. Det som skjer er en juridisk tilpasning til den tid vi lever i. Det er ikke første gangen
det skjer, og heller ikke den siste.
 
Som historisk eksempel holder det med å gå tilbake til det tidlige 1900-talet, der politietater brukte
telefonavlytting, politispioner og forskjellige typer av register over personers politiske ståsted. Lenge
var lovverket på dette feltet veldig vag og gav ikke noe egentlig instrukser utover et generelt
rammeverk som politiet hadde å forholde seg til.
 
Lovgiverne hadde kort sagt gitt politiet frie hender. Det spillerom politiet fikk ble også benyttet fullt
ut i kampen mot politisk opposisjonelle. Denne situasjonen varte i noen tiår, og endte for Sveriges del
på slutten av andre verdenskrig da pressen og allmenheten fikk vite at det fantes en hemmelig
organisasjon som hadde i oppgave å dampe opp brev, avlytte telefoner og føre register over
personers politiske meninger.
 
Det ble et ramaskrik uten sammenligning, og allmenheten, media og den majoritet av politikere som
ikke hadde visst om eksistensen av den hemmelige organisasjonen krevde og fikk en gjennomgang av
overvåkningsapparatet.
 
Etterretningens gråe eminenser

Selv om man kan argumentere for at det politiet drev med på 1930-tallet er forskjellig fra at f.eks.
private bedrifter har adgang til personlig informasjon som kan sees som sensitiv, er det sentrale
spørsmålet ikke så ulikt i de to eksemplene. Det viktige er ikke hvem som overvåker, men at det er
tydelige lover, som både etterfølges og håndheves.
 
Det er denne felles faktor som er slående før og nå: Mangelfull lovgivning. Eller for å være mer
presis, lovgivning som ikke har fulgt med sin tid. Lovverket på 1930-tallet var ikke tilpasset den tid
som det da virket i. Grunnen til dette er ikke viktig her. Poenget er at det helt enkelt var for
gammeldags. I etterkant av den siste tidens nyhetsrapporteringer er det innlysende at lovverket idag
ikke heller er oppdatert på den nye informasjonsteknologien.
 
Det skal også poengteres at dette ikke dreier seg om mangelfullt innsyn i etterretningsetatene for
pressefolk. Hemmelighold er en ting. Manglende innsyn er en helt annen, som risikerer å gjøre
etterretningsfolket til grå eminenser.
 
I takt med tiden

At begge tiår har en foreldet lovgivning er uten tvil. Å si at historien gjentar seg er vanligvis en måte
å vise manglende argumentasjon, men det er viktig å lære av historien. Selv om den hverken har stor
H eller gjentar seg i en evig sirkel. Det er åpenbart for sent for NSA å la være å lese Merkels
tekstmeldinger. Men det er desto viktigere for EU, dets medlemsland og samarbeidspartnere å handle
med en gang isteden for vente på neste avsløring.
 
For selv om det er vanskelig å forutse fremtiden er det fullt mulig å tilpasse seg til nåtiden.



 
 
Tomas Ibsen Göransson er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og kommer fra Avesta
i Sverige. Han skriver masteroppgave om samarbeidet mellom Oppdagelsespolitiet i Oslo og
Kriminalpolisen i Stockholm i 1930-årene. Kronikken ble publisert på politiforum.no 19.
november 2013.



 
 
 
 
 

Finsk sikkerhetsgaranti på bekostning av nordisk sikkerhet?

 
 
Siden slutten av den kalde krigen har finnene gjort hva de kan for å integrere seg i det vestlige
fellesskapet. På det sikkerhetspolitiske planet derimot, har utviklingen gått langt saktere. Men i de
siste fem årene har spørsmålet om fullt NATO-medlemskap dukket opp langt hyppigere. At finnene
ønsker å skaffe seg en sterk alliert som en sikkerhetsgaranti mot storebror i øst er fullt forståelig.
Men vil finnenes sikkerhetsgaranti gå på bekostning av den nordiske sikkerhetspolitiske balansen?
 
Finlands nyere historie har vært preget av undertrykkelse og lillebrorforhold til Russland. Fra 1809
ble Finland et storfyrstedømme under Russisk styre, men frigjorde seg igjen drøye hundre år senere i
1916. Men under den annen verdenskrig havnet finnene igjen i stridigheter med Sovjetunionen om
landområder. Ved krigens slutt var Finland nok en gang i et klient-forhold til Sovjet gjennom den
såkalte Vennskaps, sikkerhets og bistands- avtalen av 1948. En avtale som gav Sovjetunionen stor
innflytelse på sin vestlige lillebrors innenriks- og utenrikspolitikk.
 
Under hele den kalde krigen førte Finland, så vel som resten av Norden, en middelveispolitikk
mellom stormaktene, kalt den nordiske balanse. Denne middelveispolitikken gikk ut på å opprettholde
Norden som et lavspenningsområde ved å holde supermaktene på en armlengdes avstand. Finland
gjennomførte denne politikken ved å sørge for en lav profil overfor Sovjetunionen. Norge på sin side
begrenset NATOs tilstedeværelse i nordområdene gjennom selvpålagte begrensninger. Ved den kalde
krigen slutt ble den nordiske balansens betydning tilsynelatende endret. Fra å ligge klemt mellom to
stormakter, sto Norden plutselig fritt fra trusselen fra øst. Friheten manifesterte seg raskt i Finnenes
utmeldelse av VSB-avtalen og innmeldelse i både EU og eurosonen noen få år etter.
 
Også på det sikkerhetspolitiske planet har finnene til en viss grad integrert seg i det vestlige
fellesskapet. I 1994 ble Finland med i det såkalt «Partnership for peace»-programmet, som går ut på
et tettere samarbeid med NATO. I årene som fulgte ble samarbeidet utvidet med deltagelse i både
Kosovo og Afghanistan. Men det endelige steget hvor Finland river av seg den russiske tvangstrøyen
og trer inn i NATO som fullverdig medlem, har latt vente på seg. Men til tross for flukten mot vest er
det få som vil innrømme at det er en fare i øst.
 
Under det finske valget i 2012 var alle presidentkandidatene mot NATO-medlemskap, men av ulike
årsaker. Noen mente at EU på lang sikt ville kunne stille samme sikkerhetsgaranti som NATO og
derfor gjøre alliansen overflødig, mens andre la vekt på FN. Ingen av kandidatene ville gå direkte inn
på kjernen i problematikken, nemlig Russland. Men selv om nåværende politikere har betenkeligheter
med å uttale en frykt for Russland, har den kalde krigens politikere helt andre holdninger. Tidligere
president Manu Koivistos bok «The idea of russia» (2001) skisserer nok hva mange finner tenker om



Russland. Boken vektlegger at Russlands svekkede tilstand kun er midlertidig og at bjørnen i øst, nok
en gang vil reise seg og gjøre krav på det som var en gang var dens (Finland). Koivistos advarsler
kan virke noe i overkant, men kan det også ligge noe i hans vurdering av trusselen i øst?
 
At Russland spiller en avgjørende rolle i NATO-valget bekreftes både i spørreundersøkelser og
russiske offisielle uttalelser. I følge en spørreundersøkelse i 2010 mente 61% av finnene som ble
spurt, at NATO-medlemskap ville skade finnenes forhold til Russland. Og fra russisk side hagler
advarslene mot Finlands NATO-tilnærmelser. Det første varselet kom i juni 2012 da general Nikolai
Makarov var på besøk i Finland. Makarov, som da var forsvarssjef i det russiske forsvaret advarte at
et finsk NATO-medlemskap ville få «alvorlige politiske og handelsmessige konsekvenser for
Finland» . Så sent som juni 2013 uttalte den russiske statsministeren Dimitry Medvedev at en
«NATO-ekspansjon i Norden ville «tvinge frem et russisk svar» og at medlemsskapet ville «forstyrre
maktbalansen».
 
På sett og vis har Medvedev rett. Et Finsk NATO-medlemskap vil forstyrre den globale maktbalansen
generelt, og den nordiske balansen spesielt. Med hele Norden innmeldt i NATO, vil Russland få helt
nye sikkerhetspolitiske utfordringer. Og med Russland presset opp i et «nordisk» hjørne uten Finland
som en beroligende bufferstat, kan situasjonen bli langt mer anspent. Russerne har tidligere vist sin
forakt for utfordringen av den nordiske balanse. I 1968 viste den røde armé muskler langs den norsk-
russiske grensen i forbindelse med NATO-øvelser i området. Hva reaksjonene kan bli med et finsk
NATO-medlemskap blir gjenstand for spekulasjoner, men at de vil komme er sikkert. Å tro at den
russiske Bjørn vil la Finland glippe bort til NATO uten noen form for reaksjon, er i beste fall naivt.
Uansett vil finnenes valg få en betydning for norsk sikkerhetspolitikk i fremtiden.
 
 
Eirik Andreas Brevik er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo og skriver masteroppgave
om Finland i norsk sikkerhetstenkning i perioden 1979-1985.
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