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Sammendrag 

Denne masteroppgaven ser på Nobels fredspris for årene 1958, 1959 og 1960 med en 

konstruktivistisk tilnærming. Jeg ser på Nobelkomiteen som en normentreprenør, med andre 

ord en institusjon som fremmer normer. De tre prisene ble tildelt den belgiske 

dominikanermunken Georges Pire for hans flyktningarbeid, den britiske politikeren Philip 

Noel-Baker for hans innsats for nedrustning og den sør-afrikanske politikeren Albert Luthuli 

for hans passive (ikke-voldelige) motstand mot apartheidregimet i Sør-Afrika og for hans 

kamp for menneskerettighetene.  Oppgaven ser på hvilke normer Nobelkomiteen fremmet 

med utdelingen av de tre prisene, spesifikt innenfor flyktningarbeid, nedrustning og 

menneskerettigheter, og hvor tidlig komiteen var med å fremme disse normene i forhold til 

internasjonale strømninger og norsk politikk. Oppgaven ser også på hvilke interesser 

Nobelkomiteens medlemmer fra perioden hadde og om disse påvirket valget av de tre 

kandidatene. Oppgaven viser at utdelingen av de tre prisene reflekterte den internasjonale 

utviklingen etter 1945. Den viser også at Nobelkomiteen utvidet sin forståelse av årsaker til 

krig og betingelser for fred. 
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Kapittel 1: Innledning 

Räntan delas i fem lika delar, som tillfalla: en del den, som inom fysikens område har gjort 

den viktigaste upptäckt eller uppfinning; en del den, som har gjort den viktigaste kemiska 

upptäckt eller uppfinning; en del den, som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens 

eller medicinens domän; en del den, som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i 

idealisk rigtning; och en del åt den, som har verkat mest eller bäst för folkens 

förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer sa mt bildande och 

spridande af fredskongresser.1 

Slik lyder testamentet til den svenske oppfinneren Alfred Nobel, som ble offentliggjort etter 

Nobels død i desember 1896. Det var stor spenning tilknyttet testamentet. Nobel var en 

suksessrik oppfinner og etterlot seg en av verdens største privatformuer. Formuen ble plassert 

i et fond, hvis penger skulle utdeles til de «som under det förlupna året hafva gjort 

menskligheten den största nytta».2 Formuen ble altså delt i fem deler som skulle fordeles på 

fem priser: fysikk, kjemi, medisin, litteratur og fred. I ettertid har de fem prisene fått 

betegnelsen Nobelprisene.  

I testamentet står det at fredsprisen skal utdeles av fem personer valgt av Det norske Storting.3 

Den 29. juni 1900, godkjente Kong Oscar II statuttene til Nobelstiftelsen, som ble grunnlagt 

med ansvar å drifte Alfred Nobels fond.4 Ved å godkjenne statuttene, godkjente kongen også 

at Nobels fredspris skulle utdeles av Den Norske Nobelkomite (heretter Nobelkomiteen eller 

komiteen). Den første fredsprisen ble utdelt i 1901 og med få unntak har prisen blitt utdelt 

hvert år.5  

Siden prisenes etablering i 1896 har deres betydning økt betraktelig. Blant de fem prisene, er 

det fredsprisen som har utviklet seg til å bli den mest prestisjefylt og populære prisen. 

Fredsprisen blir blant annet kalt verdens mest prestisjefulle pris i Oxford Dictionary of 

Contemporary History.6 

Fredsprisen og Nobelkomiteen har siden prisens grunnleggelse fått en sentral rolle i 

utviklingen av ideer om årsaker til krig og betingelser for fred i de 20. og 21. århundrene. I 

 
1 Nobel Media, «Alfred Nobels testamente», nobelprize.org, https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-

nobels-testamente/ (hentet 15.04.20), min utheving 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Det Norske Nobelinstitutt, «Alfred Nobels testamente», nobelpeaceprize.org, 

https://www.nobelpeaceprize.org/no/Historie/Alfred-Nobels-testamente (hentet 15.04.20) 
5 Prisen ble ikke utdelt i 1914-1916 og 1918 på grunn av første verdenskrig, i 1923, 1924, 1928, 1932, i 1939-

1943 på grunn av andre verdenskrig, i 1948 for å hedre Mahatma Gandhi, som ble myrdet dette året, i 1955, 

1956, 1966, 1967 og 1972. Prisen har siden 1973 blitt utdelt hvert år. 
6 Geir Lundestad, «How the Meaning of the Nobel Peace Prize has Evolved», time.com, 

https://time.com/5746538/nobel-peace-prize-evolution/ (publisert 10.12.19, hentet 15.04.20) 

https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-testamente/
https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-testamente/
https://www.nobelpeaceprize.org/no/Historie/Alfred-Nobels-testamente
https://time.com/5746538/nobel-peace-prize-evolution/
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rollen som den ansvarlige institusjonen som deler ut Nobels fredspris, har komiteen bidratt til 

å fremme internasjonale normer innen fred, internasjonalt samarbeid, menneskerettigheter, 

humanitært arbeid og klima.7 

Tema 

Denne masteroppgaven ser på hvilke normer Nobelkomiteen fremmer gjennom dens 

begrunnelser for valget av kandidater i presentasjonstalene. Oppgaven tar for seg prisene 

utdelt for årene 1958, 1959 og 1960, som ble utdelt i 1961. 

Ved overgangen mellom slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet viste 

Nobelkomiteen at dens forståelse av årsaker til krig og betingelser for fred utviklet seg i en 

mer systemkritisk retning. Perioden signaliserte dessuten en overgang fra en vestlig orientert 

pris til en mer globalt orientert pris. Tidligere utdelte den samme komiteen prisen for 

internasjonalt samarbeid, humanitært arbeid, internasjonal rett og konfliktmegling. Etter 1960 

økte komiteens fokus på urettferdighet, menneskerettigheter og avkolonisering. 

Samtidig gikk komiteen i en utradisjonell retning da prisen for 1959 rettet fokus på 

nedrustning, altså reduseringen av konvensjonelle styrker og avskaffelsen av våpen. Selv om 

nedrustning var en av Nobels betingelser i testamentet, var det fram til 1970-tallet ikke vanlig 

for komiteen å dele ut priser der hovedfokuset eller fokuset alene var på nedrustning. Prisen 

ble heller utdelt til fredsarbeid eller kandidater tilknyttet Folkeforbundet der nedrustning også 

var en komponent. 1959-prisen var den andre prisen i perioden fram til 1970 der komiteens 

hovedfokus var på nedrustning.8 1959-prisen skiller seg dermed fra de andre prisene som ble 

utdelt i perioden.  

Utdelingen av de tre prisene både reflekterer og er en del av den internasjonale utviklingen 

etter andre verdenskrig, spesielt innenfor flyktningarbeid, nedrustning og motstanden mot 

rasemotstand og imperialismen.  

Etter krigen var Europa preget av en svært omfattende flyktningkrise, med millioner av 

flyktninger spredt rundt i flyktningleirer. Til tross for en enorm innsats fra FN og det 

internasjonale samfunnet, ble ikke krisen løst i løpet av det første tiåret, og leirene ble fortsatt 

driftet og brukt til å huse flyktninger. Etter krigen ble spesielt minusflyktninger, det vil si 

 
7 Roger P. Alford, «The Nobel Effect: Nobel Peace Prize Laureates as International Norm Entrepreneurs» i 

Virginia Journal of International Law, Fall, 2008, Vol. 49(1), s. 63-67 
8 Prisen ble utdelt spesifikt for nedrustning for første gang i 1934. Prisen utdelt i 1962 er også en 

nedrustningspris, selv om den fokuserte på atomvåpen. 
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eldre, syke og personer med funksjonshemninger, et problem for det internasjonale 

samfunnet. I løpet av perioden rettet Nobelkomiteen søkelyset på flyktningkrisen en rekke 

ganger, og i 1958 rettet komiteen fokuset på minusflyktninger. Av de tre prisene er 1958-

prisen en mer tradisjonell pris innen kategorien humanitært arbeid. Flyktninger og 

flyktningarbeid har siden 1920-tallet vært gjengangere i diskusjonene i Nobelkomiteen, som 

flere ganger har ansett en løsning på flyktningproblemet som en viktig betingelse for fred. 

Rustningskappløpet mellom stormaktene, som opprinnelig startet på 1800-tallet, fortsatte etter 

andre verdenskrig. Utover 1950-tallet økte ressursbruken enormt og ny og mer ødeleggende 

militærteknologi ble utviklet, blant annet kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen. Med andre 

ord økte sannsynligheten for større og mer ødeleggende konflikter i løpet av tiåret. Til tross 

for denne utviklingen rettet komiteen søkelyset på nedrustning først i 1959. 

Da FN ble opprettet i 1945, forpliktet verdens stater seg til blant annet å beskytte og fremme 

menneskerettighetene. Med FN-pakten fra 1945 ble også menneskerettighetene erklært 

universelle. Til tross for forpliktelsen om å beskytte menneskerettighetene og erklæringen om 

at de er universelle, kan 1950-tallet karakteriseres som en periode der menneskerettighetene 

ble truet og prinsippet om deres universalitet ikke ble respektert.  

Med utdelingen av 1960-prisen rettet komiteen søkelyset på menneskerettighetene og 

rasediskriminering for første gang.9 Prisen var også den første som fremmet passiv motstand, 

altså ikke-voldelig motstand. Etter 1960 har antallet kandidater som mottok fredsprisen for 

innsats for menneskerettighetene og passiv motstand økt betraktelig. Prisen for 1960 er altså 

et gjennombrudd ved at det er den første prisen som ble utdelt for både menneskerettigheter 

og passiv motstand. Prisen ble også tildelt den første kandidaten fra Afrika. Før 1960 var det 

omtrent bare kandidater fra Europa og USA som fikk prisen, men dette er noe som skulle 

endre seg i tiden som kom.10  Siden 1960 har antallet kandidater som ikke er europeere eller 

amerikanere økt betraktelig. Komiteen som delte ut de tre prisene har dermed bidratt til å 

utvide Nobelkomiteens forståelse for årsaker til krig og betingelser for fred, men også til å 

utvide prisens geografiske ramme. 

 
9 Nobels testamente nevner ikke menneskerettighetsarbeid eller passiv motstand som betingelser for å få prisen. 

1960-prisen kan dermed bli sett på som en utvidelse av Nobelkomiteens egen forståelse om årsaker til krig og 

betingelser for fred. 
10 Prisen for 1936 er et unntak, den ble utdelt til argentineren Carlos Saavedra Lamas. 



 

4 

 

Problemstilling og forskningsspørsmål 

Fredsprisens historie frem til i dag kan bli sett på som en utvikling av Nobelkomiteens 

forståelse av årsaker til krig og betingelser for fred. Denne utviklingen kommer fram både 

gjennom kandidatene som får prisen og gjennom normer komiteen promoterer gjennom valget 

av vinnerkandidater. Professor i jus, Roger P. Alford, kaller vinnerkandidatene for 

normentreprenører og hevder at: 

Beginning with the first award in 1901, Laureates have helped create dozens of new 

international norms, fostered state accession to new international laws and institutions and 

changed our understanding of what is required of civilized nations in the modern era. Their 

causes have been legion and their legacy monumental. As a distinct epistemic community, 

they have played an indispensable role in the evolution of international norms.11 

En «epistemic community» er ifølge statsviter Peter M. Haas et nettverk av eksperter hvis 

ekspertise er anerkjent innenfor deres respektive fagfelt. Ekspertene har til felles en 

overbevisning om at deres ekspertise vil forbedre menneskets velferd.12 I Alfords artikkel 

innebærer dette at fredspriskandidatene utgjør et nettverk av eksperter hvis ekspertise har 

bidratt til å utvikle internasjonale normer som har forbedret menneskets velferd.    

Nobelkomiteen har som ansvarlig institusjon for valget av vinnerkandidater til prisen bidratt 

til å utviklingen Alford beskriver, altså til å fremme normer, og er dermed en normentreprenør 

på lik linje som vinnerkandidatene. Normentreprenører er ifølge statsviterne Martha 

Finnemore og Kathryn Sikkink agenter som konstruerer eller setter fokus på atferd som er 

«appropriate or desirable behavior in their community».13 Altså fremmer Nobelkomiteen 

atferd, i form av normer, som den mener er ønskelig og formålstjenlig for varig fred. Denne 

oppgaven studerer Nobelkomiteen som en normentreprenør i perioden 1958 til 1961, og ser 

på hvilke normer komiteen fremmet med utdelingen av henholdsvis prisene for årene 1958, 

1959 og 1960. 

Oppgavens problemstilling er: Hvilke normer fremmet Nobelkomiteen med utdelingen av 

fredsprisen for årene 1958, 1959 og 1960?  

For å besvare problemstillingen vil jeg benytte meg av følgende forskningsspørsmål:  

- Hva var komiteens begrunnelser for å ha valgt å utdele prisen til de tre kandidatene? 

 
11 Alford, «The Nobel Effect…», s. 63 
12 Peter M. Haas, Epistemic Communities, Constructivism, and International Environmental Politics (New York, 

Routledge, 2016), s. 74 
13 Martha Finnemore og Kathryn Sikkink, «International Norm Dynamics and Political Change» i International 

Organization, Autumn 1998, vol. 52(4), s. 896 
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- Hvilke ideer om årsaker til krig og betingelser for fred fokuserte komiteen på? 

- Hvor tidlig ute var komiteen med å fremme de normene som kan identifiseres i 

begrunnelsene i forhold til norske myndigheter og internasjonal politikk?  

Avgrensninger 

Fokuset i denne oppgaven vil ligge på Nobelkomiteens valg av kandidater og begrunnelser for 

utdelingen av prisene for årene 1958, 1959 og 1960. Prisen for 1960 ble utdelt i 1961, 

samtidig som prisen for 1961. Oppgaven tar ikke for seg prisen utdelt for 1961 av hensyn til 

gjennomførbarhet av prosjektet. 

Med de tre prisene rettet Nobelkomiteen søkelyset på flere temaer. Jeg har avgrenset 

oppgaven til å ta for seg hovedtemaene som reflekterer komiteens beskrivelser av 

kandidatene. Det vil si at jeg tar for meg kandidatenes arbeid innenfor de fire feltene 

flyktninger, nedrustning, menneskerettigheter og rasediskriminering. Hva komiteen mente om 

kandidatene og deres arbeid kommer fram i begrunnelsene.  

Oppgaven tar opp utviklingen av Nobelkomiteens holdning til flyktninger, nedrustning og 

menneskerettigheter, og ser på denne utviklingen i forhold til det internasjonale og det norske 

synet. Der det lar seg gjøre, sammenlikner jeg de tre prisene med tidligere priser for å vise 

utviklingen av komiteens holdning.  

Oppgaven tar også for seg den historiske utviklingen innenfor flyktningarbeid, 

rustningskappløpet, passiv motstand og menneskerettigheter. På grunn av dette er den 

tidsmessige avgrensningen forskjellig for hver pris: Kapittelet om 1958-prisen tar for seg 

perioden mellom 1945 og 1958. Kapittelet om 1959-prisen fokuserer på perioden etter 1918 

og fram til 1959. Hovedfokuset til kapittelet om 1960-prisen er perioden 1945 til 1961. 

I analysen av prisene vurderer jeg om komitemedlemmene i utgangspunktet kan ha vært 

positive til vinnerkandidatene og deres arbeid. Oppgaven tar for seg medlemmenes interesser 

og engasjement utenfor komiteen som er relevant for å vurdere deres syn på kandidatene.  

Tidligere forskning 

Tidligere forskning om Nobels fredspris og Nobelkomiteen har tatt for seg forholdet mellom 

prisen, norsk utenrikspolitikk og internasjonale forhold. Innenfor forskningen i Norge har det 

vært stor interesse for om norske utenrikspolitiske interesser og forhold til andre stater var 

drivkrefter for Nobelkomiteen i dets valg av kandidater. Internasjonalt er det blitt skrevet om 
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prisens spredning og om prisens betydning for Norges rolle i internasjonal politikk. Et relativt 

nytt felt innenfor forskningen, er studiet av prisen som et symbol og prisens symbolske effekt. 

Denne oppgaven bidrar til den pågående debatten om fredsprisen ved å se på Nobelkomiteen i 

rollen som normentreprenør, altså en institusjon som fremmer normer. Oppgaven støtter seg 

til tidligere kategoriseringer, imidlertid har ikke de tre prisene oppgaven fokuserer på blitt 

analysert med de kategoriene og med det begrepsapparatet (normentreprenør) jeg bruker.  

I analysen av komiteen som normentreprenør og normene den fremmer, er studiet av prisens 

innflytelsesgrunnlag og betydning relevant. I sin masteroppgave fra 2019, skriver Tore H. 

Johansen at fredsprisens innflytelsesgrunnlag er basert på myk makt og ikke hard makt, det vil 

si innflytelsen springer utfra ideologiske og kulturelle virkemidler, og ikke gjennom tvang. 

Prisen kan dermed ikke brukes på samme måte som militære tiltak og økonomiske sanksjoner, 

men brukes til å skape symboler, forme meninger og rette søkelyset på problemer. Johansen 

påpeker at fredsprisens største suksesser har blitt forårsaket av dens myke makt.14 

Professor i Jus, Roger P. Alford, har en lignende tolkning av fredsprisens symbolske effekt. 

Han gir en konstruktivistisk tolkning av prisen og ser på dens normative effekt, altså hvordan 

prisen former internasjonale normer. Han beskriver hvilke normer som oppstod og 

kandidatene fremmet i fem unike perioder mellom 1901-2008. Han argumenterer for at 

kandidatene har bidratt til å forme og fremme normer, og dermed spilt en viktig rolle i 

utviklingen av internasjonal rett.15 

Innenfor studiet av prisens betydning internasjonalt, er artikkelen «The Nobel Peace Prize and 

the Global Proliferation of Peace Prizes in the 20th Century», skrevet av historiker og 

professor i fredsstudier Peter van den Dungen, et viktig bidrag. I artikkelen viser van den 

Dungen at Nobels fredspris har hatt en sentral betydning for utviklingen av forståelsen om 

fred i det 20. århundret ved å sammenlikne prisen med en rekke andre priser for fred. Han 

påpeker at Nobels fredspris skiller seg ut på to områder: for det første ble Nobels fredspris 

grunnlagt for å være permanent og deles ut hvert år, og for det andre deles prisen ut av en 

uavhengig komite med medlemmer «who are beholden to nobody (except their own 

conscience)».16 Andre priser, ifølge van den Dungen, deles utelukkende av institusjoner og 

 
14 Tore H. Johansen, Reaksjoner på utdelingen av Nobels fredspris, 2009-2014: En analyse av seks 

fredsprisutdelingers mottakelse i norske aviser, masteroppgave (Trondheim, NTNU, 2019), s. 27 
15 Alford, «The Nobel Effect…», s. 62-63 
16 Peter van den Dungen, «The Nobel Peace Prize and the Proliferation of Peace Prizes in the 20th Century» i Det 

Norske Nobelinstitutts skriftserie, 2000, 1(6), s. 31-33 
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organisasjoner med andre formål. van den Dungen konkluderer med at blant alle prisene for 

fred som eksisterer, er Nobels fredspris den verden anerkjenner og hevder som sin egen.17 

Jeg ser på om Nobelkomiteen var tidlig ute med å fremme normene som kan identifiseres i 

begrunnelsene i forhold til norske myndigheter. Forholdet mellom komiteen og norsk 

utenrikspolitikk er i denne henseende relevant for oppgaven. Imidlertid tar jeg ikke stilling til 

påstandene om prisen som verktøy for Norge og om prisen som refleksjon av norsk politikk, 

som flere norske historikere har kommet med. For eksempel hevder historiker og tidligere 

direktør ved Nobelinstituttet, Geir Lundestad i sin bok Drømmen om fred på jord: Nobels 

fredspris fra 1901 til i dag fra 2017, at fredsprisen er basert på den liberale internasjonalismen 

og at den reflekterer norsk utenrikspolitikk:  

Den liberale internasjonalismen vokste i Norge fram for alvor på 1890-tallet og er blitt stående 

sentralt i norsk utenrikspolitikk siden. Nobels testament kom på samme tid og var skrevet i 

den samme ideologiske tradisjonen. Norsk utenrikspolitikk og fredsprisen kom til å påvirke 

hverandre gjensidig.18 

I en artikkel skrevet i forbindelse med prisens 100-års jubileum, argumenterer Lundestad at 

Nobelkomiteens valg av kandidater de første hundre årene reflekterer «the same mixture of 

idealism and realism that characterized Norwegian, and Scandinavian, foreign policy in 

general», selv om Stortinget ikke stod bak komiteens valg.19 Lundestad peker på at verdiene 

som underbygger fredsprisen ble konkret definert av nordmenn. Komiteen har dermed hatt en 

sterk tro på internasjonale organisasjoner, internasjonal rett og megling, humanitær bistand til 

fattige, nedrustning og menneskerettigheter.20 

Flere norske historikere har forsket på om fredsprisen ble brukt av Stortinget og regjeringen 

til å fremme utenrikspolitiske interesser. Torbjørn L. Knutsen, Halvard Leira og Iver B. 

Neumann skriver i boken Norsk utenrikspolitisk idéhistorie, 1890-1940 fra 2016, at 

Nobelinstituttet i perioden fram til 1940 var personlig knyttet til Stortinget. De peker blant 

annet på at Jørgen Løvland var ved utløpet av 1905 både Norges første utenriksminister og 

Nobelkomiteens leder.21 

 
17 Ibid., s. 39 
18 Geir Lundestad, Drømmen om fred på jord: Nobels fredspris fra 1901 til i dag (Oslo, Kagge Forlag, 2017), s. 

19 
19 Geir Lundestad, «The Nobel Peace Prize, 1901-2000», nobelprize.org, 

https://www.nobelprize.org/prizes/uncategorized/the-nobel-peace-prize-1901-2000-2/ (publisert 15.03.01, hentet 

20.08.18) 
20 Ibid. 
21 Torbjørn L. Knutsen, et al. Norsk utenrikspolitisk idéhistorie, 1890-1940 (Oslo, Universitetsforlaget, 2016), s. 

116-117 

https://www.nobelprize.org/prizes/uncategorized/the-nobel-peace-prize-1901-2000-2/
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Historiker Bjørn Arne Steine skriver i sin doktorgradsavhandling fra 2016 om fredsforskning 

og formidling i Norge og Sverige 1897-1940, at Nobelinstituttet spilte en rolle som møtested 

mellom utenrikspolitiske og vitenskapelige miljøer i de første årene etter 1905. Steine påpeker 

at det i denne perioden «ble gjort bevisste forsøk på å knytte Nobels fredspris, Nobelkomiteen 

og -instituttet så tett til norske statsmakter som mulig».22 Han peker også på at komiteen var i 

hendene til landets politiske eliter, og fram til 1937 var det vanlig at stats og/eller 

utenriksministere satt i komiteen. Videre skriver Steine at både Nobelkomiteen og Stortinget 

oppfattet Stortinget som eier og utdeler av fredsprisen.23 

I en serie artikler har historikerne Ivar Libæk, Asle Sveen og Øivind Stenersen skrevet om 

beslutningsprosessen mellom 1901 og 1939. De tre historikerne hevder at prisen i denne 

perioden ble brukt til å fremme norske utenrikspolitiske interesser. De tre historikerne peker 

på at flere av komiteens medlemmer var Venstrepartipolitikere, som dominerte norsk politikk 

fram til 1935.24  

I oppgaven ser jeg på vinnerkandidatenes liv og arbeid for å vise hvordan de var som 

personer. I de biografiske beskrivelsene av kandidatene bruker jeg bøkene Nobels fredspris. 

Hundre år med fred. Prisvinnere 1901-2001 av Øivind Stenersen, Ivar Libæk og Asle Sveen 

og The Nobel Peace Prize and the Laureates: An Illustrated biographical history 1901-2001 

av Irwin Abrams. I de to bøkene, gir forfatterne biografiske beskrivelser om kandidatene som 

ble tildelt prisen de første hundre årene, blant annet beskriver de kandidatenes liv, arbeid og 

bidrag til fredens sak.25   

Et felt i historiografien jeg i liten grad bruker i oppgaven er kritikken rettet mot fredsprisen og 

Nobelkomiteen. Kritikken er først og fremst rettet mot forholdet mellom prisen og Norge og 

prisens effekt. For eksempel er den amerikanske journalisten Jay Nordlinger, som har et 

konservativt syn på prisen, kritisk til komiteens valg av kandidater. Han argumenterer at 

 
22 Bjørn Arne Steine, Fred, forskning og formidling: internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940, 

doktorgradsavhandling (Oslo, Universitetet i Oslo, 2016), s. 121 og 251 
23 Ibid., s. 251 
24 Ivar Libæk, «The Nobel Peace Prize: Some Aspects of the Decision-making Process, 1901-17» i Det Norske 

Nobelinstitutts skriftserie, 2000, 1(2), Asle Sveen, «The Nobel Peace Prize: Some Aspects of the Decision-

making process, 1919-31» i Det Norske Nobelinstitutts skriftserie, 2000, 1(3), Øivind Stenersen, «The Nobel 

Peace Prize: Some Aspects of the Decision-making Process, 1932-39» i Det Norske Nobelinstitutts skriftserie, 

2000, 1(4) 
25 Irwin Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates: An Illustrated Biographical History 1901-2001, 

Centennial Edition (Nantucket, MA., Science History Publications, 2001), Stenersen, Øivind, Libæk, Ivar og 

Sveen, Asle, Nobels fredspris. Hundre år for fred. Prisvinnere 1901-2000 (Oslo, Cappelen, 2001) 
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prisen i for stor grad reflekterer norske interesser, og i mindre grad konfliktløsning, og er 

dermed en «norsk» pris. Nordlinger skriver:  

This prize has always rested with Norway, and that is something to bear strongly in mind: From 

1901 onward, the Nobel Peace Prize, this monumental world honor, has been awarded by five 

Norwegians, sitting on a committee. These five are chosen by Norway's parliament. You could say 

that, as Norwegian politics go, so goes the Nobel Peace Prize. It pays us to consider Norway and 

what some call "Norwegianness" in understanding the prize.26 

Statsviter Ronald R. Krebs argumenterer at fredsprisen har hatt motsatt effekt av den som har 

vært Nobelkomiteens intensjon. Krebs påpeker at utdelingen av prisen forverrer konflikter og 

intensiverer statlig undertrykkelse.27 Videre hevder Krebs at komiteen i større grad deler ut 

«ambisiøse» (aspirational) priser og i mindre grad priser for oppnåelser (accomplishments), 

noe som har ført til en politisering av prisen.28  

Den norske juristen Fredrik S. Heffermehl er en annen som er kritisk til Nobelkomiteens valg 

av kandidater. Heffermehl hevder at komiteen ikke respekterer Alfred Nobels testamente og 

peker på at flere av kandidatene ikke faller innenfor testamentet, blant annet 

menneskerettighetsforkjempere, humanitære arbeidere og miljøforkjempere.29 

Metode  

I analysen av de tre prisene har jeg vært inspirert av en konstruktivistisk tilnærming. 

Konstruktivismen oppstod etter den kalde krigen som et alternativ innenfor studiet av 

internasjonal politikk, og som en kritikk av realismen og liberalismen. Konstruktivismen er en 

studie av normer og hvordan disse påvirker aktørers handlinger. Konstruktivister forsøker å 

vise at det er normative betingelser, altså «normer», som påvirker staters interesser og 

handlinger i like stor eller enda større grad enn makt og interesser.   

I artikkelen «Norm Dynamics and Political Change», skriver Martha Finnemore og Kathryn 

Sikkink at normer blir konstruert og sprer seg i tre stadier: norm-dannelse, norm-aksept, som 

de kaller normkaskade, og internalisering av normene. I det første stadiet oppstår normene 

gjennom individuelle aktørers aktivisme. I det andre stadiet får man en «normkaskade». Ifølge 

Finnemore og Sikkink innebærer en normkaskade at normene sprer seg og blir bredt akseptert 

av «normledere», med andre ord individer, stater og institusjoner, som også prøver å påvirke 

 
26 Jay Nordlinger, Peace they say: A History of the Nobel Peace Prize, the Most Famous and Controversial Prize 

in the World (New York, Encounter, 2012), s. 27 
27 Ronald R. Krebs, «The False Promise of the Nobel Peace Prize» i Political Science Quarterly, Winter 2009-

10, Vol. 124(4), s. 594 
28 Ibid., s. 595-597 
29 Fredrik S. Heffermehl, Nobels vilje (Oslo, Vidarforlaget, 2008), s. 55-56 
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andre til å følge normene. I det siste stadiet blir normene internalisert og får en tatt-for-gitt 

kvalitet. I dette stadiet blir ikke normene lenger debattert i offentligheten, da behovet for dette 

har falt bort. Normer som gjennomgår en kaskade eller er internaliserte kan føre til at nye 

normer oppstår.30 

Boken The Culture of National Security. Norms and Identity in World Politics (1996), 

redigert av Peter J. Katzenstein, forklarer hva normer er. Ifølge bokens forfattere er normer 

sosiale konstruksjoner, som kan oppstå spontant eller over tid eller være videreføringer av 

allerede eksisterende normer.31 Normer eksisterer til enhver tid og er dynamiske: de forandrer 

seg i takt med forandringer i de internasjonale forholdene som eksisterer, samtidig kan de føre 

til forandring i nettopp disse forholdene.32  

Kilder og metodiske utfordringer 

Oppgaven bygger på primærkilder om fredsprisen og om komitemedlemmene. En utfordring 

for oppgaven har vært en begrenset tilgang til relevant sekundærlitteratur. Spesielt har det 

vært utfordrende å finne sekundærlitteratur om vinnerkandidatene. Bøkene til Irwin Abrams 

og Øivind Stenersen, Ivar Libæk og Asle Sveen om vinnerkandidatene mellom 1901 og 2001 

er noe av det jeg har funnet om kandidatene. De bygger i høy grad på de samme 

primærkildene som jeg bygger på, og tilfører dermed lite nytt ut over det jeg selv finner i 

kildene, men de understøtter og utdyper mine funn. Jeg har dermed i en stor grad brukt 

primærkildene, spesielt konsulentenes redegjørelser og selvbiografier, som sekundærlitteratur 

når jeg beskriver hva kandidatene gjorde for freden og hvorfor de fikk prisen. Dette betyr at 

jeg ikke får prøvd mine funn om kandidatene og komiteens eget grunnlag og kunnskap mot 

annen litteratur. 

Kildematerialet om fredsprisen er hentet fra Det Norske Nobelinstitutt. På instituttet gikk jeg 

igjennom fire bokser med nominasjonsbrev, henholdsvis for årene 1952, 1958, 1959 og 1961. 

Kandidaten som ble tildelt prisen i 1959, Philip Noel-Baker, ble også nominert i 1952. 

Materialet fra 1952-boksen har jeg brukt for å komplementere materialet fra 1959-boksen. 

Årsaken til at jeg har brukt boksen for 1961-prisen, er at prisvinneren for 1960-prisen ble 

valgt fra nominasjonslisten for 1961-prisen. Materialet er omfattende, med flere hundre brev. 

Jeg har derfor benyttet meg av nominasjonsbrevene som er relevante for denne oppgaven, 

 
30 Finnemore og Sikkink, «International Norm Dynamics…», s. 895 
31 Peter J. Katzenstein (red.), «Introduction: Alternative Perspectives on National Security» i The Culture of 

National Security: Norms and Identity in World Politics (New York, Columbia University Press, 1996), s. 21,  
32 Finnemore og Sikkink, «International Norm Dynamics…», s. 893 



 

11 

 

altså brevene tilknyttet vinnerkandidatene. Ved hjelp av nominasjonsbrevene har jeg fått 

innblikk i hvilke fredstanker som var mest sentrale på slutten av 1950-tallet og dermed hva 

komitemedlemmene fikk av forslag og resonnement fra ulike miljøer i sin beslutningsprosess. 

Jeg har også sett på konsulentenes redegjørelser om vinnerkandidatene.33 Hvert år velger 

Nobelkomiteen potensielle kandidater fra nominasjonslisten til en «kortliste». Det er fra 

denne kortlisten vinnerkandidatene blir valgt. Nobelkomiteens konsulenter har som oppgave å 

hjelpe komiteen innhente mer informasjon om kandidatene som er på kortlisten. 

Redegjørelsene er biografiske beskrivelser om kandidatene og deres fredsskapende arbeid. 

Selv om redegjørelsene er veiledende og ikke nødvendigvis avgjørende for komiteens valg av 

prisvinner, er de først og fremst en god kilde til kandidatenes arbeid og bidrag for det andre til 

mulige aspekter ved kandidatene komiteen kan ha tatt hensyn til. Redegjørelsene er også en 

kilde til konsulentenes meninger om kandidatene, fred og krig. På denne måten har de 

innflytelse på Nobelkomiteens meninger om kandidatene. Imidlertid diskuterer jeg ikke tonen 

i redegjørelsene i denne oppgaven, da jeg har brukt disse hovedsakelig som kilder til 

kandidatenes arbeid og bidrag til fredens sak. 

Komiteens presentasjonstaler og kandidatenes Nobelforedrag og takketaler er hentet fra 

Nobelprisorganisasjonens nettsider. Presentasjonstalene fungerer som komiteens begrunnelser 

for valget av vinnerkandidat. Talene holdes av komiteens formann, men representerer 

komiteens syn på kandidatene, deres arbeid og bidrag til fred. Talene gir også innsyn til hva 

komiteen anså som årsaker til krig og betingelser for fred. Presentasjonstalene er dermed 

oppgavens hovedkilde og det er disse jeg har brukt til å identifisere normene komiteen 

fremmet med utdelingen av prisene. 

Nobelforedragene og takketalene har jeg benyttet i mindre grad og bare for å få innsyn i 

kandidatenes reaksjoner til prisutdelingen. 

Jeg har også sett på Nobelinstituttets klipparkiv. Instituttet har klipparkiv for hvert år prisene 

ble utdelt. Arkivene har bare avisutklipp om fredsprisen. Klipparkivene jeg har benyttet meg 

av er begrenset ved at flere av avisutklippene ikke inkluderer informasjon om forfatter, dato 

og årgang. Til tross for dette har arkivene gitt meg innsyn til reaksjonene til prisutdelingene. 

 
33 Redegjørelsene er innbundet som bøker kalt Redegjørelse for Nobels fredspris. I likhet med 

nominasjonsbrevene, er redegjørelsene klausulert i 50 år. Nominasjonsbrev og redegjørelser som er 50 år eller 

eldre er tilgjengelig i Nobelinstituttets bibliotek. 



 

12 

 

I tillegg har jeg benyttet meg av utenrikspolitiske redegjørelser fra Stortinget for å få innsyn i 

de mest sentrale utenrikspolitiske interessene i perioden mellom 1958-1968. De 

utenrikspolitiske redegjørelsene jeg har lest ble fremlagt av arbeiderpartipolitiker Halvard 

Lange. Lange var utenriksminister i Arbeiderparti-regjeringene mellom 1946 og 1965.34 

Mellom 1955 og 1963 var Einar Gerhardsen statsminister for sin tredje regjering.35 

Redegjørelsene har gitt innsyn i hvordan de utenrikspolitiske interessene til Gerhardsens 

tredje regjering utviklet seg.     

Arbeidet med primærkildematerialet har lært meg at det er ytterst vanskelig å gi en 

fremstilling av Nobels fredspris uten å ta hensyn til komitemedlemmenes personlige interesser 

og engasjement. Årsaken til dette er kravet om hemmelighold, noe som betyr at 

Nobelkomiteen ikke fører referat om diskusjonene eller stemmeprosessen. 

Komitemedlemmene er forpliktet til å ikke oppgi hvem de har stemt på. Oppgaven sier derfor 

ikke noe om hvem komitemedlemmene stemte på. Selv om vi ikke har kilder til 

stemmegivningen eller møtene, kan jeg bruke andre kilder til å diskutere de enkelte 

komitemedlemmenes sannsynlige holdning til de ulike kandidatene. Primærkildene om 

komitemedlemmene har derfor fått en stor plass i denne oppgaven. Kildene er hentet fra 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark), Nasjonalbiblioteket (NB) og Stortingets 

nettsider.  

Arbark har samlinger om arbeiderbevegelsen og arkiver tilknyttet arbeiderpartipolitikere. To 

av komiteens medlemmer, Aase Lionæs og Martin Tranmæl var representanter for 

Arbeiderpartiet og Arbark har arkiver tilknyttet deres navn. Jeg har gått igjennom tre bokser 

fra Arbarks arkiv, ett om Lionæs og to om Tranmæl. Jeg har sett på møteprotokoller, notater 

og brev. I tillegg har jeg lest Doris H. Linders biografi om Lionæs. Mesteparten av dette 

materialet har vært nyttig i arbeidet med oppgaven. 

Komiteformann Gunnar Jahn førte dagbok mellom 1940 og 1967 og disse finnes på 

Nasjonalbiblioteket (NB). Jeg har sett på det Jahn skrev i perioden mellom 1958 og 1967. En 

rekke avsnitt og sider mangler hos NB på grunn av at de gir informasjon om stemmeprosessen 

og diskusjonene i komiteen. Disse avsnittene og sidene fant jeg hos Nobelinstituttet. Jahns 

 
34 Stortinget, «Lange, Halvard (1902-1970)», stortinget.no, https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-

komiteer/Representantene/Representant/?perid=HALN (hentet 15.05.20) 
35 Stortinget, «Einar Gerhardsens tredje regjering», stortinget.no, https://www.regjeringen.no/no/om-

regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/sok-i-regjeringer-siden-1814/historiske-regjeringer/regjeringer/einar-

gerhardsens-tredje-regjering-1955/id438719/ (hentet 15.05.20) 

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=HALN
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=HALN
https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/sok-i-regjeringer-siden-1814/historiske-regjeringer/regjeringer/einar-gerhardsens-tredje-regjering-1955/id438719/
https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/sok-i-regjeringer-siden-1814/historiske-regjeringer/regjeringer/einar-gerhardsens-tredje-regjering-1955/id438719/
https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/sok-i-regjeringer-siden-1814/historiske-regjeringer/regjeringer/einar-gerhardsens-tredje-regjering-1955/id438719/
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dagbok har vært svært nyttig. Føringene har gitt meg innsyn til Jahns interesser og tanker. 

Dagboken har også gitt innsyn til hvordan komiteen arbeidet. 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg ikke funnet arkivmaterialet tilknyttet to av 

medlemmene, Carl Joachim Hambro og Gustav Natvig-Pedersen. Historiker Iselin Theien har 

skrevet en biografi om Hambro. Boken, Fra krig til krig. En biografi om C.J. Hambro, utgitt i 

2015, handler om Hambros liv fram til 1945, spesifikt om Hambros stortingspresidentskap 

under krigsårene og hans forhold til skuespillerinnen Gyda Christensen. Til tross for god 

informasjon om skikkelsen og politikeren Hambro, har imidlertid boken ikke vært nyttig for 

denne oppgaven på grunn av dens periodisering. Jeg har istedenfor benyttet meg av Hambros 

og Natvig-Pedersens innlegg i den utenrikspolitiske debatten i Stortinget på 1950-tallet. 

Nobelkomiteens medlemmer 1958-1961  

Ansvaret med å utdele fredsprisen ligger hos Nobelkomiteens fem faste medlemmer. 

Komiteen møtes flere ganger i løpet av året for å gjennomgå nominasjonsbrevene, velge 

kandidater til kortlisten og for å velge prisens mottaker. Medlemmene er forskjellige 

individer, med ulike erfaringer og interesser. I dette avsnittet skal jeg kort beskrive de fem 

faste medlemmene av Nobelkomiteen 1958-1961.  

Siden Nobelkomiteen ble etablert i 1897, er det Stortinget som har valgt dens medlemmer. 

Tidligere forskning viser at valget av medlemmer, og i en stor grad det politiske miljøet innad 

i komiteen, blir påvirket av Stortingets politiske oppbygning. Med andre ord er 

Nobelkomiteen tilknyttet Stortinget og dens medlemmer gjenspeiler Stortinget og dets 

interesser.36 Fram til 1977 kunne sittende stortingsrepresentanter også sitte i komiteen, og for 

mange medlemmer fram til 1977, var tilknytningen i Stortinget direkte ved at de både var 

medlem av komiteen og representanter i Stortinget.37 Fra 1937 kunne ikke ministere (som 

statsministere og utenriksministere) sitte i komiteen.38 I perioden mellom 1945 til 1965 

dominerte Arbeiderpartiet Stortingets politiske oppbygning, og en majoritet av 

Nobelkomiteens medlemmer var arbeiderpartipolitikere.  

Avsnittet inkluderer også en kort beskrivelse av Nobelinstituttets direktør og Nobelkomiteens 

sekretær, da vedkommende spiller en viktig rolle i beslutningsprosessen.39 Imidlertid 

 
36 Ingvild Johnsen, Conceptualizing the State Within: Norway, The Nobel Committee and the Nobel Peace Prize, 

masteroppgave (Ås, Norwegian University of Life Sciences, 2012), s. 14 
37 Ibid., s. 26 
38 Ibid., s. 24-25 
39 Sekretærens rolle er å assistere Nobelkomiteen i dens arbeid med å avgjøre hvem som får prisen. Dette 

inkluderer komiteens utredningsarbeid. Sekretæren hjelper også komiteen med å velge kandidater til kortlisten. 
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diskuterer jeg ikke sekretærens rolle i beslutningsprosessen og innflytelse på 

komitemedlemmene i oppgaven.  

Gunnar Jahn (1883-1971) – Formann, venstrepolitiker 

Gunnar Jahn var medlem av Nobelkomiteen 1938-1966. I 1942 ble han komiteens formann og 

var dette fram til han avsluttet sitt verv i komiteen i 1966. Jahn ble utdannet jurist i 1907 og 

sosialøkonom i 1909. Samtidig som han var medlem av komiteen, var han også engasjert i 

flere politiskøkonomiske verv. Fra 1920-1945 var han direktør for Statistisk Sentralbyrå, og 

året etter ble han sjefdirektør i Norges Bank og var dette fram til 1954. Jahn vokste opp i et 

venstrehjem og han var politisk aktiv og representant for Venstre. Fra 1934-1935 var han 

finansminister i Johan Ludwig Mowinckels tredje regjering (en Venstreregjering mellom 

1933-1935) og under Einar Gerhardsens Samlingsregjering etter andre verdenskrig. Under 

andre verdenskrig var Jahn medlem av Administrasjonsrådet. Jahn var også sentral i den 

norske motstandsbevegelsen under krigen og var blant annet medlem av Hjemmefrontens 

Ledelse.40 

Gustav Natvig-Pedersen (1893-1965) – Viseformann, arbeiderpartipolitiker 

Gustav Natvig-Pedersen var medlem av og viseformann for komiteen fra 1949 og fram til 

hans død i 1965. Natvig-Pedersen var utdannet lærer og språkforsker. I perioden 1937-1953 

representerte han Rogaland Arbeiderparti i Stortinget. I 1946 ble han Stortingets 

visepresident. Det samme året som han ble medlem av komiteen ble han også Stortingets 

president, en stilling han hadde fram til 1954. Natvig-Pedersen hadde erfaring fra 

utenrikstjenesten og var blant annet sekretær for Spesialkomiteen for særlige utenrikspolitiske 

spørsmål og beredskapssaker, 1948-1950 og medlem av Den utvidede utenriks- og 

konstitusjonskomiteen 1950-1954.41 

Martin Tranmæl (1879-1967) – Redaktør, arbeiderpartipolitiker 

 
Den som er sekretær spiller dermed en sentral rolle i beslutningsprosessen. Sekretærstillingen er altså en 

maktposisjon ved at den gir den som er sekretær innflytelse over komiteens arbeid. Det Norske Nobelinstitutt, 

«Det Norske Nobelinstitutt», nobelpeaceprize.org, https://www.nobelpeaceprize.org/no/Organisasjon/Det-

Norske-Nobelinstitutt (hentet 21.05.20), Nobel Media, «Nomination and selection of Peace Prize Laureates», 

nobelprize.org, https://www.nobelprize.org/nomination/peace/ (hentet 23.05.20) 
40 Preben Munthe, «Gunnar Jahn», Norsk Biografisk Leksikon, https://nbl.snl.no/Gunnar_Jahn (publisert 

13.02.09, hentet 24.05.20), Store Norske Leksikon, «Gunnar Jahn», snl.no, https://snl.no/Gunnar_Jahn (sist 

oppdatert 20.06.17, hentet 24.05.20) 
41 Stortinget, «Natvig-Pedersen, Gustav (1893-1965)», stortinget.no, https://stortinget.no/no/Representanter-og-

komiteer/Representantene/Representant/?perid=GUNA (hentet 25.05.20), Store Norske Leksikon, «Gustav 

Natvig-Pedersen», snl.no, https://snl.no/Gustav_Natvig-Pedersen (publisert 14.02.09, hentet 24.05.20) 

https://www.nobelpeaceprize.org/no/Organisasjon/Det-Norske-Nobelinstitutt
https://www.nobelpeaceprize.org/no/Organisasjon/Det-Norske-Nobelinstitutt
https://www.nobelprize.org/nomination/peace/
https://nbl.snl.no/Gunnar_Jahn
https://snl.no/Gunnar_Jahn
https://stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=GUNA
https://stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=GUNA
https://snl.no/Gustav_Natvig-Pedersen
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Martin Tranmæl var medlem av komiteen 1938-1963. Gjennom store deler av hans politiske 

karriere var han en viktig lederskikkelse for Arbeiderpartiet. I 1918 ble han partiets 

partisekretær og en av lederne for den revolusjonære fløyen. Under mellomkrigsårene var han 

Arbeiderpartiets reelle leder. Han var medlem av partiets sentralstyre 1918-1963. Tranmæl 

jobbet også som journalist og var redaktør for Arbeiderbladet fra 1921 til 1949.42  

Carl Joachim Hambro (1885-1964) – Redaktør, høyrepolitiker 

Carl Joachim Hambro var medlem av Nobelkomiteen fra 1940-1963. Han var utdannet lærer 

og var aktiv som journalist. På 1920-tallet ble han valgt inn i Stortinget som representant for 

Oslo Høyre. Han var representant i Stortinget fram til 1957. I store deler av 1930-tallet var 

Hambro president i Stortinget. Hambro var en sentral representant i Folkeforbundet og var 

mellom 1939 og 1945 den siste presidenten i Folkeforbundets forsamling. Etter andre 

verdenskrig ble han president i Odelstinget, et verv han hadde frem til 1958. Hambro hadde 

bred utenrikspolitisk erfaring, gjennom sitt medlem- og formannskap i Utenriks- og 

konstitusjonskomiteen fra 1930-tallet til slutten av 1950-tallet. På 1940- og 1950-tallet var 

han også norsk delegat i FNs generalforsamling.43  

Aase Lionæs (1907-1999) – Stortingsrepresentant, arbeiderpartipolitiker 

Aase Lionæs var medlem av komiteen 1949-1978. I 1949 ble hun første kvinne i komiteen. I 

1968 ble hun valgt som komiteens første kvinnelige formann. Lionæs var komiteens formann 

fram til 1978. Lionæs ble utdannet sosialøkonom i 1930, og fra en ung alder viste hun 

interesse for politikk og hun var spesielt opptatt av urettferdighet. Hun deltok aktivt i 

Arbeiderbevegelsen og i 1936 ble hun sekretær for Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. På 

1930-tallet var hun medlem av organisasjonen Asylrettens Venner, som arbeidet for 

liberalisering av flyktningpolitikken i Norge. På slutten av 1940-tallet var Lionæs formann for 

Europahjelpens flyktningkomite i Norge. I 1953 ble Lionæs valgt inn i Stortinget som 

 
42 Arbeiderpartiet, «Martin Tranmæl: Et bål av vilje», arbeiderpartiet.no, 

https://www.arbeiderpartiet.no/om/historien-om-arbeiderpartiet/biografier/martin-tranmel/ (hentet 24.05.20), 

Svein Damslora, «Martin Tranmæl», Store Norske Leksikon, https://snl.no/Martin_Tranm%C3%A6l (sist 

oppdatert 01.11.19, hentet 24.05.20), Jorunn Bjørgum, «Martin Tranmæl», Norsk Biografisk Leksikon, 

https://nbl.snl.no/Martin_Tranm%C3%A6l (sist oppdatert 30.04.20, hentet 24.05.20) 
43 Store Norske Leksikon, «CJ Hambro», snl.no, https://snl.no/C_J_Hambro (sist oppdatert 01.11.19, hentet 

24.05.20), Stortinget, «Hambro, Carl Joachim (1885-1964)», stortinget.no, 

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=CAHM (hentet 

24.05.20) 

https://www.arbeiderpartiet.no/om/historien-om-arbeiderpartiet/biografier/martin-tranmel/
https://snl.no/Martin_Tranm%C3%A6l
https://nbl.snl.no/Martin_Tranm%C3%A6l
https://snl.no/C_J_Hambro
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=CAHM
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representant fra Oslo Arbeiderparti og hun satt i Stortinget fram til 1977. Fra 1946-1966 var 

hun medlem av samtlige norske delegasjoner til FNs hovedforsamling.44 

August Schou (1903-1984) – Historiker 

Historiker August Schou var mellom 1946 og 1973 Nobelinstituttets direktør og 

Nobelkomiteens sekretær. Som historiker skrev han blant annet om økonomi og 

verdenshistorie. I 1950 utga han en bok om fredsprisens historie.45  

Det har ikke blitt gjort noen studier om Schou i posisjonen som Nobelinstituttets direktør og 

Nobelkomiteens sekretær. Bjørn Arne Steine skriver om komiteens to første sekretærer, 

Christian Lous Lange og Ragnvald Moe, i sin avhandling fra 2016. Steine skriver at Lange 

bygget opp instituttet og var en fremtredende skikkelse i instituttets arbeid fram til 1909. 

Blant annet skal Lange som sekretær korrespondert med, og besøkt, akademikere, 

fredsforkjempere og politikere i Europa.46 Moe satt i posisjonen fram til Schou tok over i 

1946, altså satt han lenge i denne posisjonen. Begge de to sekretærene skrev redegjørelser og 

var en del av instituttets faglige miljø.47 Trolig spilte Schou en lignende rolle som Lange og 

Moe. 

Oppgavens struktur 

Oppgaven er delt opp i tre hovedkapitler, hvor hver av prisene blir analysert i kronologisk 

rekkefølge. Kapittel to om 1958-prisen tar for seg Nobelkomiteens fokus på minusflyktninger. 

Jeg ser på utviklingen til Nobelkomiteens syn på flyktninger etter andre verdenskrig ved å 

sammenlikne prisen for 1958 med prisen for 1954. Kapittelet viser at komiteens syn på 

flyktningkrisen utviklet seg fra et overordnet globalt syn til å rette søkelyset på en spesifikk 

gruppe, minusflyktninger. Kapittel tre om 1959-prisen tar for seg komiteens syn på 

nedrustning.48 Prisen blir sammenliknet med 1934-prisen for å vise hva komiteens syn var på 

rustninger før og etter andre verdenskrig. Kapittelet viser at komiteen i 1959 argumenterte for 

fullstendig nedrustning, altså for avskaffelse av alle våpen og en redusering av konvensjonelle 

styrker. Kapittel fire om 1960-prisen handler om komiteens syn på passiv motstand, 

 
44 Stortinget, «Lionæs, Aase (1907-1999)», stortinget.no, https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-

komiteer/Representantene/Representant/?perid=AALI (hentet 16.03.20), Doris H. Linder, Aase Lionæs: En 

politisk biografi (Oslo, Det norske arbeiderparti, 1997), s. 11-29 og 71-72 
45 Store Norske Leksikon, «August Julius Casse Schou», https://snl.no/August_Julius_Casse_Schou (publisert 

15.02.09, hentet 21.05.20) 
46 Steine, Fred, forskning og formidling, s. 119-120  
47 Ibid. s. 221-228 
48 Prisen for 1959 ble også utdelt for internasjonalt samarbeid og flyktningarbeid, men komiteens hovedfokus var 

på nedrustning. Kapittelet om 1959-prisen tar derfor ikke opp internasjonalt samarbeid og flyktningarbeid. 

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=AALI
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=AALI
https://snl.no/August_Julius_Casse_Schou
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menneskerettigheter og likestilling. Kapittelet viser at komiteen promoterte 

menneskerettighetenes universalitet og passiv motstand som kampmetode mot undertrykkelse. 

I kapittel fem oppsummerer jeg og svarer på oppgavens problemstilling og 

forskningsspørsmål. 
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Kapittel 2: 1958-prisen til pater Georges Pire: Minusflyktninger er 

medmennesker 

Innledning 

Fredsprisen for 1958 ble tildelt den belgiske dominikanermunken pater Georges Pire. Pater 

Pire ble tildelt fredsprisen for sitt arbeid med å «hjelpe flyktninger å forlate deres 

flyktningleirer og returnere til et liv med frihet og verdighet».49 1958-prisen var den andre 

fredsprisen som ble utdelt for flyktningarbeid på 1950-tallet. Den andre prisen, for året 1954, 

ble utdelt i 1955 til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) for dens hjelpearbeid til 

flyktninger over hele verden.50 1958-prisen fokuserte på minusflyktninger, det vil si de mest 

sårbare og hjelpetrengende flyktningene. Komiteens fokus på minusflyktninger var et nytt 

trekk ved Nobelkomiteens fokus på flyktninger, og et nytt trekk ved prisen. Dette kapittelet 

ser på hvordan prisen til pater Pire skiller seg ut, med fokus på pater Pires 

flyktningevirksomhet. Kapittelet sammenlikner 1958-prisen med prisen utdelt for 1954. 

Hvordan var pater Pire som flyktningarbeider? Hva gjorde hans flyktningarbeid annerledes? 

Hvorfor anså Nobelkomiteen pater Pires arbeid som fredsskapende? 

Med fredsprisen til pater Pire rettet Nobelkomiteen denne gangen søkelyset på en spesifikk 

gruppe flyktninger, minusflyktninger. Dette skilte seg fra tidligere priser tildelt for 

flyktningarbeid, som fokuserte på selve flyktningkrisen og forsøket med å løse denne. Som 

dette kapittelet vil vise ble komiteens holdning til flyktningkrisen mer globalt orientert og mer 

kritisk til verdenssamfunnets behandling av flyktningene. Normene komiteen fremmet med 

tildelingen av fredsprisen til pater Pire reflekterte komiteens kritikk til verdenssamfunnets 

behandling. 

Den norske juristen Fredrik S. Heffermehl argumenterer at kandidater innenfor humanitært 

arbeid, blant annet flyktningarbeid, ikke faller innenfor Alfred Nobels testamente, fordi disse 

ikke kan ansees som fredsforkjempere.51 En svakhet ved Heffermehls argument, er at han ikke 

tar hensyn til at testamentet ble skrevet på 1890-tallet. Årsakene til krig og betingelsene for 

fred har siden testamentet ble skrevet forandret seg. Komiteens tolkning av testamentet blir 

dermed både påvirket av samtidens forhold og av nominasjonene, som også reflekterer 

 
49 Nobel Media, «Award ceremony speech 1958», nobelprize.org,  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1958/press.html (hentet 20.02.18). Min oversettelse.  
50 Nobel Media, «Award Ceremony Speech 1954», nobelprize.org, 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1954/ceremony-speech/ (hentet 04.03.20) 
51 Heffermehl, Nobels vilje, s. 56 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1958/press.html
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1954/ceremony-speech/
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samtidens ideer om krig og fred. Som vi skal se, mente Nobelkomiteen etter andre 

verdenskrig at flyktningarbeid faller innenfor testamentet.  

1954-prisen: FNs høykommissær for flyktninger og global flyktningkrise 

Definisjonen om hva en flyktning er, har ifølge historiker Carl Emil Vogt utviklet seg siden 

1920-tallet. På 1920-tallet og fram til 1935 var definisjonen basert på juridiske begreper og en 

behandlet alle grupper som befant seg utenfor sitt opprinnelsesland som flyktninger. På 

slutten av 1930-tallet ble det lagt vekt på flyktningenes hjelpeløshet og man fikk en sosial 

tilnærming. Etter andre verdenskrig ble individualistiske standarder benyttet, og det ble lagt 

vekt på at flyktningene var personer som «flyktet fra urettferdighet eller fundamental 

inkompatibilitet med sin hjemstat».52 

I 1951 vedtok FNs Generalforsamling flyktningkonvensjonen. Flyktningkonvensjonen av 

1951 definerte hva en flyktning er. Ifølge denne definisjonen, utvidet i 1967, er en flyktning: 

«enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet 

frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller 

tilhørighet til en spesiell sosial gruppe».53 Det ble altså lagt vekt på at en flyktning er en 

person som flykter fra forfølgelse. Ifølge Vogt var FNs definisjon fra 1951 sterkt preget av 

andre verdenskrig og forfølgelsen av minoriteter.54 

Folkeforbundets flyktningarbeid i mellomkrigsperioden var viktig når det kommer til 

utviklingen av det Vogt kaller et flyktningeregime. Vogt beskriver dette regimet som et 

system bestående av prinsipper, normer, regler og prosedyrer for implementering.55 Vogt har 

identifisert tre normer regimet bestod av: asyl, assistanse og byrdefordeling. Asyl innebar at 

statene forpliktet seg til å hjelpe flyktninger med bosettelse. Statene forpliktet seg også til å 

hjelpe flyktningene materielt og på annet vis «fordi de hadde gjennomgått en traumatisk flykt 

(sic), levde under fremmede forhold og hadde en usikker rettsstatus».56 Byrdefordeling 

innebar at statene skulle samarbeide om å hjelpe flyktninger. Normen om at det internasjonale 

samfunnet skulle hjelpe flyktninger oppstod altså med Folkeforbundets flyktningpolitikk på 

1920- og 1930-tallet.  

 
52 Carl Emil Vogt, Nestekjærlighet som realpolitikk: Fridtjof Nansens humanitære og internasjonale prosjekt 

1920-1930, doktorgradsavhandling (Oslo, Universitetet i Oslo, 2010), s. 254 
53 Sitert etter Vogt, Nestekjærlighet som realpolitikk, s. 256 
54 Ibid., s. 256 
55 Ibid., s. 324 
56 Ibid., s. 324 
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De tre normene ble videreført med FNs flyktningeregime etter andre verdenskrig. Etter krigen 

oppstod nye normer med utarbeidelsen av flyktningkonvensjonen, som også definerte 

flyktningers rettigheter, blant annet deres rett til arbeid, utdanning og rettslig beskyttelse.57 

Dette viser at det etter første verdenskrig utviklet seg en normkaskade innenfor internasjonal 

flyktningpolitikk, det oppstod altså flere nye normer innen flyktningarbeid. Kaskaden fortsatte 

etter andre verdenskrig med FNs flyktningkonvensjon. 

På slutten av 1940-tallet oppstod det et begrep spesifikt for flyktninger med 

utvandringsproblemer. Denne gruppen bestod av eldre, syke og funksjonshemmede. Slike 

flyktninger fantes antakeligvis også før, som for eksempel på grunn av nazistenes forfølgelse 

av funksjonshemmede på 1930-tallet, men et begrep som identifiserte disse som flyktninger 

med utvandringsproblemer oppstod etter andre verdenskrig. I et notat om flyktninger og 

fordrevne personer fra 1949 ble disse flyktningene definert som flyktningkrisens «harde 

kjerne».58 Dette begrepet ble også brukt internasjonalt av for eksempel International Refugee 

Organization (IRO). Med utdelingen av fredsprisen i 1958 rettet Nobelkomiteen søkelyset på 

«den harde kjernen» og flyktningene ble kalt både «hard core» og «fordrevne personer».59 I 

forskningslitteraturen blir begrepet minusflyktninger brukt om hard core flyktninger.60 I dette 

kapittelet blir derfor hard core flyktninger kalt minusflyktninger.  

Fram til 1958 var flyktningkrisen og flyktninger gjengangere i diskusjonene i Nobelkomiteen. 

I tillegg til prisen for 1958 ble prisen for 1954 utdelt for flyktningarbeid. En sammenlikning 

av de to prisene viser at komiteen fokuserte på forskjellige aspekter ved flyktningproblemet. 

Komiteens holdning til flyktninger utviklet seg i løpet av tiåret fra å fokusere på krisens 

universalitet og flyktningenes rettigheter i 1955, da prisen for 1954 ble utdelt, til å handle om 

en spesifikk gruppe flyktninger, minusflyktninger, i 1958. Endringene i komiteens holdning 

til flyktninger tyder på at komiteen ble påvirket av den internasjonale utviklingen innenfor 

flyktningarbeid.  

 
57 FN-sambandet, «Flyktningkonvensjonen», fn.no, https://www.fn.no/Om-

FN/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen (hentet 14.04.20) 
58 Oversatt fra engelsk «the hard core». Refugees and Displaced Persons Note by the General Council of the 

International Refugee Organization to the UN General Assembly, 26 October 1949: 

https://www.unhcr.org/protection/historical/3ae68bed10/refugees-displaced-persons-note-secretary-general.html 

(hentet 14.04.20) 
59 Oversatt fra engelsk «displaced persons». Nobel Media, «Award ceremony speech 1958» 
60 Se blant annet Hege Roll-Hansen og Eva Helene Østbye, Hjelp og beskyttelse – Flyktningerådet 1946-1996 

(Oslo, Leseselskapet, 1996) og Heidi Cecilie Vekony Olsen, Utforming og gjennomføring av norsk humanitær 

hjelp etter opprøret i Ungarn, 1956-1957, masteroppgave (Oslo, Universitetet i Oslo, 2016) 

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen
https://www.unhcr.org/protection/historical/3ae68bed10/refugees-displaced-persons-note-secretary-general.html
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I 1955 ble prisen for 1954 tildelt FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) for den 

innsats organisasjonen hadde gjort for flyktninger over hele verden.61 Nobelkomiteen hevdet 

at flyktninger alltid har eksistert på grunn av krig og anså krig som en direkte årsak til 

flyktningproblemet. Komiteen mente at flyktningarbeid var fredsskapende fordi det var basert 

på prinsippene om brorskap og nestekjærlighet. Av samme grunn falt flyktningarbeid innenfor 

Alfred Nobels testamente, som konstaterte at prisen kan gis til kandidater som fremmer 

brorskap.62 Komiteen påpekte at arbeidet til UNHCR oppmuntret til brorskap mellom 

mennesker, og at sympati for mennesker, uavhengig av deres nasjonalitet og tilhørighet, «is 

the foundation upon which a lasting peace must be built».63 

Presentasjonstalen beskrev arbeidet UNHCR utførte etter dens grunnleggelse i 1950. Det ble 

vist til høykommissærens arbeidsoppgaver som var stipulert i UNHCRs vedtekter. I 

vedtektene står det blant annet at høykommissæren skal fremme internasjonale konvensjoner 

til beskyttelse for flyktninger, fremme repatriering av flyktninger, samle inn informasjon om 

flyktninger og deres tilstand, og koordinere hjelpearbeid til flyktninger.64 Komiteen pekte på 

at kommissæren har mandat til å utføre disse oppgavene på verdensbasis, og kalte 

kommissæren for «protector of the refugees».65 Komiteen fremmet altså UNHCR som en 

beskytter og viste til normen om at flyktninger har rett til beskyttelse. 

Videre beskrev komiteen flyktningkrisen som en global krise. Det ble pekt på at UNHCRs 

mandat og arbeidsoppgaver gjaldt på verdensbasis. Komiteen definerte flyktninger som 

personer som frivillig eller på grunn av tvang var blitt nødt til å flykte fra krig og 

undertrykkelse. Denne definisjonen samsvarte med FNs definisjon om flyktninger fra 1951, 

som la vekt på at flyktninger er personer som flykter fra krig, undertrykkelse og forfølgelse. 

Selv om presentasjonstalen inkluderer beskrivelser om spesifikke grupper flyktninger, som 

minusflyktninger og flyktninger i Midtøsten og Asia, var komiteens overordnede argument at 

flyktningkrisen er global. 

I 1955 rettet komiteen altså fokus på UNHCRs globale innsats for flyktninger. Det ble spesielt 

rettet fokus på definisjonen om hvem som er flyktninger og flyktningenes rett til beskyttelse. 

 
61 FNs høykommissær for flyktninger fikk også fredsprisen i 1981.  
62 Det Norske Nobelinstitutt, «Alfred Nobels testamente» 
63 Nobel Media, «Award Ceremony Speech 1954» 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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Flyktningkrisen etter andre verdenskrig og minusflyktningene 

I 1945 ble det antatt at verdenskrigens herjinger etterlot over 11 millioner flyktninger i 

Europa.66 Mesteparten av flyktningene var tyskere som enten flyktet eller ble utvist fra Øst-

Europa. En annen stor gruppe var øst-europeere som flyktet fra det kommunistiske regimet.67 

For å løse flyktningkrisen etter andre verdenskrig ble det på 1940-tallet grunnlagt to 

organisasjoner. I 1943 grunnla de allierte United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration (UNRRA), opprinnelig for å avhjelpe områder rammet av krigens herjinger. 

UNRRAs mandat var kortvarig og den ble oppløst i 1947. I denne perioden driftet 

organisasjonen flyktningleirer, forsørget og i tillegg repatrierte flyktninger. Repatrieringen av 

flyktningene var i det store og hele vellykket under UNRRAs mandatperiode, og fram til den 

ble oppløst repatrierte UNRRA åtte millioner flyktninger.68 Flere stater tok også imot tusenvis 

av statsløse flyktninger.69 I 1946 grunnla FN flyktningorganisasjonen International Refugee 

Organization (IRO). Etter UNRRAs oppløsning overtok IRO driften av flyktningleirene og 

repatrieringen av de gjenværende flyktningene. 

Historikerne Hege Roll-Hansen og Eva Helene Østbye skriver i boken Hjelp og beskyttelse – 

Flyktningerådet 1946-1996, utgitt i 1996, at Norge ble raskt involvert i hjelpearbeidet i 

Europa. Denne hjelpen bestod i første omgang av innsamlingsaksjoner. Etter hvert mottok 

Norge flere hundre flyktninger fra de krigsherjede områdene i Europa. I 1946 opprettet Norsk 

Folkehjelp og Norges Røde Kors initiativet «Europahjelpen», som ble sentral for både 

hjelpearbeidet og flyktningarbeidet i Norge. Målet med Europahjelpen var å bidra til å 

avhjelpe nøden i Europa. Initiativet utviklet seg raskt fra å være en spontan engangsaksjon til 

å bli en permanent organisasjon.70 

Roll-Hansen og Østbye skriver at til tross for situasjonen i Norge etter krigen, med knapphet 

og rasjonering av varer, viste det norske folk en betydelig ansvars- og medfølelse overfor 

Europa. En rekke innsamlingsaksjoner ble i de første etterkrigsårene gjennomført som en del 

 
66 Noen estimater viser at tallet på flyktninger etter krigen kan ha vært på opptil 60 millioner.  

James L. Carlin, «Significant Refugee Crises Since World War II and the Response of the International 

Community» i Michigan Journal of International Law, 1982, vol. 3(1), s. 5, Mary Tomsic, «Learning from the 

Past: Working with WWII Refugees», Pursuit, https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/learning-from-the-past-

working-with-wwii-refugees (publisert 19.06.17, hentet 30.01.20) 
67 Det fantes også tusenvis av jøder som hadde overlevd konsentrasjonsleirene og nazistenes forfølgelse. Mange 

av disse flyttet til vestmaktene og til Israel etter dens grunnleggelse i 1948. Bernard Wasserstein, «European 

Refugee Movements After World War Two», BBC, 

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/refugees_01.shtml (oppdatert 17.02.11, hentet 07.02.20)  
68 Carlin, «Significant Refugee Crises Since World War II», s. 5 
69 Ibid., s. 3 
70 Roll-Hansen og Østbye, Hjelp og beskyttelse, s. 13 

https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/learning-from-the-past-working-with-wwii-refugees
https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/learning-from-the-past-working-with-wwii-refugees
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/refugees_01.shtml
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av Europahjelpen. I løpet av våren 1946 ble det samlet inn 220 tonn matvarer. Varene ble så 

sendt til flere europeiske land.71 Året etter ble det samlet inn nesten fire millioner kilo 

matvarer og nesten 14 millioner kroner i to innsamlingsaksjoner.72 Ifølge Roll-Hansen og 

Østbye poengterte Europahjelpen at det ikke skulle tas hensyn til rase, religion eller politisk 

oppfatning, og gamle, syke og barn ble prioritert under utdelingen.73 

Norske myndigheter bidro til hjelpearbeidet i form av bevilgninger til UNRRA. I 1946 ble det 

bevilget 3 millioner kroner til UNRRA til innkjøp av fiskeprodukter til de dårligst stilte 

landene i Europa.74 

Roll-Hansen og Østbye skriver at Europahjelpen etter desember 1947 fikk en fastere 

organisert form, med en hovedkomite og sekretariat. Hjelpearbeidet til Europahjelpen rettet 

seg også etter hvert mer og mer mot flyktninger. Organisasjonen samarbeidet med IROs 

Oslokontor og Sosialdepartementet når det gjaldt integrering av flyktninger i Norge.75 Norge 

driftet også flyktningleirer i Europa, den største av disse var oppkalt etter Fridtjof Nansen og 

kunne huse ca. 1200 flyktninger.76 

Etter at IRO tok over flyktningarbeidet fra UNRRA i 1947, opplevde man en endring i 

sammensetningen av flyktninger i leirene. En større del av flyktningene bestod av mennesker 

med «utvandringsproblemer» som det var vanskelig å repatriere: eldre, syke, flyktninger med 

funksjonshemninger og foreldreløse barn, altså minusflyktninger.77 

Denne forandringen ble forårsaket av de vestlige landenes «utvelgelsespolitikk», som i stor 

grad var preget av en selektiv valgprosess med fokus på flyktningenes arbeidsevne og helse, 

og førte til at flere tusen minusflyktninger ble neglisjert. På slutten av 1940-tallet bestod en 

større andel av flyktningleirene av minusflyktninger.78  Det var dermed en sammenheng 

mellom de vestlige landenes utvelgelsespolitikk og at flyktningkrisen ikke ble løst det første 

tiåret etter andre verdenskrig. I 1955 fantes det, ifølge Nobelkomiteen, 300 000 flyktninger i 

 
71 Ibid., s. 26-28 
72 Ibid., s. 29-30 
73 Ibid., s. 29-30 
74 Ibid., s. 25-26 
75 Ibid., s. 33 
76 Ibid., s. 55 
77 Carlin, «Significant Refugee Crises Since World War II», s. 6, Roll-Hansen og Østbye, Hjelp og beskyttelse, s. 

44 
78 Roll-Hansen og Østbye, Hjelp og beskyttelse, s. 44 
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Europa. 70 000 av disse bodde i leirene.79 Krisen fortsatte dermed også etter at IRO ble 

oppløst i 1952 og arbeidet ble overtatt av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).  

I Norge innebar en del av innsatsen for flyktningene etter krigen mottak av flyktninger fra 

leirene i Europa. De første flyktningene ankom Norge på slutten av 1940-tallet. De neste to 

tiårene ankom flere hundre flyktninger. Flere av disse var minusflyktninger. I 1949 ble Norge 

det første landet i verden som mottok minusflyktninger da en gruppe blinde flyktninger med 

sine familier, til sammen 70 mennesker, ankom landet.80 Innenfor IRO argumenterte de 

norske representantene at de enkelte land måtte motta både arbeidsføre og ikke arbeidsføre 

flyktninger.81 Norge var dermed tidlig ute med å inkludere minusflyktninger i sitt 

flyktningarbeid. I perioden mellom 1949 og 1956 mottok Norge ca. 400 minusflyktninger.82 

På 1950-tallet førte fokuset på minusflyktninger til diskusjoner om hva slags politikk overfor 

flyktningene en skulle føre i Norge. Retningslinjene til den norske flyktningpolitikken ble 

formulert i Stortingsmelding nr. 11, 1952. I meldingen kom det fram at Stortingets 

hovedargument for overføring av flyktninger var, ifølge Roll-Hansen og Østbye, «det norske 

samfunnets behov for arbeidskraft.»83 I den samme meldingen argumenterte sosialminister 

Aslaug Aasland fra Arbeiderpartiet at overføringen av arbeidsuføre flyktninger, altså 

minusflyktninger, måtte beros. Skulle nye flyktninger ankomme Norge måtte disse være 

arbeidsføre. Debatten som fulgte i Stortinget endte med at en konkluderte med at Norge skulle 

fortsette å ta imot minusflyktninger.84 Utover tiåret ble det økt fokus på å rehabilitere og 

integrere minusflyktningene i det norske samfunnet.85 

Pater Georges Pire: Broderlig kjærlighet for minusflyktningene 

Pater Georges Pire (1910-1969) ble født i Dinant i Belgia. I 1928, da han var 18 år gammel og 

etter å ha blitt ferdig med sin universitetsgrad innen filosofi, ble han medlem av 

Dominikanerordenen, en romersk-katolsk tiggerorden grunnlagt i 1215.86 Ordenen har strenge 

 
79 Nobel Media, «Award ceremony speech 1958»  
80 Roll-Hansen og Østbye, Hjelp og beskyttelse, s. 44 
81 Ibid., s. 44 
82 Ibid., s. 48 
83 Ibid., s. 43 
84 Ibid., s. 44 
85 Ibid., s. 48 
86 Nobel Media, «Georges Pire Biographical», nobelprize.org, 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1958/pire/biographical/ (hentet 28.01.20), Stenersen et.al, Nobels 

fredspris, s. 166, Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 181, William A. Hinnebusch, The 

History of the Dominican Order. Origins and Growth to 1500, Volume 1 (Alba House, Staten Island, New York, 

1966), s. 39 
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krav til sine medlemmer om å leve i sølibat og fattigdom.87 Som medlem var pater Pire 

forpliktet til å leve i fattigdom, han fikk dermed et personlig kjennskap til hvordan 

mesteparten av flyktningene i Europa levde gjennom sitt medlemskap.  

Ordenens medlemmer er forpliktet til å leve etter prinsippene skrevet i Den dominikanske lov. 

Loven er basert på den katolske teologen St. Augustines tekster om brorskap og 

nestekjærlighet, spesifikt på rollen mellom Gud og de to prinsippene: «Before all things, most 

dear brethren (bror), we must love God and after Him our neighbor (i betydningen 

medmennesker)».88 Ordenens prinsipper om nestekjærlighet og brorskap fikk en sentral rolle i 

pater Pires senere liv, spesielt for hans innsats for flyktningene etter andre verdenskrig.  

I 1938 grunnla pater Pire sin første humanitære organisasjon, Gjensidig familiehjelp. 

Organisasjonen skulle hjelpe uheldige familier i Belgia. Han grunnla også barneleire, som 

under andre verdenskrig livnærte flere tusen belgiske og franske barn.89 Dette var starten på 

hans humanitære arbeid. Etter krigen jobbet pater Pire som sogneprest i Huy i Belgia. Det var 

gjennom stillingen som sogneprest at han ble kjent med flyktningproblemet som krigen hadde 

skapt i Europa.90 

I 1949 arrangerte pater Pire et foredrag om flyktningkrisen for en gruppe teologistudenter han 

underviste. Foredraget ble holdt av amerikaneren Ed Squadrille, som hadde vært leirsjef ved 

flyktningleiren Kufstein i Østerriksk Tyrol.91 Squadrille beskrev hvordan IRO håndterte 

problemene i leirene. Han refererte til de vestlige landenes utvelgelsespolitikk, og mente at 

også IRO «betraktet flyktningspørsmålet som et utvelgelsesproblem som måtte løses» og 

derfor bevisst valgte å sende «sunne, skikkelige og dyktige emigranter» til de landene som 

finansierte organisasjonen.92 Som en konsekvens av dette ble minusflyktningene neglisjert og 

forlatt i leirene.        

I 1959 ble pater Pire intervjuet av Hugues Vehenne i forbindelse med en selvbiografi om 

pateren. Selvbiografien, kalt Tilbake til livet: Nobelprisvinner Pater Dominique Pires liv og 

virke, kom ut i 1961. I intervjuet kom det fram at Pire ble drevet av «forestillingen om all den 

 
87 Hinnebusch, History of the Dominican Order, s. 122 
88 Ibid. s. 119-120. Utheving i originalen. 
89 Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 166, «Georges Pire Biographical»: 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1958/pire/biographical/  
90 Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 166, Hugues Vehenne, oversatt til norsk av Arthur W. Gammelgaard, 

Tilbake til livet: Nobelprisvinneren Pater Dominique Pires liv og virke (Oslo, Nasjonalforlaget, 1961), s. 90 
91 Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 181-182, Vehenne, Tilbake til livet, s. 90-91 
92 Vehenne, Tilbake til livet, s. 90-91 
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ynk og elendighet som lå og svulmet opp langt borte . . .».93 Han var spesielt interessert i 

minusflyktningene, den harde kjernen: «Jeg ville se denne «Hard Core» - bare den.»94 

Etter foredraget til Squadrille, besøkte pater Pire flere forskjellige flyktningleire i Europa. 

Under reisen ble pateren vitne til flyktningenes desperate situasjon. Han var lite begeistret 

over utvelgelsespolitikken, som han kalte «Settlements», som de allierte benyttet seg av:  

For øyeblikket funksjonerer denne «Settlement» riktig utmerket. Konsuler og delegasjoner fra 

de forskjellige landene som er interessert i D.P’er (Displaced Persons), går gjennom leirene, 

gir beskjed om hvor mange de kan ta, og plukker ut dem de vil ha. Dessverre har statene større 

mave enn hjerte, og det hele minner mest om et hestemarked.95  

Pateren påpekte at utvelgelsespolitikken resulterte i alvorlige konsekvenser for flyktningene 

som ikke ble valgt. Mange av dem ble apatiske og utviklet psykiske problemer. Pater Pire 

knyttet flyktningenes psykiske tilstand til deres isolasjon og mangel på kontakt med 

omverdenen.96 

Flyktningenes isolasjon var, ifølge pateren, en konsekvens av synet på dem som late og 

evneløse, noe som videre førte til at Øst-Europa, der mesteparten av flyktningene flyktet fra 

under krigen, ikke ønsket dem tilbake. Vestens utvelgelsespolitikk forverret situasjonen, da 

den førte til at minusflyktningene måtte bo i flyktningleirene resten av livene sine.97 Pater Pire 

påpekte at det negative synet på flyktningene og deres isolasjon førte til at de mistet selvtillit 

og håp for fremtiden. Ifølge pateren tolket flyktningene verdenssamfunnets behandling som et 

tap av brorskap og nestekjærlighet. Det var derfor opp til verdenssamfunnet å gi flyktningene 

tilbake deres selvtillit. Pateren understrekte viktigheten med å forandre den måten en så på 

flyktningene og være der for dem som medmennesker.98 

Etter reisen til flyktningleirene i 1949 startet pater Pire og en gruppe teologistudenter sin egen 

virksomhet for å avhjelpe flyktningene.99 Redegjørelsen til konsulent og historiker Jens Arup 

Seip beskrev virksomheten og dens utvikling frem til 1958. 

Ifølge redegjørelsen skulle virksomheten i begynnelsen først og fremst sikre kontakt mellom 

flyktningene og andre mennesker utenfor leirene. Den eneste kontakten flyktningene hadde 

 
93 Ibid., s. 92, utheving i originalen. 
94 Ibid., s. 101 
95 Ibid., s. 95 
96 Dominique Pire, «What is a Displaced Person?» i New Black Friars, December 1960, Vol. 41(487), s. 452, 

Vehenne, s. 102  
97 Pire, «What is a Displaced Person?», s. 452-453. 
98 Ibid., s. 453-455 
99 Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 166-167, Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 182  
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var med hverandre og ansatte i leirene.100 Kontakten mellom flyktningene og omverdenen ble 

sikret gjennom brevskriving mellom frivillige og flyktninger i forskjellige flyktningleirer i 

Europa. De frivillige ble kalt faddere.101  

Gjennom appeller og radiosendinger skal Pire ha klart å nå ut til flere frivillige som ønsket å 

hjelpe, enten som brevskrivere eller med økonomiske bidrag til enten flyktningene eller 

virksomheten. Ifølge redegjørelsen økte antallet fadderskap på 1950-tallet fra ca. 1000 til 

15 000 i 1958.102   

Brevvekslingen sikret minusflyktningene kontakt med omverdenen, men løste ikke et av de 

mest markante konsekvensene av krisen, som var deres status som statløse.  

Flyktningene levde i leirene, der de fortsatt ble neglisjert og isolert.  

I 1950 begynte pater Pire arbeidet med å få minusflyktningene ut av leirene. I første omgang 

ble de eldste flyktningene flyttet ut av leirene til aldershjem pateren grunnla i Belgia. Fire 

aldershjem ble bygget for eldre flyktninger som ikke kunne ta vare på seg selv.103 Her ble de 

tatt vare på av pater Pire og hans medarbeidere inntil deres død.104 Ifølge redegjørelsen til 

Seip grunnla pater Pire i 1950 organisasjonen Hjelp til de fordrevne (L’Aide aux personnes 

déplacées). Organisasjonen tok på seg ansvaret med å sørge for flyktningene i 

aldershjemmene til deres død. Her hadde flyktningene tilgang til mat, medisin, klær og ikke 

minst til et sted å bo.105  

Grunnleggelsen av Hjelp til de fordrevne signaliserte en utvidelse av virksomhetens omfang. 

Påvirkningen til prinsippene om brorskap og nestekjærlighet, som virksomheten var basert på, 

kommer tydelig fram i organisasjonens vedtekter. I artikkel tre framgår det at organisasjonens 

formål var å: 

Tilby statløse flyktninger, uavhengig av deres nasjonalitet og religion, alle former for materiell 

og moralsk støtte gjennom sponsoravtaler, sykehjem og europeiske landsbyer. Videre skal 

organisasjonen forme en kjede av godhet rundt flyktningene, som er uten land, i form av et 

Europas hjerte.106 

I redegjørelsen kom det fram at de økonomiske bidragene til virksomheten økte i løpet av 

1950-tallet. Dette ga pater Pire muligheten til å øke omfanget av hjelpen som ble gitt til 

 
100 Redegjørelser for Nobels fredspris 1958, s. 25 
101 Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 166-167, Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 182 
102 Redegjørelser for Nobels fredspris 1958, s. 25 
103 Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 167, Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 182 
104 Redegjørelser for Nobels fredspris 1958, s. 25 
105 Ibid., s. 25-26 
106 Sitert etter Nobel Media, «Award ceremony speech 1958», min oversettelse  
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flyktningene. I løpet av andre halvdel av 1950-tallet bygget virksomheten fire 

flyktninglandsbyer, kalt «Europa-Byer», for minusflyktningene. To ble bygget i 1956 i 

Aachen, Tyskland og Bregenz, Østerrike, en i 1957 i Augsburg, Tyskland og en i 1958 i 

nærheten av Brussel, Belgia, kort tid før fredsprisen ble tildelt pater Pire.107 

Hver landsby hadde ifølge redegjørelsen plass til mellom 80 og 100 personer. Landsbyene 

hadde som mål å gi minusflyktningene et sted å slå seg til ro, bli selvhjulpne og gi dem 

følelsen av tilhørighet langt vekk fra moderlandet. Landsbyene skulle også gi 

minusflyktningene «fast bosettelse, et sted de kan slå rot i et samfunn, få arbeide og etterhvert 

bli selvhjulpne» og «gjøre dem uavhengige».108 Målet var å «gjenreise deres følelse av 

menneskeverd» og «innlemme dem i samfunn med sine medmennesker, gi dem 

selvaktelse».109 

I 1957 opplevde virksomheten en betydelig vekst. Hjelp til de fordrevne ble utvidet til en 

internasjonal organisasjon, og kontorer ble etablert i flere europeiske land.110 En ny forening, 

Hjertets Europa i verdens tjeneste (L’Europe du Coeur au service du Monde) ble grunnlagt. 

Foreningen skulle være åpen for medlemskap for alle land, uavhengig av religion, språk og 

kultur, og ble grunnlagt, ifølge Seip, for å drive med «hjelpearbeide av alle slag».111 Ifølge 

redegjørelsen formulerte foreningens vedtekter dets formål som: «1. Hjelp i alle former til nød 

i alle former hvor som helst i verden. 2. Til kamp mot denne nød å samle alle gode krefter 

uten hensyn til skillelinjer (nasjonale, sproglige (sic), konfesjonelle og andre) i et «hjertets 

Europa»».112  

I sin redegjørelse pekte Seip på rollen prinsippene om brorskap og nestekjærlighet spilte for 

virksomheten. Han argumenterte blant annet at «et dypt følt ønske om å hjelpe ulykkelige og 

et ønske om å fremme fellesskapsfølelsen mellom mennesker» lå til grunn for pater Pires 

virksomhet. Likeledes påpekte Seip at pateren viste toleranse til alle sider og viste til at 

organisasjonen understrekte at hjelpen skulle gis til alle uavhengig av nasjonalitet, 

rasetilhørighet og tro. Som vi skal se, fokuserte også Nobelkomiteen på brorskap og 

nestekjærlighet i sin begrunnelse. 
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Pater Pire ble nominert til fredsprisen av de norske professorene Kristen Andersen og Arne 

Næss for sitt arbeid for flyktningene etter andre verdenskrig. Andersen og Næss så 

flyktningkrisen forårsaket av andre verdenskrig som en trussel mot fred.113 

Flyktningproblemet ville fortsette å være et av de vanskeligste problemene menneskeheten 

ville måtte løse på grunn av dens konfliktskapende effekt. Andersen og Næss pekte på at 

«utilfredsstillende eller halve løsninger kan bringe kriser og farlige situasjoner».114 Pater Pire 

hadde i denne forbindelsen kommet med positive bidrag: «Pire har ydet det fremragende når 

det gjelder konstruktive tiltak, han har beriket flyktningehjelpen med nye og vesentlige 

ideer.»115 Videre ble det vist til at pater Pire la vekt på kontakt med flyktningene. På grunn av 

disse forhold ble pater Pires flyktningarbeid karakterisert som «usedvanlig kvalifisert 

fredsarbeid».116 

I tillegg ble pater Pire nominert av flere personer i Belgia og Frankrike.117 I Belgia, Pires 

hjemland, var hans flyktningarbeid godt kjent. Virksomhetens hovedkvarter er i Belgia og 

mesteparten av dens aktivitet på 1950-tallet var sentrert i og rundt Belgia. 

Nobelkomiteen og flyktningene etter andre verdenskrig 

Historiker Øyvind Tønnesson argumenterer at en må være forsiktig med å overdrive 

påvirkningen personlige interesser kan ha hatt på komitemedlemmene under 

beslutningsprosessen.118 Med det sagt, kan en heller ikke undervurdere medlemmenes 

interesser og aktivitet utenfor komiteen. En årsak til dette er at diskusjonene og 

stemmegivningen i komiteen er hemmeligstemplet, og komitemedlemmene er forpliktet til å 

ikke dele informasjon om hvem de har stemt på. Medlemmenes personlige interesser og 

aktivitet kan derfor bidra til å gi en bedre forståelse om hvordan de kan ha forholdt seg til 

kandidatene. 

 
113 Pfl 1958/27 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Alle brevene fra disse to landene har blitt skrevet på fransk. På grunn av manglende kunnskaper i dette 

språket har ikke disse brevene blitt brukt i analysen for å unngå feil bruk av kildene. Ifølge redegjørelsen ble 

nominasjonene innsendt fra ledende politikere i de to landene. Tar man hensyn til hvem pater Pire var og det 

arbeidet han drev med, handler nok brevene om flyktningarbeidet etter andre verdenskrig og om Pires bidrag til å 

løse denne. Derimot er det på grunn av språket vanskelig å si noe om forslagsstillernes argumenter og 

begrunnelser.   
118 Øyvind Tønnesson, «The Norwegian Nobel Committee 1945-66: labour majority, liberal chairman», 
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I Gunnar Jahns dagbøker kommer det ikke fram hvem komitemedlemmene stemte på i 1958. 

Derimot står det i en oppføring datert 13. september 1958 at komiteen slet med å komme til 

enighet.119 Dette betyr ikke nødvendigvis at pater Pire var en kompromisskandidat. Vurderer 

en medlemmenes personlige interesser og aktivitet utenfor komiteen, spesielt deres holdning 

til flyktninger, fremkommer pater Pire som en kandidat flesteparten av medlemmene ville 

vært tilbøyelig til å stemme på. 

Medlemmene var meget aktive utenfor komiteen. De fem faste medlemmene i komiteen var 

opptatt av humanitært arbeid, og deres personlige interesse for denne typen arbeid og deres 

menneskesyn påvirket mest sannsynlig komiteens holdning til flyktningspørsmålet. 

Komitemedlemmene var spesielt opptatt av at Norge og det internasjonale samfunnet skulle 

gjøre en ekstra innsats for de mest hjelpeløse i samfunnet, ofre for krig, fattigdom og 

urettferdighet. Utviklingen til fredsprisen mellom 1945 og 1960, med to priser til 

flyktningarbeid, viser at Nobelkomiteen anså en løsning for flyktningkrisen som nødvendig 

for å sikre varig fred. Presentasjonstalene for de to prisene viser også at komiteen var positiv 

til flyktningarbeid, fordi det overholdt Nobels testamente, spesifikt punktet om forbrødring 

mellom folk, og ble ansett som fredsskapende arbeid. 

Norges interesse for flyktninger og humanitært arbeid generelt er i denne sammenheng viktig. 

Som vi har sett tidligere i kapittelet, gjorde Norge en innsats for å avhjelpe flyktningkrisen i 

Europa etter andre verdenskrig. Mesteparten av komitemedlemmene var involvert i dette 

arbeidet. 

Aase Lionæs var tett involvert både i Norges og FNs flyktningarbeid etter andre verdenskrig. 

Allerede på 1930-tallet ble Lionæs opptatt av flyktningproblemet. Hun ble sendt til Genève, 

der hun var medlem av en komite som arbeidet med å utarbeide en konvensjon for regulering 

av internasjonal ut- og innvandring og for håndtering av immigranter og deres familier. Under 

arbeidet fikk hun kjennskap til flyktningers status i land utenfor Norge.120 I 1947 besøkte 

Lionæs en flyktningleir der hun ble vitne til flyktningenes leveforhold. Hun mente at 

tilstandene i leirene var drepende. En måtte derfor skape gode bosettingsmuligheter for 

flyktningene.121 

 
119 Gunnar Jahns dagbøker, 13. september 1958, s. 2932 
120 Doris H. Linder, Aase Lionæs: En politisk biografi (Oslo, Det norske arbeiderparti, 1997), s. 39 
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Etter krigen ble Lionæs oppnevnt til den norske delegasjonen som deltok i FNs 

Hovedforsamlings første sesjon. Hun ble valgt av utenriksminister Halvard Lange på grunn av 

hennes lange politiske erfaring, interesse for og erfaring i utenrikspolitikken og gode 

språkkunnskaper.122 Utover de neste to tiårene fikk Lionæs en større rolle i FN. Lionæs var 

medlem av Sosialkomiteen, eller Tredje komite mellom 1946 og 1957.123 Komiteen skulle 

«vurdere de sosiale, kulturelle og humanitære saker som Det økonomiske og sosiale råd 

(ECOSOC) tildelte den, for så å rapportere sitt standpunkt til Hovedforsamlingen.»124 

Et av prosjektene Lionæs var involvert i Tredje komite var opprettelsen til IRO. Ifølge Doris 

H. Linder, som i 1997 utga en biografi om Lionæs, anså Lionæs det som viktig å etablere en 

organisasjon som i regi av FN skulle «beskytte flyktninger og statsløse mennesker juridisk» 

og hjelpe flyktninger «å slå seg ned for godt».125 Som nevnt tidligere i kapittelet spilte IRO en 

viktig rolle i repatrieringen av flyktninger og for driften av flyktningleirene i Europa frem til 

den ble oppløst og erstattet av UNHCR i 1952. 

I 1948 ble Lionæs medlem av Nobelkomiteen som første kvinne. Samme år ble hun valgt som 

formann i Den norske europahjelps (Europahjelpen) flyktningekomite. Lionæs satt i denne 

stillingen fram til 1950.126 Som vi har sett tidligere i kapittelet fikk Europahjelpen en sentral 

rolle i flyktningarbeidet i Norge etter krigen. Blant annet hjalp organisasjonen 

minusflyktninger å komme til Norge. Organisasjonens arbeid med å hjelpe minusflyktninger 

ble påbegynt da Lionæs var formann i flyktningekomiteen. Selv om hennes rolle i 

Europahjelpen ikke blir nevnt i arkivmaterialet fra Arbeiderbevegelsens arkiv eller i 

Stortingspublikasjonene brukt i denne oppgaven, kan man anta at hun, som 

flyktningekomiteens formann, spilte en viktig rolle for organisasjonens hjelpearbeid for 

flyktninger, inkludert minusflyktningene.    

I forbindelse med humanitært arbeid har arven fra den norske forskeren, polfareren og 

humanitære arbeideren, Fridtjof Nansen, vært viktig både for Nobelkomiteen og Norge. 

Arven til Nansen utgjør hans humanitære innsats i Folkeforbundet på 1920-tallet, henholdsvis 

repatrieringen av krigsfanger etter første verdenskrig 1920-1922, hjelpearbeidet for å løse 

hungersnøden i Russland 1921-1923 og flyktningarbeidet som varte hele 1920-tallet.127 

 
122 Ibid., s. 58-59 
123 Ibid., s. 67 og 96 
124 Ibid., s. 62 
125 Ibid., s. 68 
126 Stortinget, «Lionæs, Aase (1907-1999)» 
127 Carl Emil Vogt, «Fridtjof Nansen og fredstradisjonen», i Historisk tidsskrift, 2005(2), s. 276-277 
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Spesielt i forbindelse med flyktningarbeid blir Nansen sett på som en foregangsfigur. Ifølge 

Linder var Lionæs spesielt opptatt av å opprettholde Nansens gode rykte i forbindelse med 

hans flyktningarbeid på 1920-tallet.128 

Lionæs engasjement i flyktningarbeidet tyder på at hun ville vært tilbøyelig til å tildele pater 

Pire prisen. Pater Pires flyktningarbeid fokuserte på å hjelpe minusflyktninger. Lionæs var, 

ifølge Linder, positiv til det arbeidet Norge gjorde for minusflyktninger og oppmuntret landet 

til å fortsette å hjelpe denne typen flyktninger.129 Lionæs ville dermed ha vært positiv til pater 

Pires flyktningarbeid. 

I likhet med Lionæs var komitemedlem C.J. Hambro delaktig i FNs flyktningarbeid etter 

krigen. Gjennom oppdrag fra FN besøkt han flere flyktningleirer i Europa. Gjennom 

oppdragene fikk han personlig se hvordan forholdene var i leirene. Pater Pire reiste også til 

leirene etter krigen. Lionæs og Hambro ble dermed vitne til de samme forholdene som 

påvirket pater Pire og fikk ham til å grunnlegge organisasjonen Hjelp til de fordrevne. 

Dagen etter Nobel-middagen holdt C.J. Hambro en personlig tale på fransk (pater Pires 

morsmål), og konstaterte at FNs arbeid for flyktningene ikke var nok til å løse krisen.130 

Hambro mente pateren hadde grepet problemet på en helt ny måte. Under talen innrømmet 

Hambro at han var blitt gjort oppmerksom på at pater Pire hadde blitt foreslått som 

kandidat.131 Tar vi i betraktning Hambros engasjement i FNs flyktningarbeid og hans positive 

syn på pater Pires arbeid, tyder det på at Hambro støttet pateren kandidatur til prisen. 

Utdelingen av prisen til flyktningarbeid for 1954 og 1958 tyder på at komiteens medlemmer 

ble påvirket av flyktningkrisen etter andre verdenskrig og anså det som viktig å presisere at 

krisen truet internasjonal fred. Samtidig poengterte komiteen med de to prisene at 

flyktningarbeid oppmuntret til forbrødring og falt dermed innenfor Alfred Nobels testamente. 

De to prisene ble utdelt av de samme komitemedlemmene. Dette tyder på at flertallet av 

medlemmene stemte på flyktningarbeid på 1950-tallet. Likeledes viser de to prisene at 

endringer i internasjonale forhold påvirker og endrer komiteens oppfatning av årsaker til krig 

og betingelser for fred. 

 
128 Linder, Aase Lionæs: En politisk biografi, s. 39 
129 Ibid., s. 98 
130 Aftenposten 12. desember 1958, ukjent forfatter, sidetall og årgang. Nobelinstituttets klipparkiv for 1958. 
131 Ibid. 
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Komiteens begrunnelse: Minusflyktninger er medmennesker 

Presentasjonstalen for 1958-prisen fokuserte – i likhet med presentasjonstalen for 1954-prisen 

– på flyktningkrisen etter andre verdenskrig og hvilken effekt denne hadde på samfunnet. 

Komiteen kalte flyktningkrisen «one of the blackest stains on the twentieth century», og 

mente med dette at krisen var en arv fra de to verdenskrigene.132 Komiteen hevdet med andre 

ord at flyktningkrisen var forårsaket av mennesker, men påpekte også at menneskeheten 

kunne løse krisen ved å peke på at mye var blitt gjort for å hjelpe flyktninger.133  

Samtidig argumenterte komiteen at flyktningkrisen ikke kunne løses så lenge 

verdenssamfunnet så på flyktningene som «uvelkomne fremmede».134 Det ble hevdet at til 

tross for at millioner av flyktninger var blitt reddet, var det største problemet med krisen 

fortsatt ikke blitt løst, nemlig «to help all those who can be saved only by the help which one 

human being can give to another».135 Det var i denne forbindelsen pater Pires 

flyktningvirksomhet blir nevnt i talen. Komiteen refererte altså til minusflyktninger, og mente 

dermed at en ikke hadde klart å løse problemet med minusflyktningene. Det ble poengtert at 

paterens virksomhet var et viktig bidrag til å hjelpe minusflyktninger.  

Talen beskrev pater Pires virksomhet, funksjoner og utvikling siden 1949. Komiteen kom 

også med sine synspunkter om virksomheten. Komiteen argumenterte at en ikke kunne 

bedømme virksomhetens størrelse ved å se på antallet flyktninger som hadde blitt hjulpet, 

som var lite i forhold til hvor mange flyktninger andre organisasjoner, som UNRRA og IRO, 

hadde hjulpet. De fire flyktningelandsbyene pater Pires flyktningeorganisasjon bygget hadde 

kapasitet til å huse opp til 500 flyktninger. Et lite tall i forhold til antallet flyktninger som 

UNRRA og IRO repatrierte etter krigen. Som nevnt tidligere repatrierte UNRRA åtte 

millioner flyktninger i løpet av noen år. 

Komiteen vurderte istedenfor virksomhetens spirituelle side, som ble ansett som viktigere enn 

tall, da den viste hvilken påvirkning arbeidet hadde på de frivillige arbeiderne som bidro som 

brevskrivere og med økonomiske bidrag.136 Gjennom sin virksomhet sådde pater Pire 

gavmildhetens frø i sine medmennesker, og ga dem det samme ønsket om å hjelpe andre 

trengende mennesker.137 

 
132 Nobel Media, «Award ceremony speech 1958»  
133 Ibid. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
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I likhet med pater Pire mente Nobelkomiteen at minusflyktningene hadde mistet håpet for 

fremtiden fordi de ble neglisjert. Minusflyktningene måtte gis tilbake deres håp om at de igjen 

skulle kunne leve «as a human being among others».138 Dette kunne bare skje gjennom 

kontakt med flyktningene. Komiteen påpekte dermed at det internasjonale samfunnet 

behandlet minusflyktningene på en måte som viste at de ble forsømt som medmennesker. 

Nobelkomiteen fremmet dermed med prisen en norm om at minusflyktninger er 

medmennesker. 

Komiteen delte det norske synet, som til tross for politisk debatt på 1950-tallet som tidligere 

nevnt, fokuserte på å rehabilitere og integrere minusflyktninger. Minusflyktninger ble dermed 

sett på som medmennesker også fra norsk hold. Dette tyder på at Nobelkomiteen var hverken 

tidlig eller sent ute med å fremme normen fra et norsk perspektiv. Internasjonalt derimot var 

komiteen tidlig ute med å anse minusflyktninger som medmennesker. Komiteen pekte blant 

annet på de vestlige landenes utvelgelsespolitikk, som den mente var et uheldig eksempel på 

verdens fokus på «effektivitet» og «arbeidskapasitet».139 Komiteen mente dermed at 

flyktningpolitikken til de vestlige landene ikke var medmenneskelig. 

Normen om at minusflyktninger er medmennesker faller innenfor normkategorien brorskap 

og nestekjærlighet. Komiteen fremmet med utdelingen av prisen til pater Pire denne 

normkategorien. Komiteen anså pater Pires virksomhet som spesielt verdifullt da den ga 

tilbake minusflyktningene deres håp for fremtiden og gjenopprettet deres tro på menneskelig 

brorskap og nestekjærlighet. Bistanden til minusflyktningene måtte være basert på «men’s 

unselfish desire to help their fellowmen», og ikke minst på menneskers vilje til å gi «practical 

proof of compassion and love.»140 Komiteen påpekte at det var nettopp dette pater Pire 

oppnådde med sin virksomhet.  

Komiteen argumenterte at virksomheten til pateren var en god løsning til å hjelpe 

minusflyktningene. På grunn av deres tilstand som eldre, syke og funksjonshemmede kunne 

ikke minusflyktningene klare seg selv og dermed heller ikke kastes ut i nye og ukjente 

omgivelser.141 Komiteen pekte på at pater Pires landsbyer sørget for at flyktningene fikk 

 
138 Ibid. 
139 Ibid., min oversettelse. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
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tilpasse seg nye omgivelser samtidig som de ville føle seg trygge fra fordommer fra 

samfunnet.142 

Prinsippene om brorskap og nestekjærlighet var også viktig for de norske professorene 

Kristen Andersen og Arne Næss, som nominerte pateren til prisen. De argumenterte at pater 

Pires flyktningvirksomhet «fremmer brorskapet mellom folkene og lærer dem til å løse 

konflikter i samarbeidets ånd».143 Komiteen mente altså, i likhet med pater Pire, Andresen og 

Næss, at humanitært arbeid måtte baseres på kjærlighet, og at brorskap er fredsskapende. 

Komiteen presiserte at brorskap og nestekjærlighet er fredsskapende også med 1954-prisen, 

og normkategorien ble videreført i 1958. 

Normkategorien går tilbake til kristendommen som, i likhet med andre religioner, oppmuntrer 

til brorskap mellom mennesker. Som vi har sett var kristendommen viktig for pater Pire og en 

drivfaktor for hans virksomhet. Som dominikanermunk var han forpliktet til å følge ordenens 

prinsipper om brorskap og nestekjærlighet. Normkategorien er likeledes et viktig prinsipp 

tilknyttet humanitært arbeid og Nobelkomiteen har siden den første utdelingen for humanitært 

arbeid i 1901 til Røde Kors’ grunnlegger, Henri Dunant, pekt på brorskap og nestekjærlighet 

som en begrunnelse. Normkategorien var dermed ikke ny i 1958, hverken for fredsprisen eller 

i internasjonalt humanitært arbeid.  

Oppsummering 

Da Nobelkomiteen i 1958 tildelte fredsprisen til pater Pire rettet den søkelyset på 

minusflyktningene og det internasjonale samfunnets holdning til og behandling av flyktninger 

i Europa etter andre verdenskrig.  

Etter krigen befant det seg en stor gruppe flyktninger i Europa. Millioner av mennesker flyktet 

fra krigens herjinger og bodde i flyktningleirer. Gjennom en enorm innsats repatrierte FN i 

løpet av noen år flere millioner flyktninger. Tusenvis ble overført til andre land, blant annet til 

Norge. Til tross for denne innsatsen fortsatte krisen ti år senere. En større andel av 

flyktningene på dette tidspunktet var minusflyktninger, som bestod av syke mennesker, eldre 

og funksjonshemmede. 

I 1949 fikk den belgiske dominikanermunken pater Georges Pire høre om flyktningkrisen i 

Europa. Samme år reiste han til en rekke leirer og ble vitne til forholdene flyktningene levde 

under. Etter reisen startet pater Pire en virksomhet som skulle hjelpe de mest utsatte 

 
142 Ibid. 
143 Pfl 1958/27 
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flyktningene, minusflyktningene. Gjennom frivillige brevskrivere sikret pater Pire 

flyktningene kontakt med omverdenen. På 1950-tallet økte omfanget av paterens 

flyktningevirksomhet med et nytt mål om å få minusflyktningene ut av leirene og innlemme 

dem i samfunnet som medmennesker. Virksomheten bygget en rekke landsbyer for 

minusflyktninger, som skulle sikre flyktningene et sted å bo og føle seg ivaretatt som 

medmennesker.  

Komiteen var positive til flyktningarbeid, og flere av medlemmene var involvert i 

flyktningarbeid både i Norge og i FN etter andre verdenskrig. I 1955 utdelte komiteen 

fredsprisen for 1954 til UNHCR for dens innsats for flyktninger over hele verden. Da viste 

komiteen at den mente at flyktningarbeid falt innenfor Alfred Nobels testamente, og pekte på 

Nobels krav om forbrødring. Komiteens medlemmer var også positive til innsatsen som ble 

gjort for minusflyktningene. Komiteen ville dermed vært tilbøyelig til å tildele prisen til pater 

Pire. 

Med prisutdelingen til pater Pire fremmet komiteen en norm om at minusflyktninger er 

medmennesker. I presentasjonstalen presiserte komiteen nettopp det. Komiteen rettet med 

dette kritikk mot staters holdning til flyktningene. Komiteen rettet spesielt kritikk mot de 

vestlige statenes utvelgelsespolitikk, som fokuserte på helse og arbeidsevne og ikke på 

flyktningenes behov for menneskelig kontakt og nestekjærlighet. Minusflyktning eller ikke, 

verdens stater måtte behandle minusflyktningene som medmennesker. Pater Pires innsats for 

minusflyktningene ble sett på som spesielt verdifullt da den ga tilbake flyktningene deres håp 

om at de ville kunne leve blant sine medmennesker.  

Internasjonalt var Nobelkomiteen tidlig ute med å fremme minusflyktninger som 

medmennesker. Norge var, i likhet med komiteen, også tidlig ute med å behandle 

minusflyktningene som medmennesker. På 1950-tallet ble den offisielle flyktningpolitikken at 

Norge skulle motta både arbeidsføre flyktninger og minusflyktninger, dette etter debatt i 

Stortinget om hvilken politikk overfor flyktningene landet skulle føre. Det ble også lagt vekt 

på å rehabilitere og integrere minusflyktninger i det norske samfunnet. 

Med prisutdelingen pekte komiteen også på normkategorien brorskap og nestekjærlighet ved å 

argumentere at pater Pires virksomhet gjenopprettet flyktningenes tro på brorskap og 

nestekjærlighet. Som dominikanermunk var pateren forpliktet til å følge kristendommens 

prinsipper om brorskap og nestekjærlighet, og de to prinsippene var drivfaktorer for hans 

virksomhet for flyktningene. Normkategorien går altså tilbake til kristendommen. Komiteen 
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pekte på brorskap og nestekjærlighet også i forbindelse med 1954-prisen til UNHCR. Da 

argumenterte komiteen at brorskap og nestekjærlighet er fredsskapende. Komiteen videreførte 

dette synet i 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

Kapittel 3: 1959-prisen til Philip Noel-Baker: Fullstendig nedrustning 

under internasjonal kontroll 

Innledning 

I 1959 utdelte Nobelkomiteen fredsprisen til den britiske Labourpolitikeren Philip Noel-

Baker. Han ble tildelt prisen for å ha prøvd å skape en verden «in which violence and arms are 

no longer necessary».144 Med prisen rettet komiteen søkelyset på nedrustning. Fokuset på 

nedrustning i 1959 er både en videreføring av nedrustningslinjen og et brudd med tidligere 

priser. Labourpolitikeren Arthur Henderson ble i 1934 tildelt den første prisen som hadde 

hovedfokus på nedrustning. Prisen ble tildelt Henderson for den innsats han gjorde for 

nedrustning i mellomkrigsperioden. Prisen for 1959 var fortsatt nyskapende ved at det tok opp 

nye aspekter ved nedrustning som tidligere ikke hadde blitt tatt opp: ideen om fullstendig 

nedrustning og internasjonal kontroll. Dette kapittelet ser på Nobelkomiteens holdning til 

rustningskappløp og nedrustning etter 1945. Hva fokuserte Nobelkomiteen på med prisen? 

Skilte komiteens holdning til nedrustning seg fra den internasjonale og norske holdningen? 

Fredsprisen skal, ifølge Alfred Nobels testamente fra 1896, gis til de eller den som har gjort 

mest eller best arbeid for blant annet nedrustning.145 Testamentet ble offentliggjort samtidig 

som de europeiske stormaktene gjennomførte en storstilt opprustning. Vedvarende mistillit og 

rivalisering mellom stormaktene førte til en opprustningsspiral som økte i omfang utover det 

20. århundre. Opprustningen ble et kappløp mellom stormaktene, og ble en stor trussel mot 

verdensfreden.146 

På tross av at nedrustning var et av kravene til Nobel og utviklingen av rustningskappløpet, 

ble fredsprisen utdelt to ganger for spesifikt nedrustning fram til 1960, i 1934 til Arthur 

Henderson og i 1959 til Noel-Baker. Flere andre priser utdelt fram til 1960 har elementer av 

nedrustning, som for eksempel 1906-prisen til Theodore Roosevelt, 1929-prisen til Frank B. 

Kellogg og 1935-prisen til Carl von Ossietzky. Ingen av disse prisene ble derimot 

 
144 Nobel Media, «Award Ceremony Speech 1959», nobelprize.org. 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1959/ceremony-speech/ (hentet 20.02.18) 
145 Nobel Media, «Alfred Nobels testamente» 
146 Se blant annet P.M.H. Bell, Origins of the Second World War in Europe, tredje utgave (Harlow, Pearson 

Education Limited, 2007), Wayne C. McWilliams og Harry Piotrowski, The World Since 1945. A History of 

International relations, 4. utgave (London, Lynne Rienner Publisher, 1997), Aaron L. Friedberg, «The United 

States and the Cold War Arms Race» i Odd Arne Westad (red.), Reviewing the Cold War. Approaches, 

Interpretations, Theory (New York, Frank Cass Publishers, 2000), Geir Lundestad, Øst, Vest, Nord, Sør: 

Hovedlinjer i internasjonal politick etter 1945, 6. utgave (Oslo, Universitetsforlaget, 2010) 
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utelukkende tildelt på grunn av arbeid for nedrustning. 1934- og 1959-prisene er dermed to 

unntak til komiteens tradisjonelle prisutdelinger, som i denne perioden medførte kandidater 

innen internasjonalt samarbeid, humanitært arbeid, internasjonal rett og megling og 

fredsaktivisme.147 

1934- og 1959-prisen har likehetstrekk ved at de ble utdelt for arbeid for nedrustning i 

kjølvannet av mislykkede nedrustningsforhandlinger i regi av Folkeforbundet på 1930-tallet 

og FN på 1950-tallet. Samtidig var de ulike ved at de normative betingelsene og forholdene 

var ulike i de to periodene. Komiteenes begrunnelser for utdelingen av de to prisene var ulike 

og reflekterer utviklingen av de internasjonale normene innenfor nedrustning. Mellom 1934 

og 1959 ble normene om nedrustning bredt akseptert og nye normer oppstod. Det utviklet seg 

dermed en normkaskade etter de to verdenskrigene. 

1934-prisen til Arthur Henderson 

Under fredsforhandlingene i Paris ble rustningskappløp anerkjent som en reell trussel mot 

fred. Noe av anerkjennelsen bygget på den amerikanske presidenten Woodrow Wilsons 

fjorten punkter fra 1918 for å oppnå varig fred. I et av punktene fremhevet Wilson 

nedrustning som et krav for å oppnå fred.148 Nedrustning ble dermed forstått av statene som 

deltok som et internasjonalt anliggende og at det internasjonale samfunnet måtte ruste ned for 

å hindre krig. Statene forpliktet seg til å ruste ned i henhold til Folkeforbundspakten av 1919, 

som ble skrevet under forhandlingene. I paktens artikkel 8 står det at medlemslandene 

«recognise that the maintenance of peace requires the reduction of national armaments to the 

lowest point consistent with national safety».149 

Det oppstod dermed en norm om at det er en internasjonal forpliktelse til å ruste ned etter 

første verdenskrig. Før krigen var det et unntak heller enn normen å se rustningskappløp som 

krigsskapende på høyt politisk nivå. Krigstenkningen hos politikere og samfunnet generelt var 

preget av 1800-tallets sosialdarwinisme. Krig ble sett på som en naturlig del av livet og var 

nødvendig for menneskehetens og samfunnets utvikling. Den amerikanske presidenten 

 
147 Se blant annet Irwin Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates: An Illustrated Biographical History, 

1901-2001, Centennial Edition (Nantucket, Ma., Science History Publications, 2001) og Øivind Stenersen et. al, 

Nobels fredspris. Hundre år for fred. Prisvinnere 1901-2000 (Oslo, Cappelen, 2001). Årsakene til hvorfor 

komiteen ikke utdelte flere priser til nedrustning blir ikke tatt opp i dette kapittelet, da det ikke faller innenfor 

kapittelets hensikt om å vise hvilke normer komiteen fremmet med utdelingen av 1959-prisen.  
148 Yale Law School, «President Woodrow Wilson’s Fourteen Points», The Avalon Project, 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp (hentet 18.05.20) 
149 Yale Law School, «The Covenant of League of Nations», The Avalon Project, 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp (hentet 22.04.20) 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp
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Theodore Roosevelt skal blant annet ha sagt at krig var moro og oppmuntret til å angripe 

Canada om andre kriger ikke oppstod.150 

Første verdenskrigs ødeleggelser og menneskelige tap utfordret den sosialdarwinistiske 

tankegangen som preget politikerne og samfunnet. Nedrustning kom dermed på dagsorden 

etter krigen og Folkeforbundet ble et organ for internasjonalt samarbeid for å oppnå 

nedrustning. Det oppstod altså i tilknytning nedrustning en norm om at statene skal 

samarbeide om å oppnå og gjennomføre nedrustning.  

På tross av at Folkeforbundet forpliktet seg til å sikre nedrustning gjennom artikkel 8 i 

Folkeforbundspakten ble det oppnådd lite på dette feltet i mellomkrigsårene. Organisasjonen 

opprettet flere rustningskommisjoner som skulle regulere internasjonal handel, budsjetter og 

forhandlinger. Det ble også holdt flere møter og konferanser om nedrustning for både stater 

som var medlemmer av og ikke medlemmer av forbundet. Kommisjonene, møtene og 

konferansene arbeidet for å enes om en traktat om internasjonal nedrustning. Arbeidet var 

derimot forgjeves da det munnet ut få håndfaste resultater. Mellom 1932 og 1934 samlet 

stormaktene seg i Genève til nedrustningsforhandlinger ledet av Folkeforbundet. Målet med 

Genèvekonferansen var i likhet med tidligere forsøk å oppnå en internasjonal avtale om 

nedrustning. I juni 1932 fremla den amerikanske presidenten Herbert Hoover en plan for 

nedrustning. De globale utgiftene brukt på våpen skulle ifølge planen reduseres med en 

tredjedel. Samtidig skulle visse typer offensive våpen og våpen av biologisk og kjemisk art 

avskaffes. Hoovers plan fikk støtte fra sovjetisk, italiensk og tysk hold, men ble forkastet av 

den franske delegasjonen. Uenighetene førte til at den tyske delegasjonen forlot 

forhandlingsbordet.151 Da forhandlingene ble gjenopptatt i 1933, var Adolf Hitler kommet til 

makten i Tyskland. I 1934 kollapset forhandlingene etter at Hitler trakk Tyskland ut av både 

forhandlingene og Folkeforbundet. Uenigheter mellom statene var altså en årsak til at 

forhandlingene ikke førte til noen avtale.  

Historiker Andrew Webster forklarer at nedrustningsforsøkene i regi av Folkeforbundet 

mislyktes på grunn av statenes forsøk på å sikre nasjonal sikkerhet.152 Webster påpeker at 

statenes manglende evne til å legge til side «specific concerns of each nation-state was central 
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to the League’s failure in perhaps its greatest challenge, the pursuit of international 

disarmament».153 I likhet med Webster, peker T.R. Davis på at forhandlingene mislyktes på 

grunn av statenes fokus på sikkerhet. I sin artikkel om Frankrikes rolle under 

Genèvekonferansen, skriver Davis at den franske delegasjonen ikke kunne akseptere Hoovers 

nedrustningsplan i 1932 fordi den utelot å nevne sikkerhet.154 

Nedrustningsforsøkene i mellomkrigsårene var altså preget av statenes fokus på nasjonale 

sikkerhetsinteresser. Fokuset på sikkerhet førte til at nedrustningen i mellomkrigsårene var 

preget av en vektlegging på delvis nedrustning. Delvis nedrustning innebærer at 

konvensjonelle styrker og våpen skal reduseres til et fastsatt nivå. En motsetning til delvis 

nedrustning er fullstendig nedrustning, også kalt generell nedrustning. Fullstendig nedrustning 

innebærer en omfattende redusering av konvensjonelle styrker, våpen og militærteknologi. 

Ifølge Folkeforbundspakten skulle Folkeforbundet sikre delvis nedrustning.  

Ifølge Folkeforbundspakten skulle Folkeforbundet sikre delvis nedrustning. Delvis 

nedrustning nevnes ikke i pakten, men artikkel 8 spesifiserer at organisasjonen skulle sikre 

avtaler som skulle fastsette rustningsnivåer statene ikke kunne overskride.155 

Nedrustningsavtalene som ble vedtatt utenfor Folkeforbundet i mellomkrigsårene var alle 

basert på prinsippet om delvis nedrustning. Versailles-traktaten av 1919 inkluderte vilkår om 

delvis nedrustning rettet mot det tyske forsvaret. Traktaten fastsatte hvor mange soldater det 

tyske forsvaret kunne inneha og størrelsen på tyske skip.156 Et annet eksempel er Washington-

avtalen av 1922 mellom USA, Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan som reduserte 

opprustningen til havs. Avtalen innebar en delvis nedrustning av partenes sjøforsvar, og 

antallet krigsskip og skipenes størrelse (tonnasje) ble redusert.157  

Delvis nedrustning gjennomgikk altså en normkaskade i mellomkrigsårene. Normen ble bredt 

akseptert og fremmet av individer, i dette tilfellet av politikere og delegater tilknyttet 

Folkeforbundet, og institusjoner, spesielt av Folkeforbundet. Nobelkomiteen er en annen 

institusjon som både aksepterte og fremmet normen om delvis nedrustning. 
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I desember 1934, noen måneder etter at rustningsforhandlingene i Genève kollapset, tildelte 

Nobelkomiteen fredsprisen til den britiske Labour-politikeren, Arthur Henderson, delvis for 

hans innsats for Folkeforbundet og delvis for hans innsats for nedrustning etter første 

verdenskrig. I 1931 ble Henderson, som var motstander av rustningskappløpet, valgt som 

president for nedrustningskonferansen i Genève.158 

Med prisen viste Nobelkomiteen at den anså rustningskappløpet som en årsak til krig og 

nedrustning som en betingelse for fred. Presentasjonstalen viser at komiteen ønsket 

nedrustning. Talen spesifiserte ikke direkte hva slags type nedrustning komiteen ønsket, 

delvis eller fullstendig nedrustning, men det kan antas at det var delvis nedrustning komiteen 

fremmet. Antagelsen bygger først og fremst på den historiske utviklingen som viser at 

vektleggingen på nasjonal sikkerhet gjorde at statene ønsket delvis nedrustning og ikke 

fullstendig nedrustning, og dette hindret at fullstendig nedrustning ble vurdert, hverken i 

Folkeforbundet og hos individuelle stater. For det andre pekte komiteen på 

nedrustningsavtalene fra 1920-tallet og Genèvekonferansen i presentasjonstalen.159 Som 

tidligere nevnt, la avtalene og forhandlingene i mellomkrigsårene vekt på og førte til delvis 

nedrustning.  

I presentasjonstalen la komiteen vekt på Hendersons innsats for nedrustning i Folkeforbundet. 

Talen pekte på at Henderson var medlem av Folkeforbundets Sikkerhets og 

nedrustningskomite på 1920-tallet og president for Genèvekonferansen. Vektleggingen av 

Henderson innsats for nedrustning i Folkeforbundet tyder på at komiteen støttet 

organisasjonens rolle i nedrustningsforhandlingene. Det at komiteen tildelte prisen etter at 

Genèvekonferansen kollapset tyder på at komiteen håpte på at konferansen ville fortsette.  

Med utdelingen av fredsprisen til Henderson i 1934 fremmet Nobelkomiteen altså delvis 

nedrustning, selv om dette ikke ble eksplisitt nevnt, og nedrustning i internasjonale 

organisasjoner, i dette tilfellet Folkeforbundet. 

Nedrustning og rustningskappløpet 1934-1958 

Genèvekonferansens kollaps i 1934 ble etterfulgt av en omfattende opprustning og flere land 

økte sine militærbudsjett. Jari Eloranta skrev i sin artikkel «Why did the League of Nations 
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Fail?» at økningen var mest hos autoritære stater. Japan hadde den største økningen, fra ca. 

seks prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) i 1936 til over 22 prosent i 1938. 

Tyskland og Sovjetunionen økte også pengebruken betraktelig. I 1922 brukte Tyskland 0,23 

prosent av sitt bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvaret. I 1938 var denne andelen på nesten 

15 prosent. I Sovjetunionen vokste andelen fra litt over to prosent i 1930 til over ti prosent i 

1938. I Storbritannia, Frankrike og USA var økningen mindre.160 Den økte opprustningen 

førte dermed til at nedrustningsavtalene fra 1920-tallet kollapset. Samtidig med den økte 

opprustningen hadde Folkeforbundets forsøk på å hindre krig begynt å slå sprekker etter 

Japans inntog i Mandsjuria i 1931, Italias krig i Etiopia og utviklingen av den spanske 

borgerkrigen fra 1936. Folkeforbundets forsøk på å oppnå internasjonale nedrustningsavtaler 

og hindre en ny storkrig brøt fullstendig sammen ved utbruddet av andre verdenskrig i 

1939.161 

Etter andre verdenskrig gjentok politikerne forpliktelsen til å ruste ned. Denne gangen 

gjennom De forente nasjoner (FN). I FN-pakten fra 1945, står det at organisasjonens formål 

blant annet er «å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, og i dette øyemed å treffe 

effektive, kollektive tiltak for å hindre og fjerne trusler mot freden».162 Pakten gjør det også 

klart at Generalforsamlingen kan drøfte nedrustning.163 Nedrustning ble altså fortsatt 

anerkjent som en internasjonal forpliktelse etter krigen, og normen som oppstod etter første 

verdenskrig ble videreført. 

Til tross for at nedrustning fortsatt ble anerkjent som en forpliktelse og at det foregikk 

nedrustningsforhandlinger i FN etter krigen, fortsatte et rustningskapp mellom stormaktene. 

Kappløpet ble raskt en del av rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen og de to statene 

påvirket hverandre til å fortsette og øke opprustningen. Rivaliseringen mellom de to oppstod 

av geopolitiske og ideologiske interesser på den ene siden, og av mistenkeliggjøring på den 

andre. Begge land mente de truet hverandres eksistens. I tillegg mente begge land at de 

ideologiene de representerte, kapitalisme og kommunisme, truet verdens sikkerhet og deres 

spredning måtte dermed stoppes.164 De to maktene hadde dermed en rekke grunner å peke på 

for å rettferdiggjøre opprustningen. 
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Den amerikanske professoren i politikk og internasjonale forhold, Aaron L. Friedberg, peker 

på at for USA var målet å ha en teknologisk fordel over Sovjetunionen. Målet ble til slutt 

offisiell amerikansk forsvarspolitikk og, ifølge Friedberg, var «reliance on qualitative 

superiority [. . .] at the heart of US military strategy».165 Amerikanernes militærstrategi la vekt 

på at det ikke var nok med én type godt utviklet våpensystem. Den kalde krigen skulle vinnes 

ved å utvikle flere, nye og bedre våpensystemer.166 Det ble dermed brukt enorme ressurser for 

å oppnå og opprettholde en fordel over Sovjetunionen.167 For Sovjetunionen ble det viktig å 

komme på samme nivå som amerikanerne og det ble derfor brukt enorme ressurser på å 

utvikle ny militærteknologi og ruste opp.168 Et nytt trekk ved kappløpet ble dermed 

utviklingen av flere typer masseødeleggelsesvåpen, som hydrogenbomben, taktiske og 

ballistiske missiler og atomstridshoder. Etter 1955 økte antallet stridshoder og missiler, 

spesielt i USA, som i 1960 hadde over 4000 slike våpen til disposisjon. I Sovjetunionen var 

dette tallet på under 500, men økte betraktelig det neste tiåret.169 

I et forsøk på å demme hverandres globale innflytelse, engasjerte de to landene seg i 

konflikter i flere land både direkte med konvensjonelle styrker, og indirekte med 

våpenforsyninger og militærteknologi til stedfortrederkonflikter rundt om i verden. Før andre 

verdenskrig hadde rustningskappløpene vært konsentrert blant de europeiske stormaktene, 

Sovjetunionen og Japan. Ved supermaktrivaliseringen mellom Sovjetunionen og USA utviklet 

rustningskappløpet seg til en mer global karakter ved å inkludere alle verdens kontinenter.170 

I etterkrigstiden, spesielt på 1950-tallet, ble nedrustning et hovedtema for FN, stormaktene og 

Norge, og det ble viet en enorm innsats til forhandlinger. Under forhandlingsprosessen var det 

fokus på to prinsipper, internasjonal kontroll og fullstendig nedrustning. Etter 1945 ble 

normen om internasjonal kontroll en sentral drivfaktor. I likhet med internasjonal kontroll, 

preget også normen om fullstendig nedrustning både diskusjonene og forslagene i FN. 

Etter de ødeleggende amerikanske angrepene på Hiroshima og Nagasaki hadde atombomber 

vist sin ødeleggende effekt. Våpnene ble med rette ansett som en trussel mot verdensfreden, 

og det ble dermed forhandlet om fredelig bruk av atomenergi og internasjonal kontroll. I 1946 

presenterte amerikanerne Baruch-planen. Ifølge planen skulle atomenergi brukes til fredelige 
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formål og en internasjonal myndighet for kontroll skulle grunnlegges. Planen ble ikke 

akseptert av Sovjetunionen som ikke ønsket internasjonal kontroll på dette tidspunktet. 

Samtidig som Sovjetunionen ikke ønsket internasjonal kontroll argumenterte de for at alle 

atomvåpen skulle ødelegges. Dette nektet amerikanerne å akseptere da det det innebar at de 

måtte oppgi sitt monopol på atomvåpen.171 Hele planen ble dermed lagt på is som følge av 

uenighetene mellom USA og Sovjetunionen.  

Slike uenigheter kom også i veien for nedrustningsforhandlinger holdt i regi av FNs 

nedrustningskommisjon, grunnlagt i 1952 og underlagt Sikkerhetsrådet, på begynnelsen av 

1950-tallet. Kommisjonen bestod av USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen. 

Kommisjonens oppgave var å forberede et utkast til en avtale om regulering og redusering av 

alle konvensjonelle styrker og våpen og eliminering av alle masseødeleggelsesvåpen.172 

Kommisjonen skulle altså forberede et utkast til en internasjonal avtale om fullstendig 

nedrustning. 

Kort tid etter kommisjonens grunnleggelse fremla både Sovjetunionen og USA sine forslag til 

nedrustning. Begge land foreslo en redusering av konvensjonelle styrker, avskaffelse av 

atomvåpen og internasjonal kontroll. I motsetning til det russiske forslaget, la det amerikanske 

forslaget vekt på at man skulle avskaffe alle masseødeleggelsesvåpen.173  

I et memorandum fra 1954, fremla Storbritannia og Frankrike de samme forslagene. 

Memorandumet skilte seg fra de amerikanske og russiske forslagene ved at det inkluderte en 

plan om hvor mye hvert land skulle redusere sine konvensjonelle styrker. Ifølge disse tallene 

skulle Sovjetunionens redusering være mer omfattende og dermed disproporsjonal. USA 

aksepterte det britisk-franske forslaget. En reaksjon fra Sovjetunionen uteble. Det var først i 

mai 1955 at den sovjetiske delegasjonen fremla sitt svar. Sovjetunionen aksepterte alle de 

vestlige forslagene. I mai 1955 var man med andre ord nær ved å oppnå en nedrustningsplan 

som var akseptabel for alle parter.174 Høsten 1955 forandret situasjonen seg. De vestlige 

delegasjonene nektet å diskutere forslagene fra 1952 og 1954 og forhandlingene nådde en 
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fastlåst situasjon.175 I årene frem til 1958 møttes kommisjonen flere ganger og diskusjonene 

fokuserte på delvis nedrustning. Til tross for dette, var ikke kommisjonen i stand til å komme 

til enighet.176  

I Norge utløste nedrustningsspørsmålet engasjement, både i Stortinget og i offentligheten i 

etterkrigsperioden. Ifølge historikerne Knut Einar Eriksen og Helge Pharo fantes det en bred 

tverrpolitisk støtte, spesielt for kontroll og stans i prøvesprengningene av kjernefysiske våpen. 

I 1956 økte motstanden både blant politikerne og offentligheten mot prøvesprengningene da 

det ble oppdaget at Sovjetunionens prøvesprengninger i Novaya Zemlja, nordvest i Russland, 

førte til kjernefysiske nedfall i Norge.177 Den norske motstanden mot prøvesprengningene ble 

styrket av internasjonale protester. Protestene bestod blant annet av fredsprisvinner Albert 

Schweitzers appell mot atomvåpen fra 1957, opprettelsen av Pugwashkonferansene og den 

britiske bevegelsen Campaign for Nuclear Disarmament. I Norge førte støtten til Schweitzers 

appell til en landsomfattende protestbevegelse, som samlet inn 250 000 underskrifter.178 

Meningsmålinger viste at mellom 70 til 80 prosent av den norske befolkning støttet et forbud 

mot prøver med kjernefysiske våpen.179 

I FN og NATO ble det fra norsk side, ofte sammen med andre land, fremlagt flere forslag om 

våpenkontroll og inspeksjon. I 1950 fremla Norge sammen med Frankrike et forslag om 

samling, kontroll og offentliggjøring av opplysninger om staters militære kapasiteter. I 1956 

foreslo Norge, Japan og Canada at prøvesprengninger med kjernefysiske våpen skulle 

forhåndsregistreres. Året etter foreslo Norge sammen med Pakistan i FNs generalforsamling 

at det skulle innledes drøftinger om en kontrollordning for stans i prøvesprengningene.180 Det 

var altså fra Gerhardsen-regjeringens side en stor interesse for å sikre en avtale om 

internasjonal kontroll og prøvestans. Denne interessen var fortsatt tilstede på slutten av 1950-

tallet. 

Under landsmøtet i 1959, fremla Arbeiderpartiet sitt forsvars- og utenrikspolitiske program 

gjeldende for årene 1959-1961. Et sentralt punkt som fremkommer i partiprogrammet, er 
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partiets syn på opprustningen og våpenkappløpet mellom USA og Sovjetunionen. Partiet anså 

det som en hovedoppgave å «arbeide for internasjonal nedrustning under betryggende 

kontroll.»181 Partiet gjentok sitt krav om stans i prøvesprengningene. Programmet fastslo at 

nedrustningsforhandlingene i FN måtte fortsette. 

Programmet tok for seg problemet med militære styrker og virksomhet. Partiet markerte at det 

ville «arbeide for at det kommer i stand betryggende ordninger for begrensning under 

gjensidig kontroll og inspeksjon av militære styrker og militær virksomhet» i de deler av 

verden der det var sterkest spenning mellom Øst og Vest.182 Samtidig påpekte partiet at det 

var i alle NATO-medlemslands interesse å utbygge et effektivt fellesforsvar, da dette ville gi 

«best mulig vern hvis vi blir angrepet».183 Partiet markerte altså motstand mot opprustning, 

men var samtidig villig til å gjøre et kompromiss når det kom til Norges medlemskap i 

NATO. 

Partiprogrammet antyder altså at partiet ville fortsette sin støtte til kravene om internasjonal 

kontroll, stans i prøvesprengningene av kjernefysiske våpen og nedrustning. Partiets støtte til 

en felles forsvarsstyrke i NATO viser at partiet ikke gikk inn for å støtte fullstendig 

nedrustning, men heller for å støtte delvis nedrustning. 

Philip Noel-Baker: Folkeforbundet, FN og rustningsmotstander 

Philip Noel-Baker (1889-1982) var en britisk politiker, humanitær arbeider og motstander av 

opprustning. Noel-Baker kom fra en familie som i flere generasjoner hadde tilhørt Vennenes 

samfunn (eller kvekersamfunnet), et kristent kirkesamfunn. Hans far, Allen Baker, drev med 

forskjellige typer veldedighetsarbeid i London på begynnelsen av 1900-tallet. Faren var 

medlem av det britiske partiet Liberal Party, og mesteparten av hans politiske karriere ble 

dedikert til å hindre krig.184 Gjennom sin far ble Noel-Baker opplært i kvekersamfunnets 

verdier om pasifisme og nestekjærlighet, som i stor grad påvirket hans senere liv og 

krigsmotstand.  

Etter første verdenskrig var Noel-Baker med i forhandlingene om grunnleggelsen av 

Folkeforbundet. Sammen med den britiske politikeren Lord Robert Cecil, som fikk 
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fredsprisen i 1937 for innsatsen han gjorde for organisasjonen, dro han til fredsforhandlingene 

i Paris som representant for Storbritannia. Under forhandlingene assisterte Noel-Baker med å 

skrive utkastet til Folkeforbundspakten. Den endelige pakten ble innført i 1920. Han var også 

med på å grunnlegge Den internasjonale arbeiderorganisasjonen (ILO).185 

Under mellomkrigsårene deltok Noel-Baker i nedrustningsforhandlinger i Folkeforbundet 

som rådgiver for Arthur Henderson. Han deltok blant annet i nedrustningsforhandlingene i 

Genève 1932-1933.186  

Noel-Baker spilte en viktig rolle for FN etter andre verdenskrig. I 1945 medvirket han i 

formuleringen av FN-pakten. Samme år ble Noel-Baker utnevnt som utenriksminister i 

Clement Attlees Labour-regjering. I denne stillingen fikk han en sentral rolle i FN som 

medlem av Storbritannias delegasjon. Han representerte Storbritannia i UNRRA. Han deltok 

også i organisasjonens første generalforsamlinger i New York og London i 1946.187  Ifølge 

redegjørelsen fra 1952, foreslo Noel-Baker opprettelsen til International Refugee 

Organization (IRO) og støttet forslaget om å opprette UNICEF.188 

Noel-Baker fulgte forhandlingene om fullstendig nedrustning og kontroll i FN meget tett. I 

1958, etter at forhandlingene om fullstendig nedrustning mislyktes, ble hans bok The Arms 

Race: A Programme for World Disarmament gitt ut. 

I boken gir Noel-Baker en historisk beskrivelse om rustningskappløpet fra 1884 til 1957. 

Noel-Baker skriver at rustningskappløpet etter 1870-tallet ble forårsaket av frykt, politisk 

uvillighet og det at kappløpet vedvarte. Han forklarer at når et land først begynte å ruste opp 

ville andre land også begynne å ruste opp. Opprustningen fortsatte fordi det fra politisk og 

militært hold var en frykt for at man ville ligge bak sine rivaler. Den eneste måten man ville 

unngå å ligge bak var ved å bygge flere og/eller bedre våpen. Nasjonene som rustet opp 

fryktet i tillegg at de ville bli angrepet av sine fiender. Dette førte til en kjedereaksjon: 

opprustning førte til frykt, som igjen førte til mer opprustning.189 

 
185 Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 184, Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 169 
186 Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 184-185, Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 170 
187 Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 185, Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 170, Nobel 

Peace Center, «Philip Noel-Baker 1959», nobelpeacecenter.org, 
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Redegjørelser for Nobels fredspris 1952, s. 28 
188 Redegjørelser for Nobels fredspris 1952, s. 28 
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En annen faktor som førte til at rustningskappløpet fortsatte uhindret, var politisk motvilje. 

Frykt og konkurranse gjorde politikerne uvillige til å ta avgjørelser som ville ramme nasjonal 

sikkerhet. Ingen stat «dared not lag behind, or refuse any sacrifice which they believed might 

discourage an enemy assault or avert defeat».190 Politisk uenighet rammet ifølge Noel-Baker 

samarbeidet mellom stormaktene og gjorde det vanskelig å komme fram til effektive og 

konstruktive tiltak for nedrustning. 

Noel-Baker viste til forhandlingene i Genève på 1930-tallet, som han deltok i, som et 

eksempel på hvordan politisk uenighet rammet samarbeidet mellom stormaktene. 

Forhandlingene mislyktes ifølge Noel-Baker på grunn av stormaktenes motvilje til å ruste ned 

«on terms that were fair and equitable to all».191  

I boken argumenterte Noel-Baker at delvis nedrustning ikke vil hindre utbruddet av nye 

konflikter. Noel-Baker pekte på Washington-avtalen av 1922 som et eksempel på hvorfor 

delvis nedrustning ikke fungerte i praksis. Som nevnt tidligere sørget avtalen mellom USA, 

Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan til begrensning av partenes sjøforsvar.192 Noel-Baker 

kalte avtalen en stor suksess, men påpekte at en svakhet ved avtalen var at den bare førte til 

delvis nedrustning.193 

Noel-Baker argumenterte at delvis nedrustning medførte en rekke problemer som kompliserer 

prosessen med å ruste ned. Noel-Baker pekte på tre forhold: For det første, gjorde delvis 

nedrustning det vanskeligere å løse tekniske problemer forårsaket av forskjellige militære 

kapasiteter i forskjellige land. For det andre blir kontroll mer vanskelig, til og med umulig. 

For det tredje øker ikke delvis nedrustning statenes «selvsikkerhet» eller folkets støtte, fordi 

det mangler garantier på at den vil bli etterlevd eller lykkes.194 

Delvis nedrustning var altså skjør, noe mellomkrigsperiodens nedrustningsforsøk viste. 

Washington-avtalen fra 1922 mislyktes i 1937 «because – and only because – no general 

disarmament treaty (fullstendig nedrustning) had been made».195 Nedrustningen måtte være 

fullstendig, altså måtte det skje en omfattende reduksjon av alle styrker og konvensjonelle 

våpen. Samtidig måtte det innføres en total avskaffelse av «moderne militærteknologi» for å 
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sikre en vellykket nedrustning.196 Moderne militærteknologi omfattet anno 1958 atomvåpen, 

biologiske våpen og kjemiske våpen, med andre ord masseødeleggelsesvåpen.  

Noel-Baker argumenterte ikke for en total nedrustning i boken, men for å en total avskaffelse 

av masseødeleggelsesvåpen og en reduksjon av konvensjonelle styrker til et nivå som ville 

hindre en fortsettelse av opprustningskappløpet og utbruddet av en ny katastrofal krig.197 

For 1959-prisen ble Noel-Baker nominert av den norske arbeiderpartipolitikeren og 

stortingsrepresentanten Finn Moe «dels på grunn av hans innsats, sammen med Nansen i 

flyktningarbeidet, og dels for et livs arbeid og innsats for nedrustning».198 Selv om Noel-

Baker ble nominert for flyktningarbeid, som Nobelkomiteen tidligere har kalt fredsskapende, 

var komiteens hovedfokus på Noel-Bakers bidrag til fredens sak gjennom hans innsats for 

nedrustning. 

Noel-Baker ble også nominert til prisen av flere personer i 1952. Forslagsstillerne pekte på 

Noel-Bakers livslange innsats for fredens sak. Historieprofessor Charlie K. Webst, som 

nominerte Noel-Baker for hans innsats for nedrustning siden 1920-tallet, påpekte at Noel-

Baker «has been a constant worker in the cause of peace both in his political and private 

capacity».199  

Andre som nominerte Noel-Baker i 1952 på grunnlag av nedrustningsarbeid var Lord William 

Henderson, sønnen til den britiske politikeren Arthur Henderson, som ledet 

rustningsforhandlingene i Genève på 1930-tallet, og L.P. Walters, tidligere stedfortredende 

generalsekretær for Folkeforbundet.200 Både Lord Henderson og Walters pekte på Noel-

Bakers samarbeid med Arthur Henderson under rustningsforhandlingene i Genève på 1930-

tallet. Noel-Bakers bidrag under nedrustningsforhandlingene ble ansett som sentralt og 

Walters argumenterte at Noel-Baker spilte en like stor rolle som A. Henderson i forsøket på å 

redde forhandlingene.201  

Nobelkomitemedlemmenes holdning til nedrustning  

Historiker Olav Njølstad påpekte i artikkelen «The Norwegian Nobel Committee and the 

Atom Bomb, 1945-1999» fra 2001, at Nobelkomiteen de første ti årene etter andre 
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verdenskrig viste lite eller ingen interesse for atombomben. Medlemmene var sympatiske til 

vestens bruk av atomvåpen som et middel til å få en slutt på verdenskrigen i 1945, og deretter 

for å avskrekke Sovjetunionen. Det første tiåret etter krigen så dermed ikke Nobelkomiteen 

noen sammenheng mellom atomvåpen og krig.202 

Etter 1955 økte komiteens interesse for atomvåpen. Njølstad peker på at komiteen ble tilsendt 

flere nominasjoner av kandidater som arbeidet for reduksjon av antallet atomvåpen, noe som 

reflekterte en økende internasjonal motstand mot det kjernefysiske kappløpet. Njølstad 

argumenterer også for at denne typen kandidater fikk mer oppmerksomhet av komiteen på 

grunn av at komitéens leder, Gunnar Jahn, var motstander mot atomvåpen.203 

Videre hevder Njølstad at temaet på 1950-tallet og 1960-tallet førte til en splittelse i komiteen 

med Jahn, som mente at prisen burde bli utdelt til atomvåpenmotstandere på den ene siden og 

de fire andre medlemmene, C.J. Hambro, Gustav Natvig-Pedersen, Martin Tranmæl og Aase 

Lionæs, som ikke kunne støtte kandidater som kritiserte de vestlige maktenes atompolitikk på 

den andre. Dette innebar ifølge Njølstad at komiteen ville enstemmig støtte 

atomvåpenmotstandere bare hvis de var vestlig orientert og fikk støtte fra Jahn. Njølstad 

argumenterer at dette var tilfellet med valget av Noel-Baker. Han var både vestlig orientert og 

argumenterte mot spredningen av atomvåpen.204 

Njølstads fokus var på atomvåpen spesielt og han vurderer dermed ikke komitemedlemmenes 

syn på nedrustning generelt. Prisen til Noel-Baker ble utdelt for hans innsats for nedrustning 

generelt og ikke spesifikt for atomvåpen, det er dermed hensiktsmessig å vurdere 

medlemmenes syn på nedrustning da dette, i likhet med atomvåpen, kan ha påvirket 

beslutningsprosessen.  

Nobelkomitemedlemmene ble i løpet av 1950-tallet, spesielt etter 1955, mer kritiske til 

rustningskappløpet. Kritikken var spesielt rettet mot atomvåpen, og i likhet med Gerhardsen-

regjeringen og norsk offentlighet var komiteen kritisk til stormaktenes prøvesprengninger. 

Arkivmaterialet viser også at komitemedlemmene var positive til og støttet nedrustning. 

Jahns dagbøker viser at hans motstand var spesifikt rettet mot atomvåpen. Motstanden økte og 

ble mer radikal frem til utdelingen av prisen til Noel-Baker. Radikaliseringen fulgte etter at 

forhandlingene i FN om blant annet en total avskaffelse av atomvåpen nådde en fastlåst 
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situasjon i mai 1955, og etter oppdagelsen av at Norge ble spesielt rammet av kjernefysisk 

nedfall. I denne oppgaven er det oppføringene mellom 1958 til 1967 som er i fokus. Jahns 

meninger om forhandlingene i FN mellom 1952 og 1955 og hvordan han reagerte da 

forhandlingene kollapset kommer ikke fram. Føringene fra 1958 og videre viser at Jahn var 

frustrert over at rustningskappløpet vedvarte og at stormaktene ikke kunne bli enige og 

komme fram til en løsning. Det er dermed rimelig å anta at Jahn på et tidspunkt ble skuffet 

over at forhandlingene mislyktes. 

Jahn uttrykte pessimisme for utviklingen, spesielt for folks manglende kunnskap om 

atomvåpen: «Vi må heller ikke glemme den ting at for storparten av menneskene står dette 

med atomvåpene (sic) så pass fjernt at de i vel i realiteten ikke makter å tenke og fatte hvor 

stor faren kan være.»205 Han uttrykte dette synspunktet i sammenheng med at det var 

«vanskelig for folk å gjöre seg opp noen mening om de skal være for eller mot 

atomopprustning av Vest-Europa».206 

Jahn ble spesielt påvirket av Albert Schweitzer, prisvinneren fra 1952, og hans motstand mot 

atomvåpen. Schweitzers appell i 1957 mot atomvåpen ble lest opp av Jahn og kringkastet på 

NRK. Appellen krevde en øyeblikkelig stans i prøvene med kjernefysiske våpen.207 Året etter, 

sommeren 1958, sendte Jahn og en gruppe demonstranter en resolusjon som oppfordret 

regjeringen og Stortinget om at de i FN tok opp «spörsmålet om straks å slutte med pröver 

med kjernefysiske våpen».208 Det samme året møtte Jahn den amerikanske forskeren Linus 

Pauling, som i likhet med Schweitzer forsøkte å få en slutt på prøvesprengningene. Jahn var 

svært positiv til Pauling og de to utviklet et godt vennskap.209 Jahn skrev blant annet i 

dagbøkene «Jeg har sjelden truffet et menneske som har virket så fin, edel og barnlig.»210

  

 
205 Gunnar Jahns dagbøker, 12.05.58, s. 2906 
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207 Eriksen og Pharo, Kald krig og internasjonalisering 1949-1965, s. 236-237, Njølstad, «The Norwegian Nobel 
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208 Gunnar Jahns dagbøker, 03.06.58, s. 2914-2915 
209 I dagbøkene kommer det fram at Pauling i 1961 arrangerte en konferanse kalt ««Against the Spread of 

Nuclear Weapons» på Nobelinstituttet.» Nobelkomiteens medlemmer var enstemmige om at medlemmene ikke 

burde delta i konferansen. Gunnar Jahn trosset denne enigheten ved å delta på konferansen. I 1962 ble Pauling 

nominert til fredsprisen, og Jahn var overbevist om at han burde få prisen, men klarte ikke å overbevise resten av 

komiteen. Prisen ble ikke utdelt i 1962. I 1963 overbeviste Jahn komiteen å tildele prisen for 1962 til Pauling 

etter å ha truet komiteen med å gå av som formann.  
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Noel-Baker var motstander av atomvåpen og argumenterte for at enhver nedrustningsavtale 

måtte omfatte et forbud mot atomvåpen. Det er dermed rimelig å anta at Jahns motstand 

gjorde ham tilbøyelig til å utdele prisen til Noel-Baker.  

De andre medlemmene, selv om de ikke var like fremtredende i sin kritikk som Jahn, var til 

en viss grad kritiske til rustningskappløpet mellom supermaktene og støttet nedrustning.  

Martin Tranmæl støttet nedrustning i mellomkrigsårene og skrev blant annet i 1937 i 

Arbeiderbladet, som han var redaktør for fram til 1949, at Arbeiderpartiet «aldri vil gi opp 

arbeidet for nedrustning og avvepning (sic)».211 I en kronikk fra 1943, argumenterte han at 

rustningsnivået bør reduseres.212 

Ifølge Helge Øystein Pharo tilhørte komitemedlem Gustav Natvig-Pedersen i 

mellomkrigsårene Arbeiderpartiets pasifistiskorienterte grupper, og var i fremste rekke i 

regjeringen som rettet kritikk mot opprustningen etter andre verdenskrig. Han skal ifølge 

Pharo ha sett på opprustningen med sterk ulyst.213 I debatten om kongens trontale i 1952, 

fremla Natvig-Pedersen, som stortingspresident, det han mente var hovedlinjen i norsk 

utenrikspolitikk på 1950-tallet: «Det heter der (trontalen): «Norge vil gi sin fulle støtte til de 

Forente Nasjoners arbeid for internasjonal avspenning, begrensning av rustningene og for 

teknisk og økonomisk hjelp til underutviklede land.»»214 Natvig-Pedersen støttet med andre 

ord FNs innsats for nedrustning.  

I likhet med Natvig-Pedersen argumenterte C. J. Hambro i Stortinget at 

nedrustningsspørsmålet måtte løses gjennom FN. Ifølge Hambro måtte Norge «støtte de 

initiativ som måtte bli tatt og medvirke til å skape den avspenning i den internasjonale 

atmosfære som måtte muliggjøre å bringe (sic) disse ting frem».215 

Aase Lionæs var fra 1954 til 1961 vararepresentant for Norge i FNs Generalforsamling. I 

løpet av perioden deltok Lionæs i nedrustningsforhandlingene i forsamlingen og orienterte 

Stortinget om dette arbeidet. I januar 1958 orienterte Lionæs Stortinget om det seneste 

nedrustningsforslaget Norge sammen med 23 andre land skal ha fremmet til 

Generalforsamlingen. Forslaget fremmet krav om innstilling av prøvesprengning av 
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214 beh.S.tid. (1952), s. 237. 
215 beh.S.tid (1952), s. 1919 



 

54 

 

kjernefysiske våpen, kontroll og inspeksjon og likeledes et krav om en reduksjon av væpnede 

styrker.216  

Arbeiderpartiets partiprogram fra 1959, som ble skrevet kort tid før fredsprisen ble utdelt til 

Noel-Baker, reflekterte kravene i nedrustningsforslaget Lionæs beskrev. Dette tyder på at det 

på slutten av 1950-tallet innad i Arbeiderpartiet eksisterte et bredt, men omstridt krav om 

nedrustning. Lionæs, Tranmæl og Natvig-Pedersen var alle medlemmer av partiet og 

Nobelkomiteen i 1959. 

Komitemedlemmenes tilbøyelighet til å støtte og kreve nedrustning og en stans i 

prøvesprengningene viser at det er rimelig å anta at de støttet Noel-Baker ikke bare fordi han 

var vestlig orientert, slik Njølstad hevder, men også fordi han tok til orde for nedrustning. 

Nobelkomiteens begrunnelse: Fullstendig nedrustning under internasjonal 

kontroll 

I presentasjonstalen kom det fram at komiteen la til grunn tre virkelighetsoppfatninger for at 

Noel-Baker og hans arbeid fortjente prisen. Den mente at rustningskappløp fører til krig og 

for å unngå dette måtte det fullstendig nedrustning til. Nedrustningen måtte likeledes 

kontrolleres av det internasjonale samfunnet. For å begrunne disse oppfatningene refererte 

komiteen til Noel-Bakers bøker The Arms Race, hvis innhold blir beskrevet tidligere i 

kapittelet, The Geneva Protocol gitt ut i 1925, Disarmament gitt ut i 1926, The Coolidge 

Conference gitt ut i 1927 og The Private Manufacture of of Armaments gitt ut i 1936. 

Komiteen refererte spesifikt til Noel-Bakers argumenter om rustningskappløp og nedrustning. 

Henvisningene til Noel-Bakers argumenter tyder på at komiteen var enige med hans holdning 

til rustningskappløp og nedrustning. 

I presentasjonstalen kommer det fram at komiteen var enige med Noel-Bakers påstand om at 

nedrustning er mulig.  I The Arms Race sammenliknet Noel-Baker synet på den militære 

trusselen med de underutviklede landenes syn på fattigdom: 

Most people in most countries accept their present burden of armaments as the peoples of the 

under-developed countries used to accept their poverty: with unquestioning, even resentful, 

resignation. It seems to them quite normal; part of the heritage of the past; and they hardly 

question that it will be needed still for many years.217 

Noel-Baker mente at den måten verden forholdt seg til rustningskappløp var uheldig. Å finne 

en løsning var ingen umulighet. Under de rette forholdene kunne man ruste ned. Noel-Baker 
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viste til nedrustningsavtaler mellom henholdsvis USA og Canada og Norge og Sverige for å 

vise at nedrustning var mulig. Han presiserte ikke hvilke avtaler det er snakk om, men mente 

at de hadde ført til permanente løsninger som hadde vært positive for hele verden.218 

I presentasjonstalen pekte komiteen på forhandlingene i Genève på 1930-tallet og det ble 

spurt til forsamlingen: «Which of us today remembers the Geneva Protocol and the 

discussions it aroused?»219 Forholdene som kunne ha ført til at forhandlingene kunne ha 

lykkes og ført til nedrustning, var ifølge komiteen tilstede. I likhet med Noel-Baker 

argumenterte komitéen for at forhandlingene mislyktes på grunn av statenes frykt for hvordan 

nedrustningen ville påvirke nasjonal sikkerhet.220 Nobelkomiteen mente altså at det var mulig 

å oppnå nedrustning om de rette forholdene var tilstede, noe som innebar internasjonalt 

samarbeid og en tilsideleggelse av fokuset på nasjonal sikkerhet. Komiteen fremmet dermed 

normen om at nedrustning er en internasjonal forpliktelse. 

Normen om at nedrustning var en internasjonal forpliktelse oppstod under 

fredsforhandlingene og opprettelsen av Folkeforbundet etter første verdenskrig. Etter andre 

verdenskrig gjentok man forpliktelsen med opprettelsen av FN. Komiteen videreførte altså 

normen med prisen til Noel-Baker. 

Komiteen delte også synet til Noel-Baker om at rustningskappløp fører til krig. I 

presentasjonstalen ble det referert til Noel-Bakers beskrivelse om hvordan nasjoners frykt for 

å ligge bak i kappløpet førte til økt opprustning.221 Som vist tidligere, ble dette synet mer 

aktuell etter første verdenskrig. I 1934 påpekte komiteen det samme og presiserte at verden 

måtte ruste ned for å oppnå fred.222 Nobelkomiteen identifiserte altså rustningskappløp som en 

årsak til krig allerede i mellomkrigsårene. Med utdelingen av prisen til Noel-Baker i 1959, 

gjentok altså komiteen dette argumentet og minnet det internasjonale samfunnet om dets 

forpliktelse til å ruste ned.   

Komiteen argumenterte at nedrustningen må være «fullstendig og inkludere alle typer våpen» 

for å være effektiv.223 Det ble vist til The Arms Race, som komiteen påpekte hadde gjort et 
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dypt inntrykk. I boken innebar fullstendig nedrustning en omfattende reduksjon av 

konvensjonelle styrker og avskaffelse av alle masseødeleggelsesvåpen.  

Komiteen fremmet altså normen om fullstendig nedrustning, som oppstod i kjølvannet av 

andre verdenskrig. Det første tiåret etter krigen var normen en sentral drivfaktor for 

forhandlingene i FN. Etter 1955 gikk stormaktenes fokus tilbake til delvis nedrustning, som 

preget mellomkrigsperiodens forhandlinger. Gerhardsen-regjeringens syn på nedrustning, som 

kommer fram i Arbeiderpartiets partiprogram formulert i 1959, viser at også den støttet delvis 

nedrustning etter 1955. Nobelkomiteen, som inkluderte tre arbeiderpartipolitikere i Lionæs, 

Tranmæl og Natvig-Pedersen, var dermed i 1959 tidlig ute med å kreve og fremme fullstendig 

nedrustning både internasjonalt og i Norge.  

En tredje norm Nobelkomiteen fremmet med utdelingen av 1959-prisen er normen om 

nedrustning under internasjonal kontroll. Komiteen støttet Noel-Bakers forslag om et effektivt 

system som ville sikre gjensidig kontroll og påpekte «disarmament today depends primarily 

on whether West and East can agree to a control system».224 Talen pekte på at statenes uvilje 

med å tillate kontroll hindret opprettelsen av et effektivt kontrollsystem. Likeledes påpekte 

komiteen i likhet med Noel-Baker at et kontrollsystem måtte utvikles innenfor og sikres av 

FN. 

Prinsippet om et internasjonalt kontrollsystem, spesielt i forbindelse med atomvåpen, fikk 

bred støtte både internasjonalt og i Norge etter andre verdenskrig. I Norge fantes det bred 

tverrpolitisk støtte til at prøvesprengningene måtte komme under kontroll. Normen om 

internasjonal kontroll gjennomgikk altså det Martha Finnemore og Kathryn Sikkink kaller en 

normkaskade på 1950-tallet.225 Utdelingen av fredsprisen til Noel-Baker er en del av denne 

kaskaden ved at den bidro til å fremme normen. 

Nobelkomiteen argumenterte altså med fredsprisen til Noel-Baker at en ikke kunne sikre varig 

fred så lenge rustningskappløpet fortsatte. Videre mente komiteen at nedrustning var mulig 

hvis statene la til side fokuset på nasjonal sikkerhet og samarbeidet, og at nedrustningen må 

være fullstendig og gjennomføres under internasjonal kontroll sikret av FN.  
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Oppsummering 

Dette kapittelet viser at Nobelkomiteen i 1959 tildelte fredsprisen til den britiske politikeren 

Philip Noel-Baker for hans innsats med å skape en verden der opprustning ikke lenger ville 

være nødvendig. Prisutdelingen kom i kjølvannet av et vedvarende rustningskappløp mellom 

stormaktene, som opprinnelig begynte på 1800-tallet. 

Etter første verdenskrig anerkjente det internasjonale samfunnet rustningskappløp som en 

årsak til krig og forpliktet til å ruste ned for å hindre fremtidige konflikter. I mellomkrigsårene 

forsøkte verdens stater å forhandle fram en avtale om nedrustning i Folkeforbundet. Prinsippet 

om delvis nedrustning, med andre ord redusering av våpen og styrker til et fastsatt nivå, 

preget forhandlingene. Det gjorde også uenigheter mellom stormaktene om avtalenes innhold. 

Uenighetene ble forårsaket av statenes fokus på nasjonal sikkerhet. På 1930-tallet økte 

opprustningen i en rekke land, spesielt i Tyskland, Japan og Sovjetunionen, og 

nedrustningsavtalene som ble oppnådd på 1920-tallet kollapset. Nedrustningsforsøkene i 

Folkeforbundet kollapset ved utbruddet av andre verdenskrig i 1939.  

Etter andre verdenskrig fortsatte rustningskappløpet, dette til tross for at det internasjonale 

samfunnet anerkjente nedrustning som en forpliktelse med FN-pakten. Etter krigen økte 

omfanget til kappløpet betraktelig. Kappløpet ble en del av rivaliseringen mellom USA og 

Sovjetunionen, som brukte store ressurser på å utvikle nye våpen og ny teknologi. Dette førte 

til at nye, mer ødeleggende våpentyper ble utviklet, som atomvåpen, biologiske og kjemiske 

våpen og ballistiske våpen, altså masseødeleggelsesvåpen. Rustningskappløpets trussel mot 

freden økte dermed i takt med denne utviklingen.  

På 1950-tallet økte motstanden mot opprustningen, spesielt mot stormaktenes 

atomprøvesprengninger, både i Norge og internasjonalt. I Norge fantes det en bred 

tverrpolitisk støtte for stans av atomprøvesprengningene og internasjonal kontroll. 

Nobelkomiteens medlemmer var også motstandere av opprustning og argumenterte at 

opprustningen måtte begrenses og nedrustningsspørsmålet måtte løses i FN. 

Etter krigen forsøkte man å forhandle fram en avtale om nedrustning i FN. Denne gangen 

handlet forhandlingene om fullstendig nedrustning, altså en omfattende redusering av stående 

styrker, internasjonal kontroll og om en avskaffelse av masseødeleggelsesvåpen, spesielt 

atomvåpen. Til tross for langvarige forsøk mislyktes forhandlingene og en avtale om 

fullstendig nedrustning og internasjonal kontroll uteble. Etter 1955 gikk fokuset til 

forhandlingene tilbake til delvis nedrustning. 



 

58 

 

Noel-Baker fulgte nedrustningsforsøkene i Folkeforbundet og FN meget tett og skrev flere 

bøker om rustningskappløp og nedrustning. I 1958 utga Noel-Baker boken The Arms Race: A 

Programme for World Disarmament. I boken argumenterte han at rustningskappløp førte til 

krig og verdens stater måtte ruste ned for å hindre krig. Noel-Baker argumenterte også at 

nedrustningen måtte være fullstendig for å lykkes og gjennomføres under internasjonal 

kontroll i FN. 

Presentasjonstalen til Nobelkomiteen viste at den var enig i Noel-Bakers synspunkter om 

rustningskappløp og nedrustning. Komiteen argumenterte at rustningskappløp fører til krig. 

Dette synet ble mer aktuell etter første verdenskrig og under fredsforhandlingene ble 

rustningskappløp anerkjent som krigsskapende. Nobelkomiteen argumenterte at krig er 

krigsskapende også i 1934 med utdelingen av fredsprisen til den britiske politikeren Arthur 

Henderson for hans innsats for nedrustning i mellomkrigsårene. Nobelkomiteen identifiserte 

dermed rustningskappløp som en årsak til krig allerede på 1930-tallet.    

I likhet med Noel-Baker argumenterte Nobelkomiteen for at nedrustningen måtte være 

fullstendig. Komiteen presiserte også at nedrustningen måtte være underlagt et internasjonalt 

kontrollsystem innenfor FN. Samtidig minnet komiteen det internasjonale samfunnet om dets 

forpliktelse til å ruste ned. Med 1959-prisen fremmet dermed komiteen tre normer: 

nedrustning må være fullstendig, nedrustning må gjennomføres under internasjonal kontroll 

og nedrustning er en internasjonal forpliktelse. 

Komiteen var tidlig ute med å fremme fullstendig nedrustning sammenliknet med den norske 

regjeringen, som i 1959 presiserte at den ville i likhet med stormaktene støtte delvis 

nedrustning. Internasjonal kontroll gjennomgikk på 1950-tallet en normkaskade og komiteen 

reflekterte det norske og internasjonale samfunnets støtte for internasjonal kontroll. Normen 

om at nedrustning er en internasjonal forpliktelse oppstod med fredsforhandlingene etter 

første verdenskrig. I 1959 videreførte komiteen normen.   
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Kapittel 4: 1960-prisen til Albert Luthuli: Passiv motstand i kampen 

for universelle menneskerettigheter og likestilling 

Innledning 

Fredsprisen for 1960 ble utdelt til den sør-afrikanske politikeren Albert Luthuli for Luthuli hans 

passive motstand mot apartheidregimet i Sør-Afrika og hans innsats for å fremme ideene om 

«justice in the individual, in the nation, and among the nations».226 Prisen ble utdelt i 1961 etter 

å ha blitt reservert året før.227 Den andre prisen, for 1961, ble utdelt til den svenske økonomen 

og diplomaten Dag Hammarskjöld posthumt. Prisen var unik ved at den var den første 

prisutdelingen der Nobelkomiteen fokuserte på menneskerettigheter og passiv motstand. 

Mahatma Gandhi var en lignende kandidat som ikke ble tildelt fredsprisen i sin tid. Dette viser 

at prisen til Luthuli var en utvidelse av komiteens forståelse av fred. Dette kapittelet tar for seg 

komiteens vurdering av passiv motstand, menneskerettigheter og rasemotstand. Hva var 

komiteens holdning? I sin motstand mot apartheid var Nobelkomiteen tidlig ute eller del av en 

global motstand? 

Da Nobelkomiteen tildelte fredsprisen til Luthuli i 1961 hadde regjeringen fra 

Nasjonalistpartiet i Sør-Afrika fritt segregert den sør-afrikanske befolkningen og brutt 

menneskerettighetene i tolv år. I perioden etter andre verdenskrig vokste det frem en ny 

verdensorden som ønsket å unngå den samme brutaliteten som var sett under krigen. Sør-

Afrika gikk derimot i motsatt retning.  

Passiv motstand og menneskerettigheter   

Da Nobelkomiteen utdelte fredsprisen til Luthuli presiserte den, for første gang i prisens 

historie, at passiv motstand mot vold og undertrykkelse er fredsskapende. Passiv motstand 

fikk sin fremgang med Gandhis passive motstandsbevegelse mot det britiske styret i Sør-

Afrika på begynnelsen av 1900-tallet og senere i India. 

Gandhi var bosatt i Sør-Afrika i fra 1895 til 1915. Under oppholdet forsøkte Gandhi å bedre 

leveforholdene til den indiske minoriteten i landet. Han oppfordret indere til å gjøre opprør 

mot landets lover med passive, ikke-voldelige metoder. I 1915 returnerte Gandhi til India der 

han gjennomførte en rekke passive kampanjer mot det britiske styret. Gandhi oppfordret også 

 
226 Nobel Media, «Award Ceremony Speech 1960», nobelprize.org, 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1960/ceremony-speech/ (hentet 22.02.18) 
227 I Gunnar Jahns dagbøker kommer det fram at komiteens medlemmer ikke klarte å bli enige om hvem som 

skulle få prisen i 1960 og det ble vedtatt å ikke utdele prisen dette året. Gunnar Jahns dagbøker, 28. oktober 

1960, ukjent sidetall, fra Nobelinstituttets arkiv 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1960/ceremony-speech/
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til passiv motstand under konflikten mellom hinduer og muslimer som preget India på 1930- 

og 1940-tallet.228 

Gandhis ideologi om passiv motstand førte til en internasjonal bevegelse og var en inspirasjon 

for senere generasjoner av passive motstandere.229 En norm om at motstanden mot 

undertrykkelse skal foretas med passive metoder spredte seg dermed med Gandhis passive 

motstand mot det britiske styret i Sør-Afrika og India. Ifølge Gandhi var etiske standarder for 

vold hierarkisk oppbygget med tre nivåer: På bunnen fant man de ikke modiges vold, på 

midten de modiges vold og helt øverst de modiges ikke-vold. Gandhi, og som vi skal se 

Luthuli, foretrakk det øverste nivået.230 

Religion spiller en viktig rolle for mange passive motstandere. De universelle religionene 

oppfordrer til brorskap mellom mennesker, altså fredelig sameksistens, og at mennesker ikke 

tyr til vold. Ikke-vold er altså et sentralt prinsipp for de universelle religionene. Gandhis 

passive motstand var basert på buddhismens og hinduismens religiøse konsept Ahimsa. 

Ahimsa innebærer «respekt for alt levende» og «ikkebeskadigelse».231 

Til tross for at han ble den ledende skikkelsen innenfor passiv motstand i det 20. århundre, 

tildelte Nobelkomiteen aldri prisen til Gandhi.232 I artikkelen «Gandhi, the missing laureate» 

viser historiker Øyvind Tønnesson hvorfor prisen ikke ble utdelt til Gandhi. Han ble nominert 

til fredsprisen i 1937, 1938, 1939, 1947 og noen dager før han ble myrdet den 30. januar 

1948.233 Gunnar Jahn, Martin Tranmæl og Carl Joachim Hambro var medlemmer av komiteen 

mellom 1938 og 1948. De tre var dermed medvirkende i vurderingen av Gandhi som kandidat 

til prisen. 

Forslagsstillerne var, ifølge Tønnesson Gandhis tilhengere og støttet ham for hans fromhet, 

passive motstand og motstand mot imperialismen. Tønnesson påpeker at Gandhi i 1937, 1938 

og 1939 ble nominert av Arbeiderpartipolitikeren og stortingsrepresentanten Ole Colbjørnsen. 

 
228 Øyvind Tønnesson, «Mahatma Gandhi, the missing laureate», nobelprize.org, 

https://www.nobelprize.org/prizes/themes/mahatma-gandhi-the-missing-laureate (publisert desember 1999, 

hentet 08.03.20) 
229 Nigel Young, «Concepts of Peace: From 1913 to the Present» i Ethics & International Affairs, Summer 2013, 

Vol. 27(2), s. 160 
230 Scott Everet Couper, «Emasculating Agency: An Unambiguous Assessment of Albert Luthuli’s Stance on 

Violence», i South African Historical Journal, 01. September 2012, Vol. 64(3), s. 572-573 
231 Knut A. Jacobsen, «ahimsa», Store norske leksikon, https://snl.no/ahimsa (sist oppdatert: 20.02.18, hentet 

02.12.19), Oxford Learner’s Dictionaries, «ahimsa», oxfordlearnersdictionaries.com, 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ahimsa?q=ahimsa (hentet 02.12.19) 
232 Tønnesson, «Mahatma Gandhi…», Nobel Media, «Award Ceremony Speech 1989», nobelprize.org, 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1989/ceremony-speech/ (hentet 29.04.20) 
233 Tønnesson, «Mahatma Gandhi…» 

https://www.nobelprize.org/prizes/themes/mahatma-gandhi-the-missing-laureate
https://snl.no/ahimsa
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ahimsa?q=ahimsa
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1989/ceremony-speech/
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I 1938 ble Gandhi dermed behørig plassert på kortlisten. Gandhi ble dette året utredet av 

professor Jacob Worm-Müller. Worm-Müller var, ifølge Tønnesson, meget kritisk overfor 

Gandhi, og skal ha argumentert at han er «a freedom fighter and a dictator», og pekte på at 

han var altfor nasjonalistisk.234 

I 1947 ble Gandhi plassert på kortlisten for andre gang og redegjørelsen fra 1937 ble 

oppdatert av historiker Jens Arup Seip med informasjon om Gandhi og utviklingen i India på 

1940-tallet, inkludert konflikten mellom India og Pakistan. Ifølge Tønnesson skrev Jahn i sin 

dagbok at to av komiteens medlemmer, Høyrepolitiker Herman Smitt Ingebretsen og 

Venstrepolitiker Christian Oftedal, var positive til å utdele prisen til Gandhi. De tre andre 

medlemmene, Jahn, Tranmæl og tidligere utenriksminister og Bondepartipolitiker Birger 

Braadland, var derimot motvillige. De tre var kritiske til at Gandhi var uforholdsmessig 

forpliktet til en av partene, India. Jahn og Tranmæl skal også ha fått vite at Gandhi skal ha gitt 

opp sin avvisning av krig og oppfordret til krigføring mot Pakistan. Gandhi ble dermed 

vurdert som uaktuell og prisen ble istedenfor utdelt til den britiske politikeren og juristen Lord 

Robert Cecil.235 

I 1948 vurderte komiteen å tildele prisen til Gandhi posthumt. Gandhi var på kortlisten, som 

ifølge Tønnesson bestod av tre navn. Komiteen bestemte til slutt å ikke utdele prisen i 1948 

og begrunnet dette med at det var ingen passende kandidater.236 

Samme år som Gandhi ble myrdet, vedtok FNs Generalforsamling 

Menneskerettighetserklæringen. Erklæringen kom i kjølvannet av FN-pakten av 1945, som 

påpekte at universelle menneskerettigheter gjelder hele menneskeheten, uavhengig av 

rasetilhørighet, kjønn, religion og nasjonalitet. FN-pakten erklærte at alle medlemslandene 

hadde fastslått at de skulle «forene sin innsats [. . .] for å fremme og oppmuntre til respekt for 

menneskerettigheter». Innledningen til FN-pakten påpekte at organisasjonens medlemmer 

bekrefter «vår tro på grunnleggende menneskerettigheter [. . .] og på menns og kvinners [. . .] 

like rett».237 De nasjonene som skrev under pakten forpliktet seg dermed til å fremme og 

respektere universelle menneskerettigheter. Altså oppstod det med pakten normer om at 

menneskerettighetene gjelder hele menneskeheten og at verdens stater har en forpliktelse til å 

respektere disse rettighetene. 

 
234 Sitert etter Tønnesson, «Mahatma Gandhi…» 
235 Ibid. 
236 Ibid. 
237 FN-sambandet, «FN-pakten» 
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Med menneskerettighetserklæringen av 1948 fikk man et dokument som presiserer de 

universelle rettighetene FN-pakten refererte til. For første gang fikk man et dokument som 

fastsatte visse politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter som er universelle og i 

prinsippet ukrenkelige.238   

Apartheidregimet 

I 1948, samme år som FNs Menneskerettighetserklæring ble vedtatt, kom det sørafrikanske 

Nasjonalistpartiet til makten i Sør-Afrika. Nasjonalistene var hvite med nederlandsk 

bakgrunn, og kalte seg selv for afrikandere (afrikaner på nederlandsk), og snakket afrikaans, 

et språk som hadde utviklet seg fra nederlandsk. Nasjonalistene hadde regjeringsmakten fram 

til Nelson Mandela kom til makten i 1994. I de 46 årene Nasjonalistpartiet satt med 

regjeringsmakten i Sør-Afrika, ble raseskille systematisert politisk med apartheid.239 

Apartheid ble av nasjonalistene sett på som både politisk og religiøs doktrine, og raseskille ble 

rettferdiggjort politisk og religiøst gjennom afrikandernes historie og deres tolkning av 

bibelen. Ifølge Wayne C. McWilliams og Harry Piotrowski ble apartheids to drivkrefter, 

religiøs determinisme og raseoverlegenhet, forårsaket av afrikandernes lange kamp mot 

kjetteri, vestlig liberalisme og mot de andre folkegruppene i Sør-Afrika.240 Ifølge 

afrikandernes religiøse forståelse var ikke afrikanderne bare Guds valgte folk, det var også 

deres skjebne å dominere Sør-Afrika og de som bodde der. Apartheid ble ansett som Guds 

forkynnelse og dets innhold hadde blitt sanksjonert i bibelen: Gud kommanderte afrikanderne 

å segregere befolkningen i Sør-Afrika.241 

Sentralt for apartheidsystemet var passlovene. Passlovene ble innført allerede i 1906 og 

krevde at alle folkegrupper utenom de hvite skulle bære på pass. De ikke-hvite måtte bruke 

passene for å kunne forlate townshipene de tilhørte. Dette var slumlignende områder bygget 

av Nasjonalistregjeringen. Townshipene ble et bilde av apartheid i kraft: 

menneskerettighetsbrudd, segregering, fattigdom og sult, umenneskelige forhold og død.242 

 
238 Erklæringen har blitt benyttet som basis for flere erklæringer og menneskerettighetskonvensjoner. En 

erklæring er ikke et juridisk bindende dokument, men kan ha politisk og moralsk kraft. Konvensjoner er juridisk 

bindende. 
239 Apartheid er et afrikaans ord og betyr atskillelse. McWilliams og Piotrowski, The World Since 1945, s. 48 
240 Ibid., s. 284-285 
241 Ibid., s. 284 
242 Andile Mngxitama, «Nelson Mandela: South Africa’s townships, then and now», Telegraph, 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nelson-mandela/9465026/Nelson-Mandela-South-Africas-

townships-then-and-now.html (publisert 06.12.13, hentet 27.02.19) 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nelson-mandela/9465026/Nelson-Mandela-South-Africas-townships-then-and-now.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nelson-mandela/9465026/Nelson-Mandela-South-Africas-townships-then-and-now.html
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Over 300 lover om segregering av den sør-afrikanske befolkningen ble innført under 

apartheid tiden. Lovene rammet 11,4 millioner mennesker over hele landet.243 Antallet lover 

og deres omfang viser at apartheid utviklet seg til et omfattende politisk-religiøst 

samfunnssystem, der segregering ble en politisk besettelse. Landet ble segregert politisk, 

sosialt, kulturelt, økonomisk, geografisk og biologisk. Skoler, strender, sykehus, 

boligområder, jobber og gravlunder ble segregert. Ingen form for seksuelt samkvem mellom 

de forskjellige folkegruppene var tillat. Politiske organisasjoner og aktivisme var reservert for 

den hvite minoriteten, afrikanderne.244 

FN spilte en sentral rolle i kampen mot apartheid. Britisk-India benyttet seg tidlig av sitt 

medlemskap i FN til å kritisere Sør-Afrikas behandling av indere. I 1946 forespurte landet den 

første Generalforsamlingen om å ta opp den sør-afrikanske regjeringens behandling av indiske 

borgere i den sør-afrikanske union. Konflikten mellom de to landene ble mer omfattende og i 

1949 forsøkte FNs Generalforsamling å megle mellom partene og finne en løsning. Forsøket 

var forgjeves og raseskillet i Sør-Afrika ble mer omfattende.245 Utover 1950-tallet økte 

motstanden mot rasepolitikken til Nasjonalistregjeringen, både fra norsk offentlighet og fra 

FN. 

I Arbeiderbladet i Oslo fra november 1961 omtales Arbeiderpartipolitiker og 

stortingsrepresentant Hans Offerdals uttalelse fra FNs Hovedforsamling om 

apartheidpolitikken og Norges syn på dette. Offerdal uttalte at både regjeringen og det norske 

folk fryktet at «apartheid-politikken i Sør-Afrika vil ende i en blodig katastrofe som kan ryste 

freden i hele Afrika og verden for øvrig.»246 Offerdal minnet forsamlingen om motstanden 

den hadde forpliktet seg til ved å vedta en resolusjon mot Nasjonalistregjeringens apartheid 

politikk. Offerdal refererte til resolusjon 1598 (XV) om rasekonflikten i Sør-Afrika, som ble 

vedtatt i april 1961.  

Resolusjonen fulgte ett år etter Sharpeville-massakren i mars 1960. Sør-afrikansk politi 

begynte da å skyte mot fredfulle demonstranter som demonstrerte mot apartheidpolitikken, 

mot passlovene spesielt. 69 demonstranter ble drept og 186 skadet. Etter hendelsen fulgte 

flere demonstrasjoner som ble slått ned av både politiet og militæret i landet. Massakren 

 
243 Nobel Media, «Award Ceremony Speech 1960» 
244 McWilliams og Piotrowski, The World Since 1945, s. 286 
245 South African History Online, «United Nations and Apartheid Timeline 1946-1994», sahistory.org, 

https://www.sahistory.org.za/topic/united-nations-and-apartheid-timeline-1946-1994 (hentet 06.05.20) 
246 Arbeiderbladet i Oslo, 07.11.61, ukjent årgang, forfatter og sidetall. Fra Nobelinstituttets klipparkiv. 

https://www.sahistory.org.za/topic/united-nations-and-apartheid-timeline-1946-1994
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vekket harme internasjonalt og førte til økt fokus på Nasjonalistregjeringens 

rasediskriminering og menneskerettighetsbrudd.247  

Resolusjonen var basert på tre tidligere resolusjoner fra 1952, 1955 og 1958. Med 

resolusjonene fastslo Generalforsamlingen at rasepolitikk som apartheid er «inconsistent with 

the Charter of the United Nations» og at apartheid var en «flagrant violation of the Charter of 

the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights».248 Forsamlingen 

forpliktet seg til å ta avstand fra Nasjonalistregjeringens rasepolitikk og uttrykte alvorlig 

bekymring for at «these policies have led to international friction and that their continuance 

endangers international peace and security».249 Forsamlingen anerkjente altså apartheid som 

en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. 

Resolusjon 1598 (XV) var en symbolsk erklæring om Generalforsamlingens holdning til 

apartheid og ikke en bindende konvensjon. Resolusjonens artikkel 5 sier: «An end shall be put 

without delay to governmental and other public policies of racial segregation and especially 

policies of apartheid, as well as all forms of racial discrimination and separation resulting 

from such policies.»250 Ordlyden tyder på at erklæringen var en reaksjon på 

apartheidpolitikken. Resolusjonen gjorde ikke apartheid ulovlig, selv om den fastslo at 

politikken brøt med både FN-pakten og Menneskerettighetserklæringen. 

I 1965 vedtok FNs Generalforsamling den første konvensjonen som var basert på 

Menneskerettighetserklæringen, Den internasjonale konvensjon om eliminering av alle former 

for rasediskriminering. Konvensjonen trådte i kraft i 1969. Konvensjonen var basert på en 

erklæring fra 1963 der FNs Generalforsamling fordømte alle former for rasisme. 

Konvensjonen utdypet og gjorde innholdet i erklæringen fra 1963 lovlig bindende.251 Både 

erklæringen og konvensjonen inkluderte artikler som krevde en opphevelse av apartheid og 

 
247 Marissa Evans, «Sharpeville Massacre», blackpast.org, https://www.blackpast.org/global-african-

history/sharpeville-massacre/ (publisert 22.02.09, hentet 03.05.20), Paul Gordon Lauren, The Evolution of 

Human Rights: Visions Seen, 3. utgave (Philadelphia, Penn, 2011), s. 238-239 
248 FN resolusjon 1598 (XV) (1961), «Question of race conflict in South Africa resulting from the policies of 

apartheid of the Government of the Union of South Africa», World Legal Information Institute, 

http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1961/7.pdf (hentet 09.01.20) 
249 Ibid. 
250 FN resolusjon 1904 (XVIII), «United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination», un-documents.net, http://www.un-documents.net/a18r1904.htm (hentet 06.01.20)  
251 Steven L.B. Jensen, ««Universality Should Govern the Small World Today.» The Cold War and UN Human 

Rights Diplomacy, 1960-1968» i Rasmus Mariager, Karl Molin og Kjersti Brathagen (red.), Human Rights in 

Europe During the Cold War (London, Routledge, 2014), s. 60-66 

https://www.blackpast.org/global-african-history/sharpeville-massacre/
https://www.blackpast.org/global-african-history/sharpeville-massacre/
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1961/7.pdf
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rasesegregering. Konvensjonen reflekterte den brede internasjonale fordømmelsen av 

rasediskriminering og apartheid etter Sharpeville-massakren.  

Avkoloniseringen etter andre verdenskrig fikk også betydning for det økte fokuset på 

rasediskriminering i FN. Steven L.B. Jensen argumenterer at avkoloniseringen førte til at det 

mellom 1960 og 1968 oppstod en ny dynamikk innenfor FN. Han påpeker at avkoloniseringen 

førte til at «human rights were coming in from the South», og de tidligere koloniene ble 

ledende i debatten om menneskerettigheter i FN.252 Dette førte til at debatten etter 1960 i 

økende grad var konsentrert rundt rasediskriminering.253 De tidligere koloniene ledet også an 

kritikken mot apartheidpolitikken i Sør-Afrika. Etter Sharpeville-massakren arbeidet disse 

landene aktivt i FN mot regimet. Landene oppfordret de andre medlemsstatene til å legge 

press på regimet ved å boikotte sør-afrikanske varer, kutte diplomatiske forhold og nekte sør-

afrikanske skip å legge til kai.254  

Ifølge Knut Einar Eriksen og Helge Øystein Pharo inntok Norge fram til 1960 en passiv og 

forsiktig kritisk holdning mot regimet i Sør-Afrika. De peker blant annet på betydningen sør-

afrikanske havner spilte for norsk skipsfart og på fellesskapet Norge delte med Sør-Afrika 

under andre verdenskrig. Norge inntok dermed en tilbakeholdende stilling om rasespørsmålet 

i FN.255 Offerdals uttalelse i Hovedforsamlingen i 1961, spesielt innrømmelsen om at den 

norske regjering fryktet at apartheidpolitikken ville føre til katastrofe, tyder dermed på at det 

hos regjeringen skjedde et meningsskifte om apartheid på begynnelsen av 1960-tallet. De 

utenrikspolitiske redegjørelsene viser at regjeringen utover 1960-tallet ble mer aktiv i sin 

kritikk mot regimet. På et Stortingsmøte 23. oktober 1963 kom det fram at de nordiske 

landene ble enige om å samarbeide i Generalforsamlingen i forbindelse med behandlingen av 

apartheidspørsmålet.256 I samme møte påpekte utenriksminister Halvard Lange at de nordiske 

landene har, som medlemmer av FN, blitt direkte berørt av rasekonflikten i Sør-Afrika og at 

det er gjennom FN «vi forsøker å medvirke til en omlegging av rasepolitikken».257 

Albert Luthuli: Passiv motstand i kampen mot apartheid 

Albert Luthuli (1898-1967) var en sørafrikansk politiker og religiøs leder. Luthuli ble født i 

Rhodesia (i dag Zimbabwe), men flyttet til Sør-Afrika da han var ti år. Han utdannet seg til 
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254 Lauren, The Evolution of Human Rights, s. 238-239 
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256 S.tid 1963/1964, s. 248 
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lærer ved en amerikansk misjonærskole, American Board Mission, og jobbet som lærer frem 

til han i 1936 ble valgt som øverste leder for zuluene (en etnisk folkegruppe i Sør-Afrika) i 

Groutville.258  

I 1944 ble Luthuli medlem av det sørafrikanske partiet African National Congress (ANC). 

ANC ble grunnlagt i 1912 på grunn av diskrimineringen etniske afrikanere ble utsatt for fra 

politisk hold.259 ANC hadde som mål å få en slutt på diskrimineringen og oppnå like 

rettigheter. Ifølge redegjørelsen til Preben Munthe ble partiet grunnlagt av ikke-hvite personer 

med høyere utdanning og begrenset politisk innflytelse. Gjennom underskriftskampanjer og 

delegasjoner, prøvde ANC å belyse sin sak og få gjennombrudd i forsøket på å få økte 

politiske rettigheter.260 Etter at nasjonalistene kom til makten i 1948 og rasediskrimineringen 

ble mer omfattende, fulgte ANC en mer aktiv motstand. I 1952 ble Luthuli valgt som ANCs 

president. Han satt i denne posisjonen frem til partiet ble erklært forbudt av 

Nasjonalistregjeringen i 1960.261 Som leder av partiet fortsatte Luthuli kampen for like 

rettigheter. Samtidig utvidet han partiets politiske mål til å inkludere likestilling mellom de 

forskjellige folkegruppene i Sør-Afrika, som består av etniske afrikanere, indere og den hvite 

minoriteten afrikandere.262 

Menneskerettighetsbruddene regjeringen stod bak, gikk ikke upåaktet hen. Samme år som han 

ble valgt som ANCs president, offentliggjorde Luthuli en erklæring kalt «The Chief Speaks». 

Tittelen var en referanse til Luthulis rolle som leder av zuluene i Natalområdet.263 

Erklæringen var en bekjennelse fra Luthuli om hvorfor han ble politisk aktiv og hvorfor han 

motsatte seg Nasjonalistregjeringen. Med erklæringen ville Luthuli vise at 

Nasjonalistregjeringen valgte å ikke reagere med gjensidig toleranse og moderasjon mot de 

andre folkegruppenes forsøk på å få like rettigheter. Et avsnitt gir en beskrivelse av apartheid 

fra de undertrykte folkegruppenes perspektiv: 

No! On the contrary, the past thirty years have seen the greatest number of Laws restricting 

our rights and progress until today we have reached a stage where we have almost no rights at 

all: no adequate land for our occupation, our only asset, cattle, dwindling, no security of 

 
258 D. Mary Benson, «Albert John Luthuli». Encyclopaedia Britannica, 

https://www.britannica.com/biography/Albert-Luthuli (sist oppdatert 01.01.20, hentet 13.01.20), Stenersen et.al, 

Nobels fredspris, s. 172, Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 191 
259 Encyclopaedia Britannica, «African National Congress», britannica.com, 

https://www.britannica.com/topic/African-National-Congress (publisert 20.07.98, oppdatert 04.05.20, hentet 

19.05.20), Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 191, Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 172 
260 Redegjørelser for Nobels fredspris 1961, s. 65-71 
261 Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 173, Redegjørelser for Nobels fredspris 1961, s. 66, Nobel Media, 

«Award Ceremony Speech 1960» 
262 Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates, s. 191, Stenersen et.al, Nobels fredspris, s. 173 
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homes, no decent and remunerative employment, more restrictions to freedom of movement 

through passes, curfew regulations, influx control measures; in short, we have witnessed in 

these years an intensification of our subjection to ensure and protect white supremacy.264 

Med erklæringen utfordret Luthuli nasjonalistene og rasepolitikken. Den er signifikant på 

grunn av Luthulis status blant de undertrykte folkegruppene. I redegjørelsen til 

Nobelkomiteens konsulent Preben Munthe ble Luthuli sett på som de undertrykte 

folkegruppenes fremste talsmann. Munthe påpekte at ingen hadde en like fremtredende 

politisk stilling som Luthuli.265  

ANCs aksjoner mot apartheid ble mer betydelig med Luthuli som partiets president. Luthuli 

støttet en mer aktiv motstandsbevegelse basert på passive metoder. Gjennom 

ulydighetskampanjer, boikott, streiker og demonstrasjoner prøvde partiet å få gjennomslag i 

sitt krav om en oppløsning av apartheid.266 I motsetning til flere medlemmer, inkludert Nelson 

Mandela (som fikk fredsprisen i 1993), og det rivaliserende partiet Pan African Congress 

(PAC), aksepterte ikke Luthuli aktiv krigføring. Ifølge redegjørelsen til Munthe, ble PAC 

grunnlagt i 1959 av en gruppe ANC-politikere som ikke støttet Luthulis og ANCs passive 

motstandslinje. I motsetning til både Luthuli og ANC, ønsket partiets grunnleggere en mer 

nasjonalistisk politisk linje. Partiets politiske mål var å få en slutt på den hvite minoritetens 

dominans.267 

Passiv motstand utgjorde en fundamental del av Luthulis livsfilosofi. Han forfektet ikke-vold 

som en form for motstand mot vold og undertrykkelse. Han argumenterte gjentatte ganger at 

motstanden mot undertrykkelse måtte gjøres gjennom passive metoder. Det er tydelig at 

Luthuli ble påvirket av Gandhis ideologi. I erklæringen «The Chief Speaks», kom det fram at 

Luthulis syn på passiv motstand var, i likhet med Gandhis syn, basert på hans religiøse og 

moralske oppfatning. Han argumenterte, «Laws and conditions that tend to debase human 

personality [. . .] must be relentlessly opposed in the spirit of defiance shown by St. Peter [. . 

.] Any chief worthy of his position must fight fearlessly against such debasing conditions and 

laws…»268 Luthuli sammenliknet seg selv med apostelen Peter, som regnes som den første 

 
264 Sitert etter Nobel Media, «Award Ceremony Speech 1960» 
265 Redegjørelser for Nobels fredspris 1961, s. 77 
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kristne leder.269 Luthuli overførte denne filosofien til sitt politiske lederskap. Han støttet aldri 

aktiv motstand og oppmuntret ANCs medlemmer til å forholde seg passive. 

Ifølge redegjørelsen til Munthe, forstod Luthuli tidlig at ANC og de undertrykte 

folkegruppene ikke kunne ignorere at landet var hjem til flere forskjellige folkegrupper. Sør-

Afrikas fremtid kunne bare sikres gjennom samarbeid mellom alle folkegruppene. En kunne 

ikke ekskludere de hvite fra landets fremtid, selv om de stod bak systemet som diskriminerte 

og segregerte befolkningen.270 I et brev til Sør-Afrikas statsminister, J.G. Strijdom271 i 1957, 

utdypet Luthuli sitt og ANCs syn på landets fremtid. Brevet var et svar til flere 

parlamentsmedlemmer som mente ANCs mål var å drive ut den hvite mann og opprette en 

stat for de innfødte. Luthuli mente at politikernes tolkning var uheldig. ANC og dets 

medlemmer: 

believe in the brotherhood of man and in the upholding of human respect and dignity. [. . .] it 

has stretched out its hand of friendship to all South Africans of all races, emphasising that 

there is sufficient room for all in this beautiful country of ours in which we can and must live 

in peace and friendship.272 

Luthulis visjon, både som politiker og person, for et fremtidig Sør-Afrika var altså trefoldig: 

for det første skulle landet være et hjem for alle folkegrupper, for det andre skulle alle 

folkegruppene være likestilt og for det tredje skulle alle, uavhengig av rasetilhørighet, inneha 

de samme rettighetene.  

Luthuli ble først og fremst nominert til fredsprisen for hans passive motstand mot 

Nasjonalistregjeringen i Sør-Afrika og dens rase- og segregeringspolitikk apartheid. Likeledes 

ble han nominert for sin innsats med å etablere et inkluderende sør-afrikansk samfunn der det 

skulle være likestilling mellom de forskjellige rasene. Sist, men ikke minst ble han nominert 

for sin kamp for menneskerettighetene. 

Luthuli ble nominert av mer enn 30 personer, og nominasjonene kom fra store deler av verden. 

Sammenliknet med Georges Pire (1958), som ble nominert av ni personer, og Philip Noel-Baker 

(1959), som ble nominert av én person i 1959273, er dette et høyt antall. Nobelkomiteen mottok 

ingen nominasjoner av Luthuli før i 1961. Nominasjonsbrevene og redegjørelsene mellom 1958 

 
269 Den katolske kirke, «Den hellige apostel Peter (~0 – 64/67)», katolsk.no, 

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/peter (sist oppdatert 27.02.19, hentet 13.01.20) 
270 Redegjørelser for Nobels fredspris 1961, s. 71-74 
271 J.G. Strijdom var statsminister i Sør-Afrika 1954-1958.  
272 Brev fra Albert Luthuli til J.G. Strijdom 24. mai 1957, O’ Malley: The Heart of Europe, 

https://omalley.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv01538/04lv01600/05lv01613/06lv01614.htm 

(hentet 06.01.20)  
273 Noel-Baker ble nominert av flere i 1952. Se kapittel 3. 
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og 1968 tyder på at Nobelkomiteen diskuterte menneskerettigheter tidligere, men ikke i 

forbindelse med sør-afrikanske motstandere av apartheid. Nominasjonslistene viser at ingen 

andre motstandere av apartheid basert i Sør-Afrika ble nominert til prisen i 1958, 1959 og 

1960.274 Prisforslagene er en kilde til samtidens mest sentrale ideer om krig, fred og 

internasjonale forhold. Antallet nominasjoner og det at ingen andre sørafrikanere tidligere ble 

nominert, gjør det rimelig å anta at den økte motstanden mot apartheid, forårsaket av 

Sharpeville-massakren i 1960, og det økte fokuset på rasediskriminering både i FN og 

internasjonalt, påvirket nominasjonene og Nobelkomiteen. 

Forslagsstillerne var opptatt av Luthulis passive motstandsbevegelse mot apartheidregimet. 

Mange av forslagsstillerne pekte på at Luthulis moderate og fredfulle tilnærming til konflikten 

mellom den hvite minoriteten og de andre folkegruppene hadde redusert konfliktnivået 

betraktelig. Den nederlandske professoren i statsvitenskap, Dr. J. Barents, skrev blant annet, 

Mr. Luthuli [. . .] has as president of the African National Congress been the main spokesman 

for the moderate elements of African nationalism who have been working and are working for 

the emancipation of the coloured people with a commendable and indeed remarkable restraint 

which has greatly contributed to peace.275    

Passiv motstand ble dermed direkte knyttet til fredsarbeid og definert som et mottiltak mot 

vold av forslagsstillerne. 

I nominasjonsbrevene blir gode raserelasjoner fremstilt som en nødvendighet for utviklingen 

av en mer fredfull verden. Brevene viser at forslagsstillerne fryktet for at rasekonflikten og 

menneskerettighetsbruddene i Sør-Afrika truet Afrikas stabilitet og verdensfred. Frigjøringen 

til de undertrykte folkegruppene i landet ville bli et viktig steg på veien mot verdensfred.276 

Samtidig mente forslagsstillerne at Luthulis innsats gjennom hans passive motstand og 

lederskap over ANC var den beste løsningen på landets rasekonflikt.  

Historieprofessoren Asa Briggs argumenterte at verdens fremtid var avhengig av Afrikas 

fremtid. Gode forhold mellom alle folkegrupper var dermed en viktig forutsetning for en 

fredfull verden. Ifølge Briggs var Luthuli den som hadde gjort mest for å bedre forholdene 

mellom folkegruppene i Sør-Afrika. Briggs så Luthuli som en dedikert leder i hans folks 

kamp for menneskerettighetene.277 To andre historikere, J.S. Marais og K. Onwuka Dike, 

 
274 Under arbeidet med arkivmaterialet på Nobelinstituttet har jeg også sett på nominasjonslisten for 1960. 

Luthuli ble heller ikke nominert i 1960. Siden Luthuli ble valgt fra nominasjonslisten for 1961 har jeg ikke brukt 

noe arkivmateriale fra 1960 i denne oppgaven. 
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fryktet at de politiske forholdene og regimets undertrykkelse, ville føre til rasekrig og 

katastrofe. Luthulis alternative syn, om et multietnisk samfunn, ble sett på som den eneste 

måten å unngå en katastrofal utvikling.278 

Nobelkomitemedlemmene og apartheid 

I sin artikkel om hvorfor Gandhi ikke ble tildelt prisen, påpeker Øyvind Tønnesson at 

fredsprisen fram til 1960 ble nesten eksklusivt utdelt til amerikanske og europeiske 

kandidater.279 Nobelkomiteen var altså vestlig orientert fram til prisen ble utdelt til Luthuli, 

den første kandidaten som fikk prisen for passiv motstand. Luthuli var heller ikke vestlig. 

Årsaken til at prisen ikke ble utdelt til Gandhi ligger derimot ikke i komiteens vestlige 

orientering. Det at Gandhi ble plassert på kortlisten tre ganger, tyder på at Nobelkomiteen 

vurderte passiv motstand som en betingelse for fred på et tidlig tidspunkt, selv om den ikke 

presiserte dette offentlig. Med en utdeling av prisen til Gandhi, ville komiteen presisert at 

passiv motstand er en betingelse for fred allerede på 1930-tallet.  

Presentasjonstalen for 1960-prisen viser at komiteen var positive til passiv motstand. Jahn, 

som var med på å vurdere Gandhi til prisen, skrev etter utdelingen av prisen til Luthuli at 

passiv motstand «var det store ved Luthuli».280 Lionæs beundret både Luthuli og Martin 

Luther King jr., som ble utdelt prisen i 1964, for deres passive motstand.281 Komiteen som 

tildelte prisen til Luthuli rettet søkelyset mot passiv motstand også med prisen til 

amerikaneren Luther King Jr. i 1964. I likhet med Luthuli, ble King tildelt prisen for sin 

passive motstand.282 Det er dermed rimelig å anta at hele komiteen var positive til passiv 

motstand. 

Preben Munthe og Jens Arup Seips redegjørelser og diskusjonene i komiteen om Gandhi, 

tyder på at komiteen så etter en kandidat som, i tillegg til å være en passiv motstander, var i 

mindre grad nasjonalist. Komiteens medlemmer pekte også på at Gandhi i for stor grad var 

forpliktet til inderne. Komiteen ønsket med andre ord en kandidat som i mindre grad var 

nasjonalistisk. Luthuli var opptatt av å samarbeide med den hvite minoriteten i Sør-Afrika og 

ønsket å skape et sør-afrikansk samfunn der alle folkegruppene ville være likestilt. Luthuli var 
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dermed en egnet kandidat både på grunn av sin passive motstand og på grunn av sine 

holdninger.  

Et annet forhold som ser ut til å ha påvirket valget av Luthuli, er komiteens motstand mot 

kolonistyret, apartheid og interessen for menneskerettigheter. Arkivmaterialet viser at 

medlemmene var opptatt av urettferdighet, menneskelig lidelse, menneskerettigheter, frihet og 

avkolonisering. To av komiteens medlemmer, formann Gunnar Jahn og Aase Lionæs, var 

kritiske til og aktivt involvert i motstanden mot apartheid i Norge på slutten av 1950-tallet og 

begynnelsen av 1960-tallet.  

Aase Lionæs var spesielt interessert i menneskerettigheter og frihet, og dedikerte store deler 

av sin politiske karriere til FNs menneskerettighetsarbeid. Interessen for menneskerettigheter 

og frihet stammet fra hennes ønske om mer rettferdighet og likhet. Hun arbeidet intensivt for 

å bedre folks levevilkår, både hjemme i Norge og i utlandet. Etter FNs opprettelse deltok 

Lionæs i organisasjonens arbeid for menneskerettigheter. Som vi har sett i kapittel to, var 

Lionæs medlem av Generalforsamlingens Tredje komite, eller Sosialkomiteen. I komiteen var 

Lionæs med i behandlingen av innholdet til Menneskerettighetserklæringen av 1948.283 På 

1950-tallet deltok hun i komiteens arbeid med utformingen av innholdet i henholdsvis FNs 

konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR) og Den internasjonale konvensjon om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR), som begge ble vedtatt i 1966. Hun 

var også med på å opprette en konvensjon om kvinners politiske rettigheter.284 

I likhet med Lionæs, viste C.J. Hambro en sterk tiltro til menneskerettighetene. I et 

Stortingsmøte 28. januar 1953, kritiserte Hambro FN for at organisasjonen ikke kontrollerte et 

lands forhold til menneskerettighetene og internasjonale lover før det ble tatt opp som 

medlem.285 Han nevnte ingen medlemsland ved navn, men trolig refererte han til land som 

stod bak omfattende menneskerettighetsbrudd. I 1953 inkluderte dette også Sør-Afrika. 

Hambro var kritisk til rasediskrimineringen som fant sted i Afrika. I et stortingsmøte i juni 

1956, uttrykte Hambro økt bekymring for utviklingen i Afrika og Midtøsten. Han pekte 

spesielt på rasehat og religiøs forfølgelse som årsak til denne bekymringen.286 

Gustav Natvig-Pedersen deltok som Stortingspresident mellom 1949 og 1954 i debatten om 

norsk utenrikspolitikk. Han var spesielt positiv til at Norge skulle yte hjelp til underutviklede 
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land og lidende mennesker, og i debatten om Norges bistandspolitikk var han spesielt en 

foregangsfigur. Under en debatt om Koreakrigen den 2. februar 1951, pekte Natvig-Pedersen 

på hjelpeløsheten til landets barn og kvinner, og påpekte at Norge måtte yte mer hjelp til 

lidende mennesker.287 Ifølge Helge Øystein Pharo skal Natvig-Pedersen i perioden mellom 

1950 og 1952 ha understrekt med stigende intensitet behovet for økonomisk hjelp til 

underutviklede land i Afrika og Asia.288  

Det kommer ikke fram i kildene hva Natvig-Pedersen mente om menneskerettigheter og 

rasediskriminering. Hans engasjement for bistand tyder på at han var interessert i og ønsket 

humane levekår for verden utenfor Europa. Gjennom både den allmenne debatten om 

forholdene utenfor Europa og i Nobelkomiteen ble han gjort oppmerksom på 

rasediskrimineringen og menneskerettighetsbruddene i Afrika. Det er dermed rimelig å anta at 

han var kritisk til forholdene i Sør-Afrika.    

Det var under arbeidet med menneskerettigheter i Tredje komite at Lionæs ble oppmerksom 

på rasediskrimineringen i Sør-Afrika. Hun fikk mer kunnskap om situasjonen i landet for 

første gang i 1946, da India ba Generalforsamlingen om å behandle den sør-afrikanske 

regjeringens behandling av indere i landet.289 Utover årene fulgte hun med spesiell interesse 

debatten om rasediskriminering og apartheid i FN.  

Utover 1950-tallet økte Lionæs motstand mot apartheid-regimet. På hennes anmodning til 

utenriksminister Halvard Lange, ble hun flyttet fra Tredje komite til Spesialkomiteen i 1958. 

Spesialkomiteen ble opprettet for å behandle spørsmål som Første komite, eller den Politiske 

komite, ikke hadde tid til å ta seg av, inkludert apartheid.290 Trolig ønsket Lionæs å bli flyttet 

til Spesialkomiteen på grunn av hennes motstand mot apartheidstyret. Samme år som hun ble 

medlem i Spesialkomiteen deltok Lionæs i utarbeidelsen av en resolusjon som fordømte 

apartheid.291 Resolusjonen ble senere benyttet som basis for resolusjon 1598 (XV) av 1961. 

Som nevnt tidligere, fordømte Generalforsamlingen apartheidpolitikken og erklærte den som 

en trussel mot fred med resolusjon 1598 (XV). 

Mellom 1959 og 1960 holdt Lionæs en rekke taler om situasjonen i Sør-Afrika. Hun refererte 

flere ganger i talene til menneskerettighetene og til frihet, og knyttet motstanden mot 
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apartheid til avkoloniseringen i Afrika. I en av talene ble det på vegne av kvinnene i Oslo 

arbeidersamfunn henvist til regjeringen om å aktivt «ta avstand fra den (rasepolitikken i Sør-

Afrika) gjennom FN».292 Lionæs refererte direkte til menneskerettighetene og kalte 

krenkelsene for «kyniske».293 Gruppen oppfordret også til støtteaksjon for de fargede i landet 

og til boikott av sør-afrikanske varer.294 Under et møte 18. november 1959, presiserte Lionæs 

at deltakerne ville på det sterkeste protestere «den Sör-Afrikanske regjerings opprörende 

rasepolitikk», som ble sett på som en «fare for freden i verden». 295 

I en tale holdt den 20. januar 1960, knyttet Lionæs apartheid til kolonienes kamp for 

selvstendighet. Lionæs var i tillegg til å være kritisk mot rasediskriminering også kritisk mot 

kolonistyret i Afrika. Hennes aversjon mot rasediskriminering og kolonistyret påvirket 

hverandre gjensidig.296 I talen pekte Lionæs på frihet, som hun mente ble truet av 

rasediskriminering. Lionæs presiserte at gruppen ønsket å dele frihet med andre fordi «den er 

som freden udelelig».297 Man måtte arbeide for å bringe frihet «til alle jordens folk, til alle 

raser enten de nå er hvite-gule (sic) eller svarte» og for «en fremtid hvor det ikke bor hverken 

rasehat eller undertrykkelse-men (sic) toleranse og fred mellom menneskene».298 Videre 

hevdet Lionæs at befolkningen i koloniene ville støtte kampen for menneskerettigheter i Sør-

Afrika.299 

Lionæs mente altså at apartheidregimets trussel mot verden var trefoldig: Regimet truet 

menneskerettighetene, frihet og freden. For å sikre disse måtte en få slutt på rasehat og 

undertrykkelse. I likhet, truet kolonistyret freden ved at det hindret alle mennesker fra å leve i 

frihet. Det måtte dermed avvikles. 

Dagbøkene til Jahn viser at han var aktivt involvert i arbeidet til Sør-Afrika-komiteen fra 

1959. Komiteen ble grunnlagt av en gruppe studenter i oktober 1959.300  Komiteens formål 

var, ifølge Jahn, å «opplyse folk her hjemme (Norge) om den terror Den sydafrikanske 

 
292 Arbark, Arkiv: Aase Lionæs, Boks: D-L0015, Mappe: Sør-Afrika 
293 Ibid. 
294 Ibid. 
295 Ibid. 
296 Linder, Aase Lionæs: En politisk biografi, s. 144 
297 Arbark, Arkiv: Aase Lionæs, Boks: D-L0015, Mappe: Sør-Afrika 
298 Ibid. 
299 Ibid. 
300 Under arbeidet av denne oppgaven, har jeg ikke funnet andre kilder, hverken primære eller sekundære, om at 

det fantes en slik komite etter 1959. Derimot tyder Jahns dagbøker på at komiteen fantes og drev aktivt med 

motstandsarbeid i Norge.   
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regjering driver ved sin apartheidpolitikk».301 Jahn så altså apartheid som en form for terror. 

Dette preget hans motstand mot regimet.  

Jahn skrev om hva som måtte gjøres for å bedre situasjonen i Sør-Afrika. Det kommer fram at 

Jahn delte Luthulis fremtidsambisjoner for landet. Ifølge Jahn ville rasefordommene bare 

forsvinne hvis «de fargete först blir rettslig likestillet med de hvite, så får ökonomisk bedrete 

kår eller snarere samme rett som de hvite til å skaffe seg ökonomisk bedrede forhold».302 De 

forskjellige folkegruppene måtte også samarbeide for å unngå en katastrofe som kunne ramme 

alle. Etter massakren i Sharpeville i mars 1960 ble Jahn urolig for at situasjonen i landet var i 

ferd med «å nærme seg en katastrofe».303 Han anså situasjonen som et tegn på at «[d]e 

fargetes tålmod er bragt til bristepunktet».304 

Nobelkomiteen var enstemmig i sitt valg av Luthuli til prisen.305 Dette tyder på at 

nominasjonene, som reflekterte den økte motstanden mot apartheid etter Sharpeville-

massakren, påvirket beslutningsprosessen. Det er også rimelig å anta at medlemmenes 

holdning til passiv motstand, menneskerettigheter, kolonier og rasediskriminering spilte en 

rolle i valget av Luthuli. Samtidig var spesielt medlemmenes motstand mot apartheid 

avgjørende for tildelingen. Prisen var i så fall både et resultat av og en del av den økte 

motstanden mot apartheid.  

Nobelkomiteens begrunnelse: Passiv motstand mot undertrykkelse og like 

rettigheter  

I presentasjonstalen pekte Nobelkomiteen på tre årsaker til at Luthuli ble tildelt fredsprisen. 

Den første årsaken var hans passive motstand mot apartheidregimet. Den andre årsaken var 

hans kamp for menneskerettighetene. Komiteen pekte også på Luthuli og ANCs forsøk på å 

skape et sør-afrikansk samfunn der alle folkegrupper ville være likestilt. Komiteens fokus på 

passiv motstand, menneskerettigheter og rasediskriminering var i 1961 nye trekk ved prisen, 

og et brudd med tidligere og mer tradisjonelle valg av kandidater innenfor internasjonalt 

samarbeid, humanitært arbeid og internasjonal rett. Prisen tyder på at Nobelkomiteens 

forståelse om årsaker til krig utvidet seg til å inkludere menneskerettighetsbrudd og 

undertrykkelse mot folkegrupper på grunn av rasetilhørighet. Likeledes var Luthuli en ikke-

 
301 Gunnar Jahns dagbøker, 27. oktober 1959, s. 2993 
302 Gunnar Jahns dagbøker, 27. oktober 1959, s. 2994-2995 
303 Gunnar Jahns dagbøker, 22. april 1960, s. 3023 
304 Gunnar Jahns dagbøker, 22. april 1960, s. 3023 
305 Tønnesson, «The Norwegian Nobel Committee, 1945-66…» 
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vestlig kandidat. Dette tyder på at Nobelkomiteen også ble mer globalt orientert i sitt valg av 

kandidater til prisen. 

Prisen for 1960 er et eksempel på det Tore H. Johansen kaller prisens myke makt. Johansen 

påpeker at prisens påvirkningskraft stammer fra dens evne til å skape symboler, forme 

meninger og rette søkelyset på problemer.306 Ved å utdele prisen til Luthuli, rettet komiteen 

søkelyset på problemet med rasediskriminering og menneskerettighetsbrudd. Komiteen 

formet også nye meninger, spesifikt innen passiv motstand og rasediskriminering. 

Komiteen skapte også symboler med prisen. Luthuli innrømmet i sitt Nobelforedrag at han 

anså prisen som en demokratisk deklarasjon til støtte for de som kjemper for mer frihet i Sør-

Afrika.307 Prisen ble dermed anerkjent som et symbol på kampen for frihet av Luthuli. Videre 

var prisen en anerkjennelse av offeret til alle folkegrupper, spesielt det afrikanske folk, som 

hadde måttet lide i lang tid. Luthuli mottok derfor prisen som en heder på vegne av det 

afrikanske kontinent og folk, uavhengig av folkegruppe, hudfarge og tro.308 Luthuli kalte 

kampen for frihet i Afrika en revolusjon mot undertrykkelse, og erklærte at det ikke ville være 

fred der folk ble undertrykt. Derfor var det heller ikke fred i Sør-Afrika.309 1960-prisen ble 

dermed et symbol for motstanden mot imperialismen og i kampen for et samfunn fri for 

undertrykkelse. 

Presentasjonstalen tyder på at det var viktig for Nobelkomiteen å vise at motstand mot 

undertrykkelse må være passiv. I et av talens avsnitt er det tydelig at komiteen var imponert 

over Luthulis og ANCs bruk av passiv motstand til tross for den voldelige gjengjeldelsen fra 

Nasjonalistregjeringen: «What is surprising is that the protest has not been accompanied by 

acts of violence on their part. Their patience is remarkable, their moral strength in the struggle 

boundless.»310  

Komiteens vektlegging på Luthulis passive motstand tyder på at den anså passive metoder 

som hensiktsmessige til å sikre varig fred. Ved å utdele prisen, fremmet komiteen normen om 

passiv motstand mot undertrykkelse, som fikk sin fremgang i det 20. århundre med Gandhis 

passive motstandsbevegelse mot britene i Sør-Afrika og India. Komiteen vurderte og var nær 

 
306 Johansen, Reaksjoner på utdelingen av Nobels fredspris, 2009-2014, s. 27 
307 Albert Lutulis Nobelforedrag, «Africa and Freedom», nobelprize.org, 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1960/lutuli/lecture/ (hentet 22.02.18) 
308 Nobels fredspris 1960 – Albert Luthulis takketale, nobelprize.org, 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1960/lutuli/acceptance-speech/ (hentet 22.02.18)  
309 Nobels fredspris 1960 – Albert Luthulis takketale, Albert Luthulis Nobel Foredrag 
310 Nobel Media, «Award Ceremony Speech 1960» 
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ved å utdele prisen til Gandhi på 1930- og 1940-tallet, men en utdeling uteble. Selv om en 

utdeling av prisen til Gandhi uteble, var komiteen tidlig ute med å vurdere passiv motstand 

som fredsskapende.  

Med prisen til Luthuli knyttet Nobelkomiteen fred med menneskerettigheter. Dette forholdet 

ble vist til gjennom beskrivelser av apartheid og Nasjonalistregjeringens rasediskriminering. I 

presentasjonstalen ble det referert til menneskerettighetene i FN-pakten og deres universalitet. 

Komiteen sammenliknet Luthuli med den svenske diplomaten og FNs tidligere 

Generalsekretær, Dag Hammarskjöld, som ble tildelt fredsprisen for 1961 posthumt. De to var 

meget ulike kandidater. De kom fra forskjellige samfunn, den ene fra stammekulturen i Sør-

Afrika, zuluene, og den andre fra et vestlig samfunn. Talen pekte på at deres livsvilkår var 

meget forskjellige: den ene ble utsatt for diskriminering og undertrykkelse i et autoritært 

diktatur, den andre hadde fulle politiske rettigheter og var beskyttet fra tyranniets frie tøyler. 

Til tross for disse forskjellene, kjempet begge to med å implementere «the idea of justice in 

the individual, in the nation, and among the nations [. . .] they fought for the ideals expressed 

in the declaration of human rights embodied in the Charter of the United Nations».311 Ved å 

peke på menneskerettighetene i FN-pakten i forbindelse med utdelingen av fredsprisen til 

Luthuli fremmet komiteen normen om at menneskerettighetene er universelle og gjelder alle, 

uavhengig av rasetilhørighet og etnisitet. Samtidig kritiserte den Nasjonalistregjeringen for å 

ikke respektere menneskerettighetene og rettferdighet. 

Et lengre avsnitt i talen beskriver de rettslige forholdene i Sør-Afrika. Komiteen påpekte at 

apartheid var et kontrollregime, hvis mål var å regulere de ikke-hvite folkegruppenes levekår. 

Komiteen mente at lovverket krenket politiske, rettslige, sosiale og økonomiske rettigheter: 

The purpose of these laws is to restrict and regulate every facet of the life of the nonwhite. He 

has no vote, he has no part in determining his own status; under the pass system, he is 

deprived not only of the right to live where he likes but also of the right to choose his 

employer; he has virtually no redress against police tyranny; he is not entitled to the same 

schooling or education as the white; and any sexual relation between white and nonwhite 

entails punishment for both parties.312 

Mange av rettighetene definert i Menneskerettighetserklæringen av 1948 ble indirekte referert 

til flere steder i presentasjonstalen, blant annet til rettighetene om frihet, bevegelsesfrihet, 

frihet fra tortur og tyranni, rettslig beskyttelse, ekteskap, stemmerett, arbeid og utdanning. 

Disse rettighetene og lignende rettigheter eksisterte i Sør-Afrika, men ble helt eller delvis 
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krenket av apartheidregimet på to måter: 1) de gjaldt for bare den hvite 

minoritetsbefolkningen og 2) de andre folkegruppenes rettigheter var svært begrensede 

og/eller ignorert fra politisk og rettslig hold.  Avsnittet tyder på at komiteen rettet søkelyset 

spesielt på frihet og argumenterte at apartheidsystemet krenket de diskriminerte 

folkegruppenes frihet. Frihet ble altså sammen med menneskerettighetene knyttet til fred.  

Et tredje forhold Nobelkomiteen mente bidro til å skape konflikt var ulikheter mellom verdens 

folkegrupper. I presentasjonstalen ble det lagt vekt på de etniske folkegruppenes bidrag til 

Sør-Afrikas utvikling. Det ble hevdet at det i 1961 bodde ca. 14 millioner mennesker i Sør-

Afrika. Mer enn halvparten av befolkningen, over 9 millioner mennesker tilhørte den etnisk 

afrikanske delen av befolkningen. De hvite, som utgjorde litt over tre millioner, var 

minoriteten i landet. Altså ble over 9 millioner mennesker daglig utsatt for 

Nasjonalistregjeringens systematiserte diskriminering.313  

Komiteen fremmet likestilling mellom alle folkegrupper ved å peke på at befolkningen i Sør-

Afrika representerte «a picture of a community whose economy and therefore future are 

dependent on cooperation between all races».314 Nobelkomiteen argumenterte dermed for at 

den hvite minoriteten ikke kunne bygge opp landet på egenhånd. For å bygge et land trengtes 

hele befolkningen. Dette ble sett på som en ubestridelig realitet, men den hvite minoriteten 

bestred dette i praksis ved å fortsette diskrimineringen og frata deler av befolkingens 

rettigheter. 

Den måten komiteen uttrykte seg på om den etnisk afrikanske befolkningen i 

presentasjonstalen for 1960-prisen viser at det i løpet av 1950-tallet oppstod en forandring i 

måten komiteen så på Afrika og dets etniske befolkning. Da komiteen i 1952 utdelte prisen til 

Albert Schweitzer for hans arbeid med å hjelpe ofre for imperialismen i Afrika uttrykte den et 

meget annerledes syn.315 I den anledning brukte komiteen begreper som «tilbakestående 

innfødte» og «primitive mennesker».316 Komiteens syn i 1952 reflekterte det norske og 

internasjonale synet på Afrika sør for Sahara, som ble ansett som ikke modent for selvstyre.317  

Forandringen i synet til komiteen kan knyttes til motstanden mot imperialismen, som ifølge 

Knut Einar Eriksen og Helge Øystein Pharo økte i Norge i andre halvdel av 1950-tallet. Den 
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315 Nobel Media, «Award Ceremony Speech 1952», nobelprize.org, 
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norske regjering begynte i større grad å støtte de alliansefrie statenes krav om en avvikling av 

koloniveldet i denne perioden. Eriksen og Pharo så den økte motstanden i Norge i 

sammenheng med et økt ønske om å bidra med å gjøre verden bedre og mer fredelig.318 Som 

vist tidligere var komitemedlemmene interessert i utviklingen til landene i Afrika og Asia på 

1950-tallet. Prisen til Luthuli kan dermed sees i sammenheng med den økte motstanden mot 

imperialismen i Norge. Komiteen fremmet dermed også selvstendighet for de koloniserte 

folkene i Afrika. Dette kan også knyttes til komiteens fokus på frihet. 

Oppsummering 

Dette kapittelet viser at da Nobelkomiteen utdelte fredsprisen til Albert Luthuli i 1961 rettet 

den for første gang i prisens historie søkelyset mot passiv motstand, menneskerettigheter og 

rasediskriminering. Prisutdelingen var et resultat av og en del av den økte internasjonale 

motstanden mot apartheidregimet i Sør-Afrika som segregerte befolkningen og brøt 

menneskerettighetene i FN-pakten og Menneskerettighetserklæringen. Også i Norge økte 

motstanden mot regimet på begynnelsen av 1960-tallet. Fram til 1960 inntok den norske 

regjeringen en passiv og forsiktig kritisk holdning mot regimet på grunn av Sør-Afrikas 

økonomiske og historiske betydning. Økningen i motstanden kom i kjølvannet av Sharpeville-

massakren i mars 1960, da sør-afrikansk politi avfyrte skudd mot uskyldige demonstranter 

som protesterte mot rasesegregeringen og undertrykkelsen nasjonalistene stod bak. 

I 1952 ble Luthuli president for det sør-afrikanske partiet ANC, som kjempet mot 

rasesegregeringen og undertrykkelsen i Sør-Afrika. Under sitt presidentskap overførte Luthuli 

sin livsfilosofi og visjon om landets fremtid til partiet. Han oppmuntret partiets medlemmer 

om å benytte seg av passive metoder i kampen mot Nasjonalistpartiets undertrykkelse. 

Likeledes mente han at Sør-Afrika skulle være et land der alle folkegrupper, inkludert den 

hvite minoriteten, afrikanderne, som stod bak undertrykkelsen, skulle leve i harmoni og ha de 

samme rettighetene. 

Nobelkomiteens medlemmer var interessert i menneskerettigheter, frihet og utviklingen i 

Afrika og Asia. Medlemmene var positive til og beundret passiv motstand. Likeledes var de 

kritiske til rasesegregeringen i Sør-Afrika, som ble sett på som terror og en trussel mot 

verdensfreden. Medlemmenes interesser og motstand mot apartheidregimet ser ut til å ha vært 
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avgjørende for medlemmene, og under beslutningsprosessen var komiteen enstemmig i valget 

av Luthuli til fredsprisen. 

Med utdelingen av fredsprisen til Luthuli fremmet Nobelkomiteen en norm om at motstanden 

mot undertrykkelse må være passiv. Komiteen pekte på at Luthuli førte en passiv 

motstandsbevegelse mot apartheidregimet. Passiv motstand knyttes til Mahatma Gandhi som 

på 1930- og 1940-tallet ble vurdert til fredsprisen. Gandhi ble aldri tildelt prisen, men hans 

filosofi om passiv motstand ble videreført med Luthuli og komiteens utdeling av fredsprisen 

for 1960.  

Komiteen pekte på menneskerettighetene i FN-pakten og frihet, og knyttet disse til fred. 

Nobelkomiteen argumenterte at apartheid brøt med menneskerettighetene og at det krenket 

friheten til de undertrykte folkegruppene. Komiteen fremmet dermed med prisen normen om 

at menneskerettighetene og frihet er universelle og gjelder hele menneskeheten. Normen om 

at menneskerettighetene er universelle oppstod med FN-pakten. Da pakten ble vedtatt i 1945 

forpliktet medlemsstatene til FN seg til å fremme og respektere menneskerettighetene. Pakten 

bekreftet at menneskerettighetene gjelder hele menneskeheten, uavhengig av rasetilhørighet, 

etnisitet, religion og kjønn. Nobelkomiteen var dermed tidlig ute med å presisere at 

menneskerettighetene og frihet er universelle.  

I presentasjonstalen argumenterte komiteen også at det sør-afrikanske samfunnet ble bygget 

opp av alle de forskjellige folkegruppene og at landets fremtid var avhengig av at de 

samarbeidet med hverandre. Med utdelingen av prisen presiserte komiteen at den støttet 

likestilling mellom alle folkegrupper. Komiteens støtte til de undertrykte folkegruppene, 

spesielt til den etniske afrikanske befolkningen, reflekterte en økt motstand mot 

imperialismen i Norge i andre halvdel av 1950-tallet. Komiteen fremmet dermed med prisen 

også selvstendighet for de koloniserte folkene i Afrika.  
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Kapittel 5: Konklusjon 

Nobelkomiteen som normentreprenør 

I denne masteroppgaven har jeg studert Det Norske Stortings Nobelkomite som en 

normentreprenør, altså en institusjon som fremmer normer, i perioden mellom 1958 og 1961. 

I rollen som normentreprenør setter Nobelkomiteen søkelyset på atferd den mener er ønskelig 

og formålstjenlig for varig fred. Med utdelingen av fredsprisen for årene 1958, 1959 og 1960, 

som ble utdelt i 1961, fremmet Nobelkomiteen normer innenfor flyktningarbeid, nedrustning, 

passiv motstand og menneskerettigheter. 

Ifølge statsviterne Martha Finnemore og Katherine Sikkink eksisterer normer i tre stadier: I 

det første stadiet oppstår normene. I det andre stadiet gjennomgår normene en kaskade, det vil 

si de sprer seg og blir bredt akseptert av individer, institusjoner og stater, som også prøver å 

påvirke andre til å følge normene. I det siste stadiet blir normene internalisert og får en tatt-

for-gitt kvalitet. I de to siste stadiene kan det oppstå nye normer.319 I rollen som ansvarlig 

institusjon for utdelingen av fredsprisen, er Nobelkomiteen i stor grad en del av det andre 

stadiet. I kraft av denne rollen prøver komiteen å påvirke andre til å følge allerede 

eksisterende normer. Dette gjør den ved å fremme normene i dens begrunnelser for utdelingen 

av prisene.  

Normene som komiteen fremmet viser at dens forståelse om årsaker til krig og betingelser for 

fred utvidet seg i perioden. Menneskerettighetsbrudd, frihetsberøvelse og rasediskriminering 

ble ansett som årsaker til krig. Passiv mostand, fullstendig nedrustning, likestilling mellom 

alle folkegrupper og avkolonisering ble ansett som betingelser for fred. 

Minusflyktninger og brorskap 

I 1958 tildelte komiteen fredsprisen til den belgiske dominikaneren pater Georges Pire for 

hans innsats med å hjelpe minusflyktninger i Europa å komme seg ut av flyktningleirene. 

Komiteen begrunnet utdelingen av prisen ved å peke på at pater Pires virksomhet ga tilbake 

flyktningene håpet om at de kunne leve blant sine medmennesker. Komiteen mente også at 

virksomheten gjenopprettet minusflyktningenes tro på brorskap og nestekjærlighet, som den 

mente var fredsskapende. Komiteen fremmet dermed en norm om at minusflyktningene er 

medmennesker og presiserte at flyktningarbeid fremmer brorskap og nestekjærlighet.  
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Prisen ble tildelt pater Pire i kjølvannet av flyktningkrisen forårsaket av andre verdenskrig, 

som fortsatte i 1958. Krigen etterlot over 11 millioner flyktninger i Europa. UNRRA og IRO 

repatrierte flere millioner flyktninger og flere stater tok imot tusenvis av statsløse flyktninger 

de første årene etter krigen. På slutten av 1940-tallet oppstod det, ifølge historikerne Hege 

Roll-Hansen og Eva Helene Østbye, en endring i sammensetningen av flyktninger i Europa. 

En majoritet av flyktningene i leirene var da minusflyktninger, som det var vanskelig å 

repatriere på grunn av helse og alder.320 Denne forandringen ble forårsaket av de vestlige 

landenes utvelgelsespolitikk, som la vekt på flyktningenes arbeidsevne og helse. FN forsøkte 

å løse problemet med minusflyktningene på 1950-tallet. Derimot hindret de vestlige landenes 

utvelgelsespolitikk dette forsøket og minusflyktningene ble neglisjert. Komiteens holdning til 

minusflyktningene reflekterte dermed ikke den internasjonale holdningen til flyktningene og 

den var tidlig ute med å presisere at minusflyktninger er medmennesker.  

Komiteens holdning til minusflyktningene reflekterte den norske holdningen til flyktningene 

på 1950-tallet, som i stor grad fokuserte på å motta og integrere minusflyktninger i det norske 

samfunnet. I 1949 ble Norge det første landet i verden til å motta minusflyktninger. Fokuset 

på å motta minusflyktninger førte på begynnelsen av 1950-tallet til debatt i Stortinget om hva 

slags flyktningpolitikk en skulle føre i Norge. Konklusjonen ble at Norge skulle fortsette å 

motta minusflyktninger, dette selv om en rekke politikere, som sosialminister Aslaug Aasland 

fra Arbeiderpartiet, argumenterte at Norge ikke kunne fortsette å motta denne typen 

flyktninger. Utover 1950-tallet mottok Norge flere hundre minusflyktninger. Det ble også i 

denne perioden økt fokus på rehabilitering og integrering av flyktningene. Det norske 

hjelpearbeidet for minusflyktningene hadde altså en del fellestrekk med pater Pires 

virksomhet, som også fokuserte på integrering av minusflyktningene.  

Jeg har argumentert at komiteen videreførte argumentet om at brorskap og nestekjærlighet er 

fredsskapende. Prinsippene om brorskap og nestekjærlighet går tilbake til kristendommen, og 

de andre universelle religionene, som oppmuntrer til brorskap mellom mennesker. Komiteens 

fokus på brorskap og nestekjærlighet er gjennomgående da den mente at dette falt innenfor 

Alfred Nobels testamente, som konstaterte at prisen kan gis til kandidater som fremmer 

brorskap. Komiteen har siden den første prisen for 1901 pekt på de to prinsippene som 

fredsskapende i forbindelse med humanitært arbeid, som flyktningarbeid faller innenfor. 
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Komiteen argumenterte at brorskap og nestekjærlighet er fredsskapende også under 

utdelingen av prisen for 1954 til UNHCRs for dens flyktningarbeid.   

Fullstendig nedrustning og internasjonal kontroll 

I 1959 tildelte Nobelkomiteen fredsprisen til den britiske politikeren Philip Noel-Baker for 

hans innsats for nedrustning. Jeg har argumentert at komiteen fremmet tre normer med 

utdelingen av prisen: fullstendig nedrustning, nedrustning under internasjonal kontroll og at 

nedrustning er en internasjonal forpliktelse.  

I sin begrunnelse pekte komiteen på Noel-Bakers litteratur om nedrustning, og delte hans 

argumenter om rustningskappløp, nedrustning og kontroll. Komiteen pekte på at 

rustningskappløp fører til krig. Rustningskappløp ble altså definert som en årsak til krig. 

Verdenssamfunnet måtte dermed ruste ned, noe komiteen mente var mulig så lenge statene 

samarbeidet. Likeledes måtte nedrustningen være fullstendig for å være effektiv og 

gjennomføres under FNs kontroll. Nedrustning ble dermed ansett som en betingelse for fred.  

Mellom 1952 og 1955 holdt stormaktene forhandlinger om fullstendig nedrustning og 

internasjonal kontroll i regi av FN. Målet var oppnå en avtale om en avskaffelse av 

masseødeleggelsesvåpen og en betydelig reduksjon av konvensjonelle styrker. Fokuset på 

fullstendig nedrustning skilte seg fra mellomkrigsårenes fokus på delvis nedrustning, altså en 

reduksjon av våpen og konvensjonelle styrker til fastsatte nivåer. Normen om fullstendig 

nedrustning fikk altså sin fremkomst etter 1945. I 1955 kollapset forhandlingene på grunn av 

uenigheter mellom partene. Da stormaktene samlet seg til nye forhandlinger i ettertid gikk 

fokuset tilbake på delvis nedrustning. I Norge vedtok Arbeiderpartiet, som dominerte norsk 

politikk i perioden, i 1959 å støtte NATOs planer om et fellesforsvar. Partiet fastslo også at 

nedrustningsforhandlingene i FN måtte fortsette. Derimot innebar partiets støtte til NATOs 

fellesforsvar at det ville støtte delvis nedrustning.  

Komiteens holdning til nedrustning i 1959 reflekterte ikke den internasjonale og norske 

holdningen. Ved å presisere at nedrustningen måtte være fullstendig, skilte komiteen seg fra 

det internasjonale fokuset på delvis nedrustning. Den skilte seg også fra den offisielle norske 

politikken om å støtte delvis nedrustning. Komiteen var dermed i en stor grad tidlig ute med å 

presisere at nedrustningen må være fullstendig i norsk sammenheng.  

Fredsprisen til Noel-Baker reflekterte det økte kravet om internasjonal kontroll på 1950-tallet. 

Internasjonalt og i Norge økte kravet om internasjonal kontroll i takt med stormaktenes 
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atomprøvesprengninger. Forhandlingene i FN fokuserte også på internasjonal kontroll. 

Normen om nedrustning under internasjonal kontroll gjennomgikk altså det Finnemore og 

Sikkink kaller en kaskade på 1950-tallet. Nobelkomiteen var en del av kaskaden ved at den 

presiserte at nedrustningen måtte gjennomføres under internasjonal kontroll i FN.  

Jeg har argumentert at komiteen fremmet normen om at nedrustning er en internasjonal 

forpliktelse. Komiteen fremmet normen ved å peke på at statene måtte samarbeide og ved å 

argumentere at nedrustningen måtte gjennomføres under internasjonal kontroll i FN. Normen 

oppstod under fredsforhandlingene etter første verdenskrig. Da forpliktet statene seg til å ruste 

ned gjennom Folkeforbundet. Etter andre verdenskrig gjentok statene denne forpliktelsen 

gjennom FN-pakten, som konstaterte at Generalforsamlingen kan drøfte nedrustning. 

Nobelkomiteen forsterket normen ved å minne det internasjonale samfunnet om dets 

forpliktelse til å ruste ned. 

Passiv motstand, universelle menneskerettigheter og folkegruppenes likestilling 

Da komiteen tildelte fredsprisen for 1960 til den sør-afrikanske politikeren Albert Luthuli i 

1961 rettet den søkelyset mot passiv motstand, menneskerettigheter og rasediskriminering. 

Komiteen tildelte prisen til Luthuli for hans passive motstand mot det sør-afrikanske 

Nasjonalistpartiets segregeringspolitikk apartheid og for hans kamp for menneskerettighetene. 

For første gang i prisens historie knyttet komiteen menneskerettighetene og 

rasediskriminering til fred og presiserte at passiv motstand er fredsskapende. 

Menneskerettighetsbrudd og rasediskriminering ble ansett som årsaker til krig og passiv 

motstand og samarbeid mellom alle folkegrupper som en betingelse for fred.  

Med utdelingen av prisen for 1960 fremmet komiteen normen om passiv motstand mot 

undertrykkelse. Normen fikk sin fremgang i første halvdel av 1900-tallet med Mahatma 

Gandhis passive mostand mot det britiske styret i Sør-Afrika og India. Gandhis ideologi om 

passiv motstand inspirerte senere generasjoner av passive motstandere, som for eksempel 

Luthuli og Martin Luther King Jr. Komiteen var nær ved å tildele fredsprisen til Gandhi for 

hans passive motstand på 1930-tallet og 1940-tallet. Derimot ble prisen aldri tildelt Gandhi. 

Med utdelingen av 1960-prisen til Luthuli videreførte komiteen Gandhis arv og forsterket 

normen om passiv motstand.  

Jeg har argumentert at prisen til Luthuli var både et resultat av og en del av en økt motstand 

mot apartheidregimet i Sør-Afrika. Apartheid, som hadde som mål å sikre den hvite 

minoriteten, afrikandernes dominans, ble innført etter at Nasjonalistpartiet kom til makten i 
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1948. Partiet kom til makten samme år som FNs Generalforsamling vedtok 

Menneskerettighetserklæringen. Det neste tiåret stod partiet bak noen av de mest omfattende 

menneskerettighetsbruddene. I takt med utviklingen av apartheid økte motstanden mot 

nasjonalistenes rasediskriminering, spesielt på begynnelsen av 1960-tallet. Da ble en rekke 

erklæringer og konvensjoner mot apartheid og rasediskriminering vedtatt i FN. Som nevnt 

inntok den norske regjeringen en passiv og forsiktig kritisk holdning til apartheidregimet fram 

til 1960. Etter 1960 økte motstanden i Norge og regjeringen presiserte at den i FN ville 

medvirke til å omlegge rasepolitikken. Prisen til Luthuli ble tildelt i denne perioden og 

reflekterte den økte internasjonale og norske motstanden.  

Med utdelingen av prisen til Luthuli fremmet komiteen en rekke normer innen 

menneskerettigheter. Komiteen pekte på at apartheid brøt menneskerettighetene i FN-pakten, 

som konstaterte at de gjelder alle mennesker. Komiteen pekte også på at rasediskrimineringen 

til nasjonalistene fratok de undertrykte folkegruppenes friheter, og refererte til flere av 

rettighetene i Menneskerettighetserklæringen. Komiteen forsterket dermed normen om at 

menneskerettighetene og frihet er universelle og gjelder hele menneskeheten, som oppstod 

med FN-pakten av 1945.  

Jeg har argumentert at komiteen i tilknytning prisen også fremmet selvstendighet for de 

koloniserte folkene i Afrika. Dette gjorde den ved å peke på frihet, men også ved å fremme 

likestilling mellom folkegruppene. Komiteen argumenterte at Sør-Afrika ble bygget opp av 

alle folkegruppene i landet og fokuserte spesielt på den etniske sør-afrikanske befolkningens 

bidrag til landets utvikling. Likeledes var landets fremtid avhengig av samarbeid mellom alle 

folkegruppene. Det måtte dermed innføres likestilling. Da komiteen tildelte 1952-prisen til 

Albert Schweitzer for hans arbeid med å hjelpe ofre for imperialismen i Afrika, ble den 

etniske afrikanske befolkningen referert til som tilbakestående og primitive. Komiteens syn 

reflekterte det norske synet om at Afrika sør for Sahara var umoden for selvstendighet. I andre 

halvdel av 1950-tallet økte motstanden mot imperialismen og kravene om selvstendighet til 

koloniene både internasjonalt og i Norge. 1960-prisen reflekterte denne forandringen og 

støtten til kolonienes krav om selvstendighet innad i Nobelkomiteen og var dermed også en 

antiimperialistisk pris. Nobelkomiteens motstand mot imperialismen var i forhold til de 

internasjonale og norske strømningene hverken tidlig eller sent ute. 

Nobelkomiteen 1958-1961 
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Mellom 1958 og 1961 bestod Nobelkomiteen av formann og venstrepolitiker Gunnar Jahn, 

høyrepolitiker Carl Joachim Hambro og arbeiderpartipolitikerne Aase Lionæs, Gustav Natvig-

Pedersen og Martin Tranmæl. Oppgaven har vist at komitemedlemmene var opptatt av 

flyktningarbeid, nedrustning og menneskerettigheter. De var også positive til passiv motstand. 

Jeg har også vist at de var kritiske til opprustning og rasediskriminering, spesielt mot 

apartheidregimet. Dette har trolig påvirket komitemedlemmenes holdning til de forskjellige 

kandidatene og dermed hatt innflytelse på beslutningsprosessen, altså på valget av pater 

Georges Pire, Philip Noel-Baker og Albert Luthuli til prisen. 

I analysen av de forskjellige medlemmene og deres interesser har oppgaven først og fremst 

fokusert på Jahn og Lionæs og i mindre grad på Hambro, Natvig-Pedersen og Tranmæl. Dette 

skyldes ikke at Jahn og Lionæs var mer fremtredende i komiteen, men heller kildesituasjonen. 

Kildene brukt i oppgaven har gitt lite informasjon om interessene til Hambro, Natvig-

Pedersen og Tranmæl. 

Lionæs og Hambro var tett involvert i FNs flyktningarbeid etter andre verdenskrig. Etter 

krigen besøkte de to flyktningleirer i Europa. De mente at forholdene i leirene var 

uakseptable. Hambro var spesielt kritisk til FNs arbeid for flyktningene, som han mente ikke 

var nok til å løse flyktningkrisen. I FNs Generalforsamling var Lionæs medlem av Tredje 

komite, eller Sosialkomiteen, hvis oppgave var å vurdere sosiale, kulturelle og humanitære 

saker. Lionæs anså det som viktig å opprette en organisasjon som i regi av FN skulle beskytte 

og hjelpe flyktninger. I 1947 var hun involvert i opprettelsen av IRO, som spilte en viktig 

rolle i repatrieringen av flyktninger og for driften av flyktningleirene i Europa frem til 1952. 

Mellom 1948 og 1950 var Lionæs formann for Europahjelpens flyktningekomite. Som nevnt, 

så fikk Europahjelpen en sentral rolle i Norges flyktningarbeid etter 1945, blant annet for 

mottaket av minusflyktninger. Likeledes var Lionæs positiv til Norges hjelpearbeid for 

minusflyktningene og oppmuntret landet til å fortsette dette arbeidet.   

Jeg har vist at mesteparten av komitemedlemmene var kritiske til opprustningen og mente 

denne måtte begrenses. Tranmæl argumenterte allerede på 1930-tallet at opprustningen måtte 

reduseres. Natvig-Pedersen og Hambro argumenterte at nedrustningsspørsmålet måtte løses i 

FN. Lionæs, som var vararepresentant for Norge i FNs Generalforsamling fra 1954 til 1961, 

deltok blant annet i nedrustningsforhandlingene i FN på 1950-tallet. Likeledes var Tranmæl, 

Natvig-Pedersen og Lionæs arbeiderpartipolitikere. Som nevnt, tyder Arbeiderpartiets 

partiprogram fra 1959 på at det eksisterte et bredt, men kontroversielt krav om nedrustning 

innad i partiet.  
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Komiteens formann Gunnar Jahn var spesielt fremtredende i sin motstand mot atomvåpen. 

Jahn ønsket en stans i atomprøvesprengningene og deltok i en rekke demonstrasjoner mot 

USAs og Sovjetunionens prøvesprengninger. Jahns motstand økte i løpet av andre halvdel av 

1950-tallet og ble overført til hans rolle som formann. Som nevnt, hevder historiker Olav 

Njølstad at Jahns motstand mot atomvåpen førte til at atomvåpenmotstandere ble viet mer 

oppmerksomhet i komiteens diskusjoner.321 

Lionæs og Jahn var spesielt kritiske til Nasjonalistregjeringens apartheidpolitikk i Sør-Afrika. 

I en rekke taler argumenterte hun at apartheid truet internasjonal fred og frihet. Lionæs var 

spesielt kritisk til regimets menneskerettighetsbrudd. I FN deltok Lionæs i utarbeidelsen av en 

resolusjon som fordømte apartheid. Jahn så på apartheidpolitikken som terror. Han 

argumenterte at de forskjellige folkegruppene i landet måtte bli likestilt. Jahn deltok også 

aktivt i arbeidet til Sør-Afrika-komiteen som ble grunnlagt i 1959 for å drive med 

opplysningsarbeid i Norge. 

Mesteparten av komitemedlemmene interessert i utviklingen i Afrika og Asia. Lionæs var 

kritisk til kolonistyret og argumenterte at det måtte avvikles. Natvig-Pedersen var spesielt en 

foregangsfigur i debatten om Norges bistandspolitikk. Han argumenterte at Norge måtte yte 

mer hjelp til lidende mennesker. Hambro så på utviklingen i Afrika på 1950-tallet med 

bekymring, og pekte spesifikt på rasediskriminering og religiøs forfølgelse. 

En mer systemkritisk pris?  

Da komiteen utdelte prisene for 1958, 1959 og 1960 rettet den kritikk mot forskjellige 

samfunnsforhold og mot det internasjonale samfunnet. Da komiteen i 1958 tildelte prisen til 

pater Pire for hans innsats for minusflyktninger i Europa, rettet den kritikk mot det 

internasjonale samfunnets behandling av minusflyktningene. Komiteens kritikk var spesielt 

rettet mot de vestlige landenes utvelgelsespolitikk, som den mente var et eksempel på verdens 

fokus på «effektivitet og arbeidsevne». Komiteen kritiserte også statenes syn på flyktningene 

som «uvelkomne fremmede» da dette hindret krisen fra å bli løst. Året etter kritiserte 

komiteen statenes uvilje til å samarbeide om å vedta en nedrustningsavtale. Det ble også pekt 

på statenes fokus på nasjonal sikkerhet. Statene måtte samarbeide og legge til side fokuset på 

sikkerhet, da dette hindret verdenssamfunnet fra å oppnå en avtale om nedrustning. Komiteen 

kritiserte også statenes uvilje til å tillate kontroll og mente at denne uviljen hindret utviklingen 

av et effektivt kontrollsystem. I 1961 kritiserte komiteen Nasjonalistregjeringens 

 
321 Njølstad, «The Nobel Committee and the Atom bomb, 1945-1999», s. 490 
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apartheidpolitikk. Komiteen var spesielt kritisk til at partiet brøt menneskerettighetene, 

segregerte befolkningen og ikke anerkjente eller samarbeidet med de undertrykte 

folkegruppene.  

Nobelkomiteen rettet kritikk også med tidligere priser. I 1934 kritiserte komiteen 

verdenssamfunnets behandling av Tyskland. I 1952 kritiserte komiteen imperialismen i Afrika 

og dens konsekvenser for den etniske befolkningen. Komiteen har altså alltid rettet kritikk 

mot samfunnsforhold med utdelingen av prisene. Etter 1960-prisen har komiteen fortsatt å 

rette søkelyset på menneskerettigheter, rasediskriminering og ulikheter. 1958-, 1959- og 

1960-prisene, spesielt 1960-prisen, tyder på at komiteen ville rette mer kritikk mot 

urettferdighet og ble dermed mer systemkritisk i forhold til internasjonale strømninger. I 

denne perioden fremmet Nobelkomiteen normer som reflekterte denne utviklingen: 

minusflyktninger er medmennesker, menneskerettighetene og frihet er universelle, alle 

folkegrupper er likestilte og selvstendighet for de koloniserte folkene. Dette tyder på at 

komiteen i rollen som normentreprenør ville fremme normer som setter søkelyset på 

menneskets grunnleggende verdier.  

Mange av normene som Nobelkomiteen fremmet med utdelingen av fredsprisen for 1958, 

1959 og 1960 har i ettertid nådd et visst nivå av internalisering, det vil si de blir ikke lenger 

debattert i dag på den samme måten og det samme nivået som da de ble debattert på 1950- og 

1960-tallet. Dette gjelder spesielt normene innen menneskerettigheter og nedrustning. 

Komiteen bidro dermed som normentreprenør i denne perioden til å videreføre og til en viss 

grad forsterke normene den fremmet. Komiteen bidro også til å utvide ideene om årsaker til 

krig og betingelser for fred.  
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