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jære lesar,

i 1870 blei det strekt undersjøisk telegrafkabel som 
batt Storbritannia saman med India. Kommunikasjo-

nen med India hadde då gått over land sidan 1866, men den un-
dersjøiske kabelen var meir stabil. Høve til å telegrafere gjorde 
at den kommunikasjonen som før hadde teke opp til to år – éin 
veg – avhengig av forholda til sjøs, nå kunne ta nokre timar. Te-
legrafen vil du kunne lese meir om i Nina Bratland sin tekst i 
dette bladet.

Ei liknande stor nyvinning var dampskipet. Ei reise som før 
hadde vore usikker og ustabil, avhengig av vêrforholda, hadde 
no blitt meir stabil og det blei mogleg å legge opp faste ruter for 
dei reisande. Med dampskip ville konsul Garman kunne ta livet 
med ro og roleg vente til «Familiens Håb» la til kai. Viss han i 
tillegg la inn moglegheiter for radiotelegrafi i båtane sine, ville 
skipper Worse kunne varsle han viss skipet likevel skulle bli litt 
forsinka. Det finst ingen historier om at dei fekk oppleve dette. 
Desse historiene er i alle fall ikkje ført i pennen av Alexander L. 
Kielland. Kielland skriv nemnar heller ikkje om Garman sine 
skip av og til frakta brev utanom postrutene – som ei teneste 
for andre, men at nokre av skipa til konsul Garman den eldre 
hadde gjort det, er ikkje utenkeleg, i alle fall ikkje viss vi les 
Finn Erhard Johannessen sine tankar i teksten om postvesenet. 
Her vil du òg sjå at nettopp den ustabile kommunikasjonen til 
sjøs gjorde at posten blei brakt over land – trass i at dette tok 
lengre tid.

Sjølve ordet kommunikasjon kjem frå det latinske ordet 
communicare, som betyr noko ein gjer felles. Det gjeld anten 
det er at ein sjølv er ute og reiser eller at ein sender eit brev, ei 
telegrafhelsing eller vi ringer til ein annan. I Harald Rinde sin 
tekst kan du lese om korleis telefonen endra historie, og korleis 
dei fyrste norske telefonabonnentane var med på å forme tele-
fonens historie i Noreg.

Ein vanleg modell for kommunikasjon viser ofte ein sender, 
ein bodskap og ein mottakar. Sendaren kan vere skjult eller den 
kan vere tydeleg, bodskapen kan vere tydeleg, men den kan òg 
vere tvitydig. Av og til har ein kanskje ikkje ein bodskap i det 
heile. Ein vil berre høyre stemmen til ein annan. Under spe-
sielle forhold kan det kjennast ekstra viktig å få dele informa-
sjon og minne med andre i same situasjon. Det kan du få lese 
meir om i min tekst om ei spesiell avis for dei tvangsevakuerte 
mot slutten av andre verdskrig, ei avis som skapte ein slags ab-
strakt nærleik mellom menneske som var vane med å bu tett på 
kvarandre.

Vi skal heller ikkje gløyme korleis tidleg kommunikasjon 
kan sette spor lenge etter at dei som kommuniserte har døydd. 
Visste du til dømes at det ordet vi i dag ser på som det norske 
ordet for rev, etter alt og dømme har sitt opphav i eit samisk 
ord? Vel, det og mykje anna vil Astrid Marie M. Johnsen fortel-
je deg meir om i sin tekst om kommunikasjonen mellom samar 
og norrøne nordmenn. Kommunikasjonen set spor. Nye kom-
munikasjonsmiddel kan føre oss nærare kvarandre ved at ting 
skjer hurtigare, men vi skal heller ikkje avvise ein god samtale 
eller det å skrive eit brev. For nokre år sidan såg eg eit stykke 
på Oslo Nye Teater som heitte «Kjærlighetsbrev». Stykket var 
basert på breva som to barndomsvenner utveksla seg imellom 
gjennom heile livet. Faren til den mannlege hovudpersonen, 
Andy, hadde kome med følgjande oppmoding til han: «Far sier 
at alle skal skrive brev så ofte de kan. Det er en døende kunstart. 
Han sier at i et brev kan en vise seg for et annet menneske fra 
sine beste side.» Du kan jo byrje med å lese ei bokmelding om 
ei boksamling, i dette bladet. I bladet finn du òg eit intervju der 
ytringsfridom står i sentrum, tekstar utanfor tema og endå ei 
bokmelding. Eg har ikkje tre små, men to små ord til slutt i mitt 
siste lesarbrev til deg: 

God lesing!

K
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Historikeren

INTERVJU MED HENRIK  
G. BASTIANSEN
-DET ER I MØTE MED NOE MAN IKKE LIKER, 
MAN SER AT YTRINGSFRIHETEN KAN TESTES

HANNA KHAZRI OG ANDERS RYKKE
Masterstudenter i historie
Universitetet i Oslo

På en av de få solskinnsdagene i februar traff vi mediehistoriker og professor  
Henrik G. Bastiansen på Kulturhuset i Oslo. Utenfor ligger Youngstorget, en møte-
plass og et torg som samler folk bak appeller, paroler og demonstrasjoner. Youngstor-
get brukes til å kommunisere.  På Høgskulen i Volda underviser Bastiansen frem-
tidens journalister. Hvilket ansvar har journalistene og hva bør de ta hensyn til? 
Hva med ytringsfriheten? Bastiansen har mange svar. 

or å komme i gang lurer vi på om du kunne for-
telle oss om din akademiske karriere. Hvordan 
endte du opp med å studere mediehistorie? 
Jeg bestemte meg veldig tidlig for å studere 

journalistikk. Da jeg begynte på gymnaset fikk jeg tips 
av min lærer, Karsten Alnæs, forfatteren, om at det 
var lurt å studere statsvitenskap og lignende fag for å 
bli journalist. Jeg begynte imidlertid mine studier på 
Blindern med grunnfag i musikkvitenskap, for musik-
ken er en av mine store lidenskaper og noe jeg alltid 
har drevet med ved siden av, særlig den klassiske mu-
sikken. Vi fikk kunnskaper så vi kunne avsløre byg-
gestenene i det musikalske språket. Jeg likte studiet så 
godt at jeg fortsatte på mellomfag.

Dette var på midten av 1980-tallet og akkurat på 
den tiden var det snakk om å opprette et eget medi-
efag ved Universitetet i Oslo. På mellomfaget i mu-

sikkvitenskap fikk vi lære mer om hva et slikt studium 
i mediefag kunne tilby. Særlig ble vi fascinert av pro-
fessor Jon Roar Bjørkvolds forelesninger om filmmu-
sikk. Det var gjennom disse forelesningene at jeg fikk 
øynene opp for det kommende mediefaget – som i til-
legg appellerte til min interesse for journalistikk, de-
batt og samfunnsspørsmål. Den 10. mars 1987 tok jeg 
så beslutningen om å ta mediefaget helt til hovedfag. 
Jeg gikk så på det første grunnfaget som ble avholdt 
ved IMK [Institutt for medier og kommunikasjon, 
red.] i 1988, tok mellomfaget i 1989, studerte deretter 
sosiologi – og fra høsten 1990 var jeg i gang med med-
ievitenskap hovedfag. Og fra da tok det helt av.   

Vil det si at du ikke har studert historie da? 
Nei, jeg har ikke grunnfag i historie i min fagkrets. 
Men det var mye historie og mange lange linjer i mu-

F
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sikkvitenskapen. Der blir man vant til å tenke i år-
hundrer og epoker, som renessanse, barokk, wiener-
klassisismen, romantikken og så fremover. Denne 
fasetenkningen var noe av det jeg tok med meg derfra. 

Da jeg så begynte på hovedfag i medier tok jeg 
Hans Fredrik Dahls kurs om kringkastingshistorie. 
Det var gjennom dette at jeg kom inn i forskningen 
Til tross for NRKs store betydning i det norske sam-
funnet, manglet det større studier av NRK utover i et-
terkrigstiden etter 1945. NRK åpnet sine arkiver for 
oss, både på loftet og nede i kjellerne. Der var det in-
gen forskere som hadde arbeidet før. Vi fikk tilgang 
til alt.  

Arbeidet du mer som en historiker etter dette? 
Ja, for oss som skrev om NRK ble hovedfaget som 
sagt til et intenst historisk studium av mediene. Vi ble 
trukket inn i konkret forskning fra første dag, og det 
syns jeg var spennende, særlig da jeg så hvor lite fors-
kning det hadde blitt gjort på dette feltet. Det fantes 
også lite kunnskap om hvordan mediene hadde foran-
dret seg over tid. Noe slikt var ikke et fagfelt på den 
tiden. Ingen snakket om «mediehistorie», heller. Den 
presseforskningen som var blitt bygd opp på 1960- og 
1970-tallet var primært kvantitativ og samfunnsviten-
skapelig. Det nye på 1980-tallet var at humanistene 
kom med i det nye faget, som fikk sin forankring ved 
UiO ved Institutt for medier og kommunikasjon. Det 
nye mediefaget var tverrfaglig og litt av en nyskap-
ning, siden det hørte til både på HF- og SV-fakulte-
tet, samtidig. 

Vi som skrev hovedoppgaver om NRK i etterkrigs-
tiden valgte ulike deler av programvirksomheten. Selv 
valgte jeg å skrive om utviklingen av nyhetsjournalis-
tikken i Dagsrevyen i løpet av 1960-årene – som var 
det første tiåret med fjernsyn i Norge. Dette brakte 
meg i kontakt med en svært dramatisk tid, med Kings 
Bay-saken, romfartskappløpet, hungersnøden i Biafra 
og ikke minst TV-nyhetene om Vietnamkrigen, som 
jeg senere skrev bok om. 

Dette nummeret av Fortid handler om kommunika-
sjon. Hva er kommunikasjon? 
Jeg foreleser jo i dette, og jeg vet ikke om jeg har en 
original definisjon på det. Men begrepet kommer fra 
det latinske «communicare», som betyr «å gjøre noe 
felles.» Når jeg foreleser gjør jeg stoffet felles for alle 
som er der, og da står jeg altså der og kommuniserer 
med dem, ikke sant? Det er en kort og grei definisjon. 
Kommunikasjon handler om å dele noe med andre. 

Kommunikasjon foregår ofte gjennom medier, og 
ordet «media» er også latin og betyr «det som befinner 
seg i midten.» Mediet befinner seg mellom oss og ver-
den der ute. Vi kan ikke reise til Afrika eller Midtøs-
ten hver gang det skjer noe der, men vi kan få med oss 

noe andre har laget – noe som befinner seg mellom 
oss og verden. Siden mediene kommuniserer, er det 
nærliggende at de to ordene ofte kombineres.

Kommunikasjon har forandret seg gjennom tidene. 
Hvordan har dette foregått og hvordan er de lange 
linjene? 
Menneskeheten har brukt utallige måter å kommu-
nisere på. Måten vi kommuniserer på i dag er veldig 
sammensatt.  Hvordan vi oppfatter kommunikasjons-
formene våre er også noe vi hele tiden må oppdatere 
og aktualisere opp imot den utviklingen vi ser rundt 
oss. Dette sier jeg til studentene mine. Vi kan i dag 
skille mellom tre hovedformer for kommunikasjon.

Den første er én-til-én-kommunikasjon, slik som 
når vi snakker ansikt til ansikt, samtaler, eller gjennom 
brev, telegram – altså en replikkutveksling mellom 
to mennesker. Samtalen ansikt til ansikt er den eld-
ste kommunikasjonsformen vi kjenner til og den kan 
kanskje sees på som en slags naturlig form.

Den andre er én-til-mange, fra én sender gjennom 
ulike kanaler og ut til mange mottakere. Det er det-
te vi kaller «massekommunikasjon», og som har gitt 
oss betegnelsen «massemedier». Stoffet som sendes er 
masseprodusert gjennom faste rutiner og standardi-
serte former, og er i innhold rettet mot et ubegrenset 
antall mottakere. Slik massekommunikasjon har vært 
mulig i hvert fall de siste 500 år – altså siden Johann 
Gutenberg utviklet trykkekunsten som en teknikk 
som kunne reprodusere identiske tekster i store an-
tall. Dermed kunne hundretusen eksemplarer av den 
samme boken spres ut over hele Europa. Det var noe 
revolusjonerende og nytt.  

Den tredje og nyeste formen, er mange-til-man-
ge. Her kommer sosiale medier og internett inn. På 
disse plattformene finnes egentlig ikke strukturen én-
til-mange som typisk form: dette er ikke NRK eller 
BBC, selv om de også bruker dem. I sosiale medier 
er det mange mennesker som kommuniserer samtidig. 
Med andre ord er strukturen i kommunikasjonen en 
helt annen enn dem vi tidligere har hatt.

Men hva med ytringsfrihet da?
Det med ytringsfrihet er et kjempestort og vanskelig 
emne. Alle er jo for ytringsfrihet. Problemet oppstår 
når vi møter meninger vi ikke liker. Er du da en like 
stor tilhenger av ytringsfriheten? Det er i vårt møte 
med det vi ikke liker, at vår sans for ytringsfrihet tes-
tes. Skal vi godta ubehagelige ytringer, eller bør det gå 
noen grenser for ytringsfriheten? Dette er ofte veldig 
vanskelige spørsmål å besvare – fordi grensene jo ikke 
ligger fast over tid. Hva som er akseptert i dag, ble 
ikke uten videre akseptert for noen tiår siden. 

Når du er inne på dette med grenser for ytringsfrihe-
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ten, hvordan har ytringsfrihet blitt forstått?  
Det har skjedd store endringer i synet på ytringsfri-
heten i Norge de siste 20 årene. Etter min mening har 
man tidligere sett på ytringsfrihet som et fravær av 
forbud, mens man i dag ser på ytringsfrihet som en 
positiv rettighet. Før gikk man til straffeloven og lov-
verket ellers for å vurdere om en konkret ytring ble 
rammet av gjeldende bestemmelser. Hvis ikke, var 
den lovlig. Slik hadde vi en tradisjon der ytringsfri-
heten egentlig var negativt definert. Fra 1990-tallet, 
og særlig i forbindelse med arbeidet til den såkalte 
Ytringsfrihetskommisjonen, så vi at forståelsen av 
ytringsfriheten ble snudd rundt. Istedenfor å forstå 
ytringsfrihet som et fravær av forbud, ser man i dag 
på ytringsfrihet som en grunnleggende rettighet til å 
ytre seg. Mange ser også at denne retten faktisk lig-
ger til grunn for alle andre politiske friheter, slik som 
forsamlingsfrihet, religionsfrihet og retten til å drive 
politisk arbeid – og retten til å avlegge stemme ved 
valgene.   

Hvor går grensen for ytringsfrihet i Norge?
Jeg vil si at det finnes to sider som omhandler dette. 
Den første er det juridiske. Altså, er det straff for noen 

typer ytringer? Hvor går grensen mellom det som 
er straffbart og det som er tillatt? Rettsvesenet trek-
ker opp den grensen. Eksempler på forbud er Agnar  
Mykles Sangen om den røde rubin fra 1956 og Jens 
Bjørneboes Uten en tråd fra 1966, som begge ble dømt 
for sine erotiske skildringer. Men siden er romanene 
blitt tillatt og utgitt. Da ser vi tydelig at den juridiske 
grensen er blitt flyttet i en klart liberal retning. Et an-
net eksempel gjelder filmsensurlovgivningen. Der ble 
det endringer som fulgte direkte av Ytringsfrihets-
kommisjonens utredning fra 1999. Før dette kunne en 
film bli totalforbudt i Norge. Men på begynnelsen av 
2000-tallet, etter utredningen, ble lovverket harmoni-
sert. Det ble bestemt at staten ikke kunne gripe inn og 
forhåndssensurere filmer. Dette ble isteden løst ved å 
innføre 18-årsgrense på film. Dette er et par eksempler 
på ytringsfrihetens juridiske sider. 

 Den andre siden handler om ytringsfrihetens mo-
ralske side. Der flyter det mye mer, og det er vanske-
lig å manøvrere i dette, dels fordi normene endrer seg, 
men også fordi vi har fått så mange nye medier. Det 
har blitt forsket mye på disse mediene, men fremdeles 
mangler forskning på ytringenes vilkår i de siste årene. 
Det er også slik at hensynet til ytringsfriheten jo ikke 
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er den eneste verdien vi ønsker å ta vare på. Vi har an-
dre verdier som vi holder like høyt: likestilling, kamp 
mot rasisme og diskriminering, personvern og så vi-
dere. Ofte er det slik at ulike verdier støter sammen og 
så må man veie hvilket av dem som skal veie tyngst i 
den aktuelle saken. Derfor blir ytringsfrihet ofte noe 
kontroversielt.

Mine synspunkter på dette har jeg delvis fra den 
historiske utredningen som Hans Fredrik Dahl og jeg 
fikk i oppdrag å skrive for Ytringsfrihetskommisjonen 
i 1997. Det vi oppdaget da vi la sammen de ulike brik-
kene var en helhet som var langt mer problematisk 
enn det som fremgår av festtalene og 17. mai-talenes 
store ord. Vi fant at Norge ikke hadde en ytringsfri-
hetshistorie det var særlig grunn til å være stolt av. Vi 
har faktisk hatt mange vansker på dette feltet. Og selv 
om Grunnloven i dag gir ytringsfriheten en bedre be-
skyttelse enn før, så mangler vi fortsatt kunnskap om 
de senere årene, la oss si de siste 15-20 år. Det er van-
skelig å sette ord på hva som egentlig skjer. På den ene 
siden lever vi i et liberalt samfunn med stor individu-
ell frihet. På den andre siden er det mange debattan-
ter som opplever hets og sjikane, og som av den grunn 
trekker seg fra offentlig debatt og politisk arbeid. En 
del samfunnsdebattanter har også en følelse av at hen-
synet til det politisk korrekte begrenser deres faktiske 
ytringsfrihet, det vil si at noen meninger regnes som 
mer aksepterte enn andre. 

Media er kjent som «Den fjerde statsmakt». Hva me-
ner du ligger i dette begrepet? 
Det er klart at journalister har makt til å bestemme 
hva mediene skal ta opp, hvilken vinkel sakene skal få 
og fra hvilken kant de vil stille spørsmål. Dermed kan 
de legge rammene for den offentlige debatten, men 
også for de diskusjonene som foregår i andre fora. Slik 
kan de indirekte influere andres beslutninger. Journa-
listene har makt, men ingen allmakt. Regjering, stor-
ting, departementer eller bedrifter kan ikke frikoble 
seg fra den stemningen som mediene skaper. Mediene 
øver et press i retning av problemløsninger gjennom 
måten de tar opp saker på. Det er ofte svært vanskelig 
å stå imot et slikt press, fordi en da må ta hele «medi-
estormen» som følger – i en tildelt rolle som sakens 
skurk. For alle dem som ikke orker å stå igjennom noe 
slikt, er det langt lettere å bare gå av. 

Det ligger noe her som følger av endringene i jour-
nalistikken. I dag er vi vant til at vi snakker stygt om 
partipressen, fordi den hadde bindinger til de politis-
ke partiene. Det er mye kritisk man kan si om parti-
pressen, slik som at den var full av heder til eget parti 
og kritikk av alle andre. Men det var noen fordeler 
med partipressen også, for hvem de støttet var åpen-
bart, kampen om velgerne ble ført offentlig, og var 
egentlig helt legitim! 

Hvilken betydning hadde det for avisene at parti-
pressen forsvant? 
I min forskning har jeg kommet til at det var tre ting 
som forsvant med partipressen. For det første forsvant 
alle de partipolitiske presseorganisasjonene, altså slik 
som Norsk Høyrepresse, Venstrepresselaget, Sen-
terpressen og Norsk Arbeiderpresse AS. For det an-
dre forsvant avisenes partijournalistikk fra spaltene: 
«Stem Høyre i dag!», «Stem Arbeiderpartiet!» og «Gi 
Venstre din stemme!» Slike oppfordringer skrev avi-
sene på førstesiden på valgdagen den gang. Lojalite-
ten til eget parti preget også avisenes øvrige politiske 
journalistikk gjennom resten av året. Det tredje som 
forsvant var debatten mellom aviser av ulik partipo-
litisk farge. En avisgruppe kjempet mot en annen, 
og det hele artet seg som en slags borgerkrig mellom 
avisene, hver eneste dag. Når hver av disse tre tingene 
forsvant, begynte norsk presse å fungere på en helt an-
nen måte.

Hvordan ser du på journalistkulturen i Norge i dag? 
Vi har gått i retning av en langt mer enhetlig journa-
list- og mediekultur, hvor pressen er mye likere hver-
andre i meninger enn det de var før. Det er forskjell på 
Klassekampen og Dagens Næringsliv, så klart. Men 
hvis man sammenligner aviser som tidligere var klare 
partiaviser, så er de i dag mye likere hverandre. Jeg vil 
derfor si at det nok var en mer mangfoldig og prinsi-Foto: Cappelendamm.no
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piell debatt mellom ulike partiaviser før. I dag er den 
blitt borte. 

Ifølge undersøkelser ligger journalistene noe mer 
til venstre i norsk politisk sammenheng enn resten 
av befolkningen. Vi må huske at det er ingen som har 
valgt journalistene, de er ikke folkets representanter. 
Det man ser i dag er en journalistkultur som ikke er 
helt representativ og som ikke dekker spekteret av 
meninger befolkningen har – den er vindskjev. For 
eksempel kan vi se dette i dekningen av Fremskritts-
partiet med Sylvi Listhaug. Avisene elsker å finne en 
statsråd som de kan henge ut. De liker ikke deres me-
ninger, men de elsker å skrive om personen. Carl I. 
Hagen er også et eksempel avisene elsker å sitere og 
kritisere. Samtidig er det mange velgere som støtter 
dem. Slik kan mediene komme til å avvike sterkt fra 
folkemeningen.

Jeg tror at aviser har problemer med å dekke enkel-
te type meninger. Derfor mener jeg at det hadde vært 
fint med større spenn-
vidde blant journalistene 
og å få de større politiske 
kontrastene tilbake, det 
var dem vi mistet da parti-
pressen forsvant. Det er en 
ærlig sak at folk er uenige. 
I et demokrati er det fak-
tisk en forutsetning. Der-
for er det viktig å få inn 
flere posisjoner i debatten.  

Så du mener at det er det 
en fare for å bli hengt ut? 
Ja, det synes jeg at vi ofte 
kan se. Det begynner med 
at noen sier noe kontroversielt. Straks kommer medi-
ekommentatorene og kaster seg over vedkommende. 
Så får man debatter hvor mange ikke deltar. Det kan 
skape understrømninger i befolkningen med menin-
ger og meningsdannelser som ikke trekkes inn i den 
offentlige debatten. Slike folk kan fort begynne å lete 
etter likesinnede på internett og på den måten oppstår 
ekkokamrene.

Partipressen er borte og snart er det stortingsvalg. 
Hva har skjedd med kommunikasjonen mellom poli-
tikere og velgere siden partipressen forsvant? 
Det er veldig interessant at avisene begynte å opp-
tre mer illojalt mot sine egne partier på slutten av 
1960-tallet og utover 1970-tallet. En høyreavis begyn-
te å kritisere Kåre Willoch og en arbeideravis kunne 
kritisere LO. Partiene måtte tenke nytt. Kanskje var 
ikke partipressen en god kanal ut mot velgerne? De 
begynte å utvikle nye strategier. Det er en sammenfal-
lende tendens fra rundt 1970, akkurat i det avisene be-

gynner å miste sin lojalitet og bli kritiske til sine egne, 
da begynte partiene å tenke PR – politisk PR. Deres 
nye mål var PR og bred eksponering gjennom presse, 
radio og TV. Man ser det i alle partiene. Politisk PR 
kom på dagsorden, og begrunnelsen for «public re-
lations» var at partiavisene ikke lenger var lojale mot 
sine egne. 

Det er lett å se at det er denne linjen som har fort-
satt frem til i dag. Vi har de siste tiårene sett frem-
veksten av en politisk PR-bransje med tette kontak-
ter inn i det politiske systemet, ikke minst med First 
House og andre byråer. Det å være politiker i dag 
handler om å kunne kommunisere. Vi ser det rett et-
ter stortingsvalgene. Straks noen har tapt regjerings-
makten og må ut av regjeringskontorene er det mange 
som går rett over i PR-bransjen. Vinner partiet deres 
neste gang, kan de så gå tilbake til statsapparatet igjen. 
I en forstand er det lett å forstå dette, siden politisk 
kommunikasjon i vår tid i så stor grad handler om å 

få ut budskap, takle medi-
ene, ta debattene, svare på 
vanskelige spørsmål og å 
eksponere seg selv. Det er 
i bunnen av dette at vi fin-
ner PR-tenkningen, som 
partipressens fall var med 
på å utløse i partiorganisa-
sjonene. Dette vil jeg si er 
en viktig forandring sam-
menlignet med partiavise-
nes epoke.

Det er selvfølgelig an-
dre forskjeller også. Vi har 
fått politikere med kon-
troll over kommunikasjo-

nen utenom de redaksjonelle mediene. Partiene har i 
dag egne nettsider hvor de legger ut nyheter. De er på 
sosiale medier hvor man kan følge dem. Trump bruker 
for eksempel Twitter hele tiden, men også Jens Stol-
tenberg og Erna Solberg gjør det i dag. De forsøker 
å eksponere seg, få «følgere» og komme ut med sine 
egne meninger i kanaler hvor de kan kommunisere 
direkte til velgerne – utenfor journalistenes kontroll. 
Måten dette skjer på i dag er ny, selv om det også er 
lett å se likhetene med den partikontrollerte pressen 
tidligere.

Mener du at dette er en positiv utvikling? 
Når jeg snakker om dette nå, så prøver jeg bare å ana-
lysere det, ikke karakterisere det på den ene eller an-
dre måten. Det er en tendens vi ser, men absolutt et 
ambivalent fenomen. Det blir en enveiskanal hvor 
de kommer frem med sine synspunkter, men det kan 
jo samtidig være at politikerne slipper unna kritiske 
spørsmål. På en annen side er det positivt at de kan 

Det er ingen som har 
valgt journalistene, 

de er ikke folkets 
representanter.
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ler av ytringsfriheten her i landet. Dette kunne skje, 
mente de, fordi Grunnlovens vern om ytringsfriheten 
egentlig var svak og lite tydelig - på grunn av de man-
ge unntakene i denne paragrafen og i de andre delene 
av lovverket. 

I 1996 lot Regjeringen så nedsette den tidlige-
re nevnte Ytringsfrihetskommisjonen – ledet an av 
Francis Sejersted – som skulle foreslå en ny utforming 
av paragraf §100. Etter tre års arbeid kom dets utred-
ning, NOU 1999:27. Der lanserte de et helt nytt for-
slag til §100. Det måtte gjennom to storting og ble 
vedtatt i 2004. Da Stortinget vedtok den nye utfor-
mingen i 2004 var det faktisk første gang at Grunnlo-
vens §100 ble endret siden den ble skrevet på Eidsvoll 
i 1814!

Hvis vi nå sammenligner den nye paragrafen med 
den gamle ser vi at det ikke lenger står at trykkefrihet 
bør finne sted. Nå heter det at ytringsfrihet bør finne 
sted. Det er en teknologinøytral formulering som skal 

gjelde alle medier. Det be-
tyr at staten ikke kan for-
håndskontrollere ting som 
skal publiseres – uansett 
medieform. Prinsippet er 
altså sterkt utvidet. Senere 
i samme paragraf finner vi 
fortsatt setningen om at 
«frimodige ytringer […] 
er enhver tillatt.» Prinsip-
pene lever videre, selv om 
de fikk fornyet sin språk-
lige utforming i 2014.  

I tillegg til dette kom-
mer ringvirkningene ut-
over i samfunnet. For ved 

siden av diskusjonene om juridiske formuleringer fin-
ner vi at normene for meningsytringer er i sterk end-
ring. Etter min mening vet vi fortsatt for lite om hvor-
dan den offentlige debatten faktisk fungerer i vår tid, 
altså hvilke mekanismer som avgjør at enkelte menin-
ger sees på som akseptable, mens andre ikke blir det. 
Hvem som bestemmer dette er enda et spørsmål. Men 
historien har vist at kontroversielle standpunkter på 
ett tidspunkt, ofte kan vinne frem over tid.

Har du noen eksempler på slike standpunkt som har 
vunnet frem? 
Den første som sa at jorden var rund ble kritisert av 
alle, men til slutt måtte man jo innse at den var det. 
Det samme skjedde med forestillingen om den heli-
osentriske verden, de som inntok det avvikende geo-
sentriske standpunktet måtte betale en høy pris. 

Filosofen John Stuart Mill hadde en del interes-
sante meninger om dette. Han argumenterte for ver-
dien av at ulike meninger kan få fremkomme offent-

delta i debatten med ting som ellers kanskje ikke ville 
ha kommet frem, for det kan jo åpne for nye menin-
ger. Så mye er positivt. Likevel vil jeg si at politikere 
som bruker sosiale medier for å unngå å bli konfron-
tert med journalistenes kritiske spørsmål er dypt pro-
blematisk. De må konfronteres med spørsmål, med 
konsekvensene av politikken, om hva de har ment tid-
ligere og om hva de har lovet. 

Kan et demokrati fungere uten ytringsfrihet? 
Oi. Det tror jeg er veldig vanskelig. I hele den vest-
lige tradisjonen er ytringsfrihet en forutsetning for 
demokratiet som styreform. Det har vi både fra den 
franske revolusjonen, den amerikanske revolusjonen 
og vår egen Grunnlov. Hvis man ikke kan fremme 
sine ytringer og ikke kan kritisere dem som sitter ved 
makten, kan man heller ikke ha medbestemmelse om 
hvilken vei samfunnet skal gå. Hvis man er redd for å 
«miste hodet» på grunn av ens meninger, vil man selv-
følgelig legge lokk på sine 
meninger – og over den 
deltagelsen som man ellers 
kunne ha bidratt med. 

Ytringsfriheten i Norge 
ble sikret i Grunnloven 
gjennom §100. Du sa tid-
ligere at ytringsfriheten 
har endret seg, men hvor-
dan har man forstått den-
ne paragrafen? 
I den norske Grunnloven 
fra 1814 står det to ting: 
Det første er at trykkefri-
het bør finne sted, og bør 
betyr skal på datidens dansk-norsk. Dette innebar at 
Grunnloven nedla forbud mot statlig forhåndskon-
troll – altså sensur – av alle ytringer som skulle publi-
seres ved trykking. Dette er rett og slett 1700-tallets 
radikale og liberale tankegang uttrykt i noen få enkle 
ord: Trykkefrihet skal finne sted. Det er altså den før-
ste setningen i Grunnlovens § 100. Den siste setnin-
gen lød derimot slik: «Frimodige ytringer om statssty-
relsen og hvilken som helst annen gjenstand er enhver 
tillatt.»  Uttrykket «frimodige ytringer» var datidens 
betegnelse for det vi i dag kaller ytringsfrihet. Denne 
formuleringen har nå stått i Grunnloven i over 200 år. 
Men fordi Eidsvollsmennene også tok inn en rekke 
unntak i lovverket – om blant annet blasfemi, usede-
lighet og ærekrenkelser – har juristene alltid syntes 
det har vært vanskelig å tolke §100. Dette var en del av 
situasjonen på begynnelsen av 1990-tallet da presse-
organisasjonene rettet en henvendelse til myndighe-
tene og påpekte hvordan lovgiverne i mange år hadde 
vedtatt lover som gradvis spiste opp stadig større de-

I hele den vestlige  
tradisjonen er ytrings-
frihet en forutsetning 
for demokratiet som 

styreform. 
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lig. Han så enhver mening som verdifull i seg selv, 
uavhengig av om den ble støttet av et flertall eller et 
mindretall. Jo færre som mente noe, desto viktigere 
var det at meningen fikk slippe frem. For den som 
ville forhindre andres me-
ninger, gjorde samtidig sin 
egen posisjon ufeilbarlig. 
Og ettersom vi alle er feil-
barlige mennesker, tren-
ger vi det korrektivet som 
en fri debatt skaper. Selv 
direkte feilaktige stand-
punkt var av verdi for 
Mill, da de kunne inne-
holde et snev av sannhet 
og forhindre folk i hen-
falle til sløv og dogmatisk 
vanetenkning. 

Dette er interessant! 
1700-tallshistorikeren Peter Friedrich Suhm mente 
at man i samtiden burde slutte å brenne bøker, for da 
brenner man samtidig argumenter som kanskje kun-
ne være de beste, kanskje ikke der og da, men senere.
Suhm er kjempeviktig! Han var en av de viktigste 

stemmene i Norge på sin tid. I sitt skrift Til Kongen 
tillot han seg å tiltale kongen i «du»-form. Nå har det 
jo kommet en interesse for å studere offentligheten 
på 1700-tallet. Aina Nøding og flere andre har skre-

vet om tidsskriftene og 
debattene. Hva var det 
de egentlig mente? Hvor 
stort var spillerommet for 
kritikk? Vi vet mer nå enn 
før, men fortsatt tror jeg 
man kan finne mer. Pe-
rioden før sensuren ble 
opphevet i 1770, men også 
perioden mellom 1770 og 
1814, er veldig interessante 
– for det er da vi begynner 
å se de første tilløpene til 
en kritisk offentlig debatt 
i Danmark-Norge. Men 
styreformen var stadig 

eneveldig, og avvek man for mye fra kongens menin-
ger risikerte man forvisning eller dødsstraff. Regimet 
hadde tydelige skranker for de meninger det godtok.

Denne framveksten av en kritisk offentlighet i 
Danmark-Norge utgjør også starten på den moderne 

Youngstorget, et sted for protest og ytringsfrihet. Foto: Wikimedia.commons (Kjetil Ree, 2006).

Jo færre som mente 
noe, desto viktigere var 

det at meningen fikk 
slippe frem. For den 
som ville forhindre  

andres meninger, gjor-
de samtidig sin egen  
posisjon ufeilbarlig.
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norske mediehistorien – og dermed begynnelsen på 
den diskuterende offentligheten vi kjenner i dag. 

Mange vil jo i dag si at ytringsfriheten har kommet 
en lang vei, eller er det faktisk en trend som viser det 
omvendte? 
Hvis folk føler at det ikke har noen hensikt å sende 
inn for eksempel et leserinnlegg fordi det likevel ikke 
får noen betydning, så er det både synd og kanskje til 
og med farlig på sikt. For hvis det bare er en liten elite 
som får delta i debatten, mens folk ellers holder seg 
unna, kan det føre til understrømninger og ekkokamre 
som fungerer i det skjulte. Vi har sett hvor tragisk det 
kan bli. 

I medieforskningen har vi et begrep for dette, og det 
er hentet fra en bok som jeg faktisk har tatt med hit i 
dag; Elisabeth Noelle-Neumanns The Spiral of Silence, 
altså taushetsspiralen på norsk. Det er et begrep jeg me-
ner at det blir snakket alt for lite om. Hun mener å finne 
belegg for at folk ikke øn-
sker å gå offentlig ut med 
sine meninger, hvis de tror 
at de er alene eller i min-
dretall med den. Da trekker 
folk seg heller unna. Det 
som da skjer er at folk tror 
at det er de meningene som 
mediene allerede ekspone-
rer, som også dominerer i 
befolkningen – selv om det 
faktisk ikke er tilfelle. Når 
folk unnlater å bringe frem 
sine egne meninger bidrar 
de og mediene til å skape 
taushetsspiraler, som gjør 
at mange meninger ikke kommer frem i debatten. Det 
blir avstand mellom mediedebatten og hva vanlige men-
nesker egentlig mener. Hvis det er tilfelle i Norge i dag, 
så har vi et problem. Derfor mener jeg at de som redi-
gerer mediene burde lese boken til Noelle-Neumann og 
ta med seg innsiktene derfra når de redigerer samfunns-
debatten. Da kunne de kanskje opptre mer inkluderende 
overfor hele meningsspekteret og unngå taushetsspiraler. 
En offentlig debatt som er preget av taushetsspiraler blir 
ikke representativ, den begynner isteden å leve sitt eget 
liv, med sine egne indre mekanismer. Og da kan den bli 
et demokratisk problem. 

Det er viktig at ulike meninger settes under debatt, 
og at argumenter møter sine motargumenter. Den 
idealistiske begrunnelsen er at det beste argumentet 
vil vinne, det som er sannest. Men det må altså stå seg 
mot mot-argumenter. 

Hva ville vært lurt å gjøre for å snu denne trenden? 
Vi dyrker jo toleransen, det gjør vi jo, men man kan 

kanskje spørre seg om vi i dag er blitt så tolerante at vi 
egentlig ikke tolererer noe som helst. Alt skal jo være 
«nøytralt» i vår tid, ellers blir det ramaskrik. I gam-
le barnebøker skal ordet for eksempel «neger» byttes 
ut. Jeg forstår selvfølgelig tankegangen bak og den er 
absolutt sympatisk, men jeg synes likevel det er pro-
blematisk at vi endrer språkføringen hos for eksempel 
Torbjørn Egner eller Astrid Lindgren. Ingen la noe 
diskriminerende eller rasistisk i det den gang, man ut-
trykte seg bare på andre måter enn man ville gjort i 
dag. Det er i en sen ettertid at man tolker ordene helt 
annerledes og altså leser noe helt annet inn i det enn 
det som var ment. Dette kunne vi anvende også på an-
dre kulturelle produkter: Skal vi korrigere enhver his-
torisk språkbruk som vi i dag ikke liker? Har det ikke 
en verdi at vi kan studere, helt konkret, hvordan man 
den gang uttrykte seg? Dette har lite med juridiske 
spørsmål å gjøre, men mer med moralske vurderinger 
– og kanskje også noe med mentaliteten som preger 

mediene, journalistikken 
og tankegangen vår i dag. 

Hvorfor er det slik, da? 
Det har med den demo-
kratiske kulturen å gjøre. 
Men det er veldig vanske-
lig å sette ord på det. Det 
vi har av studier av fra sis-
te årene, er spørreunder-
søkelser om hvordan folk 
opplever ytringsfriheten.  
Det er klart at menin-
ger om ytringsfrihet har 
vi mye av, men ikke fors-
kning på hvordan faktiske 

debatter finner sted – det har vi ikke og det trenger vi. 
Generelt sett synes jeg det er et sunnhetstegn at 

vi diskuterer vilkårene for ytringsfriheten, om hvor 
grensene går og hvor de burde gå. Ytringsfriheten er 
en slags infrastruktur som ligger bak offentlig debatt. 
Uten den har vi ikke noe demokrati. 

Du sier at utenrikspolitiske forhold har påvirket 
ytringsfriheten i Norge. Hva mener du egentlig med 
det?
Hvis vi ser på vilkårene for offentlige ytringer i Norge 
gjennom det 20. århundre, finner vi at en av de stør-
ste begrensningene har vært utenrikspolitiske hensyn. 
Folkeavstemningen i 1905, om vi skulle rive oss løs fra 
Sverige eller ikke, er det første eksempelet. Da var det 
hele 370 000 som stemte ja til unionsoppløsningen, 
mens bare 184 stemte imot. I praksis var det altså noe 
nær umulig å stemme imot. De som gjorde det, ble ja-
get fra byen, som i Drøbak. 

Hvis folk føler at det 
ikke har noen hensikt å 
sende inn for eksempel 
leserinnlegg fordi det 
ikke har noen betyd-
ning, så mener jeg  

dette er farlig.
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Deretter kom Den første verdenskrigen, mellom-
krigstiden, Den andre verdenskrigen og så Den kalde 
krigen. Da den tok slutt tidlig på 1990-tallet hadde 
hele det 20. århundre passert. Og hele veien utgjor-
de trykket fra disse utenrikspolitiske forholdene helt 
avgjørende innskrenkinger i det som kunne offentlig-
gjøres av meninger i Norge. Først fra 1990-tallet og 
fremover har vi fått en noe mer sammensatt situasjon 
her, men også den gjenstår langt på vei å bli utforsket. 

Hva mener du med sammensatt situasjon?
Ja, vi har jo tilgang til mye mer informasjon enn tid-
ligere, i en forstand, men samtidig har vi hatt en ut-
vikling fra faktajournalistikk til meningsjournalistikk. 
Tidligere var avisartikler mer nøkterne med masse 
fakta og kunnskaper. I dag ser vi at det er langt mer 
meningsstoff i avisene, spesielt i Aftenposten. Det er 
sikkert mange grunner, men den kanskje viktigste er 
at det er mye billigere og hurtigere å sette menings-
ytringer på trykk, enn det å drive med mye research-
arbeid. Dette er jo veldig problematisk, for vi mener 
mer og mer, men vi får vite mindre og mindre. Dette 
er noen av de nye dilemmaer som medieutviklingen 
reiser i vår tid. 

Tror du dette kan bli ditt neste store prosjekt? 
Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal gjøre 
som mitt neste store prosjekt. Akkurat nå har jeg flere 
mindre prosjekter som jeg driver med. For tiden er jeg 
fordypet i hvordan Berlinmurens fall i 1989 ble dekket 
i presse, radio og TV. En svært dramatisk hendelse. 
1980-årenes viktigste politiske begivenhet er det blitt 
kalt. Det er utrolig givende å studere hvordan medi-
ene dekket denne type hendelser.  

Siden dette er et blad om kommunikasjon, må vi 
spørre til slut: Hva er ditt favorittkommunikasjons- 
middel? 
Jeg liker egentlig veldig godt radioen. Jeg fikk min 
egen radio da jeg var tolv år gammel, og jeg begynte 
snart høre på radioen hver kveld. Da hørte jeg ofte på 
kveldsnyhetene, etterfulgt av utenriksmagasinet Ver-
den i dag. Her var det akkurat som om den store verde-
nen ble delt med meg gjennom bulletiner, meldinger 
og rapporter. Det er mange tanker man får inne i seg 
når man lytter oppmerksomt til det som blir meldt. 
Radioen er enestående siden den lar oss skape våre 
egne bilder. I film og TV er jo bildene ferdig skapt for 
oss. Med sin appell til våre bildeskapende evner kan vi 
si at radioen faktisk er et visuelt medium – og det har 
alltid fascinert meg. Men siden radioen befinner seg 
litt i skyggen av film og TV, er det kanskje blitt et litt 
undervurdert medium. Men lyttertallene viser tydelig 
at nordmenn fortsatt hører svært mye på radio – så det 
må være flere enn meg som liker dette mediet!
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et latinskspråklige 1100-tallsverket Histo-
ria Norvegiae skildrer Norges geografi, dets 
folk og dets ledere, fram til Olav Haralds-

son vendte tilbake til Norge i 1015. Verket inneholder 
en av de tidligste skildringene av forholdet mellom 
folkegruppene i Norge. Som en kontrast til de krist-
ne norske jordbrukerne nord i riket beskrives finnene 
(samtidas betegnelse på samene) – et hedensk og troll-
domskyndig folkeferd. Motsetningene mellom samer 
og nordmenn vektlegges, men flere av utsagnene får 
den motsetningsfylte framstillingen av forholdet mel-
lom dem til å skurre. Hvilken karakter har dette forhol-
det egentlig hatt, og hvordan har det utviklet seg gjen-
nom vikingtid og middelalder?

Mellom Hálogaland og Finnmǫrk 
I yngre jernalder og middelalderen utgjorde kystom- 
rådene i det som i dag utgjør fylkene Nordland og 
Troms et område hvor to historiske landskap møttes, 
og delvis overlappet: Hálogaland og Finnmǫrk. Hálo-
galand var ansett som det nordligste området for norsk 
bosetning, mens Finnmǫrk var dominert av de min-

Overgangen mellom vikingtid og middelalder var en tid for omveltning i forholdet 
mellom samer og nordmenn. Middelalderens skriftlige kilder tegner et tvedtydig bilde 
av relasjonen mellom folkegruppene. På den ene siden framheves forskjellene, samti-
dig som de omtaler utstrakt kontakt mellom dem.

dre bofaste samene. Ettersom den norske bosetninga 
strakte seg nordover gjorde grensen til Hálogaland det 
samme. På 1000-tallet ser det ut til at området vi i dag 
kaller Sør-Troms utgjorde det nordlige grenseområ-
det mellom de to landskapene, mens den på 1200-tal-
let hadde strukket seg til Malangen.1 Det var for øvrig 
ingen fasttømret grense mellom norsk og samisk boset-
ning. Det finnes spor av norrøn/norsk bosetning langt 
nord for grenseområdet, på samme måte som den sa-
miske befolkningen også har hatt tilhold lengre sør.

På slutten av 800-tallet ankom en stormann fra 
nord hoffet til kong Alfred av Wessex. Hans reiseskild-
ring ble nedtegnet i Alfreds oversettelse av Orosius' 
verdenshistorie, som manglet beskrivelser fra nord. 
Gjesten fra nord bar navnet Ohthere, og er i Norge 
bedre kjent som Ottar fra Hålogaland. Ifølge Ottar selv 
bodde han lengst nord av alle nordmenn. Nord for hans 
hjemsted sa han at landet var ubebygd, bortsett fra fin-
ner som drev sesongmessig jakt og fiske. Alt land som 
kunne pløyes, og dermed egnet seg for jordbruk lå ved 
havet (jordbruk anses som et av kjennetegnene for nor-
røn bosetning). Finnene derimot bodde i øde fjellom-

KOMMUNIKASJON OG 
KULTURKONTAKT I NORD
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Stipendiat i historie ved Institutt for historie og  
religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø: Norges  
Arktiske Universitet.
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råder øst og nord for dette. Ottar selv hadde dyr vi kan 
regne som nokså tradisjonelle innenfor norsk landbruk. 
Kyr, sauer, svin og hester, men han hadde også angive-
lig 600 reinsdyr. Rein var med andre ord ikke noe som 
utelukkende var av interesse for samene. Seks av reins-
dyrene var lokke-rein, som Ottar beskriver at samene 
anså som svært verdifulle ettersom de kunne brukes til 
å fange ville rein med. Selv om Ottar regnet seg som rik 
på dyr anga han at den største rikdommen for han og 
hans likemenn var skatten finnene betalte dem.

Historia Norvegiae ble trolig skrevet av en norsk 
geistlig i andre halvdel av 1100-tallet, nesten 300 år et-
ter Ottars besøk hos kong Alfred. Selv om forfatteren 
i dag er ukjent tyder mangelen på kjennskap til tekster 
tilknyttet erkebispesetet i Nidaros på at verket er skre-
vet av noen utenfor dette miljøet. I Historia Norvegiae 
skildres Norge som et land delt inn på langs i tre belter: 
et bredt kystbelte, opplandene-, og et skogkledt belte. 
Sistnevnte var bebodd av samer, og omtales som «[…] 
en veldig ødemark som skiller landet fra hedningefol-
kene».2 Den ukjente forfatteren av Historia Norvegiae 
beskriver Hálogaland som det nordligste av rikets fire 
lagdømmer, hvor innbyggerne (altså de fastboende 
nordmennene) «[…] for en stor del bor sammen med 

finnene og driver handel med dem.»3 Om samene var 
aldri så hedenske og vel bevandret i djevelske troll-
domskunster, omtales det med den største selvfølgelig-
het at de sitter til bords sammen med nordmenn, at de 
dro ut på fiske sammen, og at de tilegnet seg kunnskap 
om fiskeredskap de hadde sett i kristnes hus.4 Samene 
betalte også en årlig skatt, bestående av pelsverk, til den 
norske kongen.5

Vikingtid: utbytting eller gjensidig nytte?
Handels- og/eller skattleggingsforhold mellom samer 
og nordmenn finner vi igjen i mange kilder. I reise-
skildringen til Ottar fra Hålogaland beskrives som sagt 
inntekter i form av skatt fra samene som det viktigste 
grunnlaget for rikdommen til han og hans likemenn. 
Inntektene bestod av produkter som pelsverk, fjær, 
hvalbein og tauverk. Skatten var differensiert – «En-
hver betaler etter sin byrd.»6 I Egilssoga, som vel og 
merke ble skrevet på 1200-tallet – om lag 300 år etter 
begivenhetene den skildrer, kan vi også lese om Torolv 
Kveldulvsson som om vinteren dro til fjells for å drive 
med handel og skattlegging av samene.7 

Pelsverk var ettertraktet langt utenfor Norge, og 
var derfor en viktig handelsvare, særlig i tidlig mid-

Utgravd hellegrop fra Kjølnes i Berlevåg. Gropa er datert til perioden 550 – 700 e.Kr. Bilde har tidligere stått på trykk i boka: Samenes historie 
fram til 1750. Foto: Bjørnar Olsen.
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delalder før den omfangsrike tørrfiskeksporten tok til. 
Andre produkter samene kunne framskaffe var for ek-
sempel elfenbein fra hvalross, produkter laget av bein, 
dun, tauverk og olje utvunnet fra spekket til sjøpat-
tedyr. Sistnevnte produksjon har etterlatt seg et stort 
antall fornminner, hellegroper, langs kysten av dagens 
Nord-Troms og Finnmark. Dette vitner helt klart om 
en storstilt produksjon langt utover det lokale beho-
vet. Oljen, som ble utvunnet i hellegropene ved hjelp av 

varme, kunne brukes til belysning og varme, trolig også 
i lærproduksjon og for å smøre og impregnere treverk 
og tau.8 Den mest intensive bruksperioden for helle-
gropene er datert til perioden ca. 600 – 900 e.Kr.9

Oppsøking av samene for en kombinasjon av skatt-
legging og handel kaltes finnferd. I førkristen tid ser 
dette ut til primært å ha vært et av de nord-norske høv-
dingenes anliggender. Mot slutten av vikingtiden gikk 
høvdingedømmene i oppløsning og de norske kon-

gene, kanskje allerede på Olav Haraldssons tid, gjorde 
hevd på enerett til skattlegging av samene.10 Finnfer-
dene innbrakte varer av varig verdi, i motsetning til sto-
re deler av matvarene som ble innkrevet andre steder i 
landet. Verdien av finneskatten var trolig 10 – 12 gan-
ger høyere enn verdien av varer krevd inn fra bøndene 
sørpå, og det er derfor lett å forstå kongemaktens ønske 
om et monopol på den.11

Etter at kongen la under seg retten til handel med 
pelsverk ble finnferdene satt ut til kongens lokale re-
presentanter, lendmennene, og senere også sysselmenn. 
Finnferdene, som ble ansett som en viktig inntekts-
kilde for kongene i tidlig middelalder og første del av 
høymiddelalderen, dabbet for øvrig av utover høymid-
delalderen. Kongen og kirkens voksende interesse for 
inntekter fra jordbruk og fiske, erstattet langt på vei in-
teressen for pelsverk. 

Nordnorske stormenn, og i senere tid kongen, tok 
altså til seg store verdier fra samene, men med hvilken 
rett kunne dette kreves? Et militært overtak fra norrøn/
norsk side er en for snever forklaring, selv om det trolig 
har vært en medvirkende faktor. Men at et nomadisk 
jegerfolk, som om så kunne flykte inn i landet, uten vi-
dere skulle la seg inngå i en ensidig utpressingsrelasjon 
virker lite sannsynlig. Så hvorfor skulle de gå med på 
dette? Svaret er at også de må ha dratt nytte av relasjo-
nen med den norrøne/norske befolkningen. En institu-
sjonalisert form for varebytte/handel må ha vært av stor 
betydning. 

Befolkningen i Hálogaland og deler av Finnmǫrk 
kan ha vært organisert i såkalte redistribusjonssamfunn 
hvor høvdingesetene utgjorde et sentrum. I slike sam-
funn kunne overskuddet fra produksjonen innenfor 
høvdingedømmet, fra bønder, fiskere, jegere og fangst-
folk, kanaliseres inn til høvdingene, som beholdt noe og 

[…] desto mer inter-
essant er det at både 
Eidsivatingsloven og 

Borgartingsloven inne-
holder forbud mot å 

oppsøke samene for å 
benytte seg av deres 

spådomskunster. 

Dette bilde viser handel med samene. Bilde er henta fra boka Olaus Magnus' historia om de nordiska folken.
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mellom samer og nordmenn. Samene nevnes blant an-
net i forbindelse med fiske, skipsbygging, og ikke minst 
deres trolldomskyndighet. Trolldomskunstene nevnes 
i de fleste tekstene hvor samene skildres. Hos Snorre 
vektlegges også deres rolle som rådgivere og læremes-
tre innen magi for norrøne stormenn.15 Et av de mest 
kjente eksemplene er hvordan Tore Hund fra Bjarkøy 
ved hjelp av samene hadde fått laget ei magisk rein-

skinnskofte som han bar under slaget ved Stiklestad, 
og som ikke sverd beit på.16 Troverdigheten av sagalit-
teraturen kan man skrive så mangt om, men desto mer 
interessant er det at både Eidsivatingsloven og Borgar-
tingsloven inneholder forbud mot å oppsøke same-
ne for å benytte seg av deres spådomskunster.17 Ifølge 
den tidligere nevnte Historia Norvegiae ble enkelte av  
samene nærmest dyrket som profeter, og de kom «[…] 
så ofte de blir spurt, med mange spådommer som også 

fordelte resten ut igjen.12 På dette viset kan forskjellige 
grupper ha spesialisert seg på bestemte økonomiske 
aktiviteter og ikke trengt å produsere alle nødvendige 
produkter selv. Noe av overskuddet kunne så høvdinge-
ne bruke til å bytte til seg varer som ikke ble produsert i 
området. Slik kan samene ha fått tilgang til for eksem-
pel jern og produkter knyttet til jordbruk og husdyr-
hold, og mulig beskyttelse fra angrep og inntrengning 
på deres områder.

I Astafjordområdet i Sør-Troms har tre av fire fjor-
der hver sin lokalitet med navnet «Laberg», som tyder 
på at stedet har vært brukt som lasteplass. Inne i disse 
fjordene er det gode forhold for jordbruk, men lite som 
tyder på at jordbruksbosetningen har ekspandert inno-
ver før i høymiddelalderen. Om man ser dette opp mot 
teorien om Labergene som utskipningssteder for sa-
miske fangstprodukter virker det rimelig at høvdingene 
på Bjarkøy13, ut fra sin interesse for samenes fangstpro-
dukter, har vernet om deres utnyttelse av områdene.14  
Når høvdingedømmene senere gikk i oppløsning star-
tet etter hvert også ekspansjonen av bosetning innover i 
fjordene. Kongen hadde ikke den samme forankringen 
i området, og viktigheten av pelsvarene ble etter hvert 
satt i skyggen av inntektene fra fisket.

Enten det har vært snakk om redistribusjonssam-
funn eller en annen form for institusjonalisert varebyt-
te, har samene etter all sannsynlighet inngått med ek-
spertise innen jakt, fangst, og oljeproduksjon. På dette 
viset har samene og den øvrige befolkningen inngått i 
en gjensidig nytterelasjon, som har skaffet dem tilgang 
på varer de ikke fremstilte selv.

Trolldomskunst og ekteskap
De historiske kildene byr på flere eksempler på kontakt 

Såkalte «blandede gra-
ver» som ikke kan klas-
sifiseres som rent nor-
røn eller samisk, men 
som inneholder trekk 
fra begge kulturene, 

kan være vitner om sli-
ke strategier. 

Dette bilde viser et samisk jaktfølge på ski. Bilde er henta fra boka Olaus Magnus' historia om de nordiska folken.
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en ny religion innført hos den norrøne befolkninga. 
Den gamle åsatrua og den samiske sjamanistiske reli-
gionen hadde mange fellestrekk som må ha gjort reli-
giøse forskjeller mindre iøynefallende og lettere å ak-
septere. Ottar, som trolig selv anså de norrøne gudene 
som sine, hadde i alle fall ingenting spesielt å meddele 
kong Alfred om temaet. Med kristendommens innfør-
sel ble samene gjort til noe helt annet enn den norrøne 
befolkningen – de ble nå sett på som hedninger. Deres 
tro og religiøse praksis gikk over til å bli noe skrem-
mende, noe de kristne skulle ta avstand fra, noe som 
gjenspeiles i de mange skildringene av deres djevelske 
overnaturlige evner.

Men det var langt fra bare på det åndelige planet 
at ting endret seg. De perifere norske kongene gjorde 
som sagt krav på enerett til skattleggingen av samene- 
og handelen med dem, og selv om dette ser ut til å ha 
vært en viktig inntektskilde i første del av middelalde-

ren skulle fisken i høy- og 
seinmiddelalderen komme 
til å ta over som den viktig-
ste nordlige inntekten for 
kongen. Interessen for fis-
ket medførte derfor at fis-
keværsbosetningen strakte 
seg nordover. I løpet av 
høymiddelalderen ble også 
den norrøne/norske be-
folkningen i nord nærmere 
knyttet til rikskongedøm-
met, blant annet gjennom 
felles lovgivning.

Samenes tilgang på 
varer ble endret ved høv-
dingedømmenes kollaps. 

Tidligere hadde den regionale forankringen i varebyt-
terelasjoner eller redistributive systemer sørget for at sa-
mene fikk tilgang til varene de trengte. At interessen for 
pelshandelen dalte i Norge førte til at stadig mer pels-
verk måtte formidles østover til Novgorod, en bystat som 
vokste fram til å bli et av de viktigste sentrene for om-
setting av pelsverk.24 Innholdet i engelske tollruller fra 
1300-tallet tyder på at noe pels fremdeles ble formidlet 
gjennom en vestlig rute, men at mesteparten av den ver-
difulle gråverken – skinn fra ekorn fanget om vinteren – 
har kommet østfra.25 Kan hende har kongens inntreden i 
handelen ført til at samenes utbytte av handelen har blitt 
redusert, noe som i sin tur også kan ha bidratt til en østlig 
vridning av pelshandelen.  

Med en ny hovedåre for utføring av de samiske 
fangstproduktene endret også produksjonsmønsteret 
seg. Trolig har interessen for oljen vært mindre i øst, og 
de mange hellegropene og aktiviteten knyttet til dem 
avtok. En dreining av kontaktmønstre gjenspeiler seg 
også i gravgodset i det som har vært ansett som samiske 

går i oppfyllelse.»18 Samiske sjamaner, noaidene, kunne 
ikke bare kommunisere med de levende, men gjennom 
å framkalle en transe kunne han også foreta sjelereiser 
og kommunisere med de døde.19 Selv om også norrø-
ne seidmenn hadde kunnet utføre mange av de samme 
trolldomskunstene ble samenes evner ansett som mer 
kraftfulle.20 

Selvsagtheten i måten både lover og sagaene om-
taler samer på Østlandet, funn av østlige ringspenner 
som i Nord-Norge identifiseres som samiske, funn av 
en trommehammer i Rendalen, utgravningene av flere 
rekkeildsteder på Dovre,- og de mange «finn»-steds-
navnene, er blant de mange sporene som tyder på at sa-
mer har vært bosatt i et langt større område enn i dag.21

Et svært viktig redskap for å knytte allianser og 
vennskap var gjennom giftermål. Om man legger til 
grunn en gjensidig nytte av forholdet mellom samene 
og den norrøne bosetningen i nord, ville inngifte mel-
lom gruppene være en na-
turlig måte å styrke for-
bindelsen mellom dem, og 
samtidig forplikte partene 
til å opprettholde relasjo-
nen. Knytting av familie-
bånd kunne også brukes 
som et middel for kon-
fliktløsning. Såkalte «blan-
dede graver» som ikke kan 
klassifiseres som rent nor-
røn eller samisk, men som 
inneholder trekk fra begge 
kulturene, kan være vitner 
om slike strategier. Denne 
typen graver finnes både i 
det som er ansett for å være 
kulturelt homogene områder, men også i grenseområ-
der.22 At man finner det som ut fra funn av draktsmyk-
ker ser ut til å være norrøne/samiske graver i områder 
som ellers er dominert av den andre gruppens boset-
ning, kan også være indikasjoner på dette. Ifølge «Ha-
rald Hårfagres saga» skal kongen selv ha giftet seg med 
Snøfrid, datteren til «finnen» Svåse på Dovre.23 Uav-
hengig om denne historien, nedtegnet på 1200-tallet, 
bunner i en reell kobling mellom samer og den norske 
kongerekken eller ikke, er historien interessant. Den 
kan reflektere en mulig kongelig strategi om å skaffe 
seg støtte blant samene, ved å knytte dem til kongerek-
ken og riket, eller den kan ha vært ment som en legiti-
mering av kongerekkens krav på skatt fra samene.

Omveltninger fra vikingtid til middelalder
Overgangsperioden mellom vikingtid og middelal-
der ble svært betydningsfull for utviklingen av forhol-
det mellom de etniske gruppene i nord. Selv om det 
ble kjempet imot, både fra norsk og samisk hold, ble 

Til gjengjeld har tro-
lig det nordiske ordet 
rev/ræv/räv utledet 

av det samiske rieban 
(nordsamisk)/riepie 

(sørsamisk).
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graver. Fra perioden fram til ca. 900-tallet har det vært 
relativt lite gravgods i disse gravene, og da har det stort 
sett vært snakk om smykker av vestlig opphav. Fra den 
påfølgende perioden er det gjort flere funn av østlig im-
porterte smykker.26

Uklare skiller
Kontakten mellom samene og jordbruksbefolkningen 
bestod i langt mer enn handel og skattlegging. På sam-
me måte som man ikke kan trekke et klart skille mel-
lom Hálogaland og Finnmǫrk er det tilsvarende pro-
blematisk å sette et definitivt skille mellom nordmenn 
og samer. Selv om majoriteten av nordmenn var knyt-
tet til jordbruksområdene langs ytterkysten, og de fleste 
samene livnærte seg av jakt og fangst, deltok de også i 
felles økonomisk aktivitet. Også deler av den samiske 
befolkninga tilpasset seg det kommersielle fisket (med 
eksport av store mengder fisk via Hanseatene i Bergen) 
som vokste fram i høy- og seinmiddelalderen, og kom-
binerte dette med deres tradisjonelle fangstøkonomi.27 
Historia Norvegiae fokuserer på motsetninger mellom 
folkene i nord. Den forsterker skillet mellom de krist-
ne og hedningene. Samtidig skinner samhandlingen 
igjennom: de sitter til bords sammen, de fisker sammen, 
og de oppsøker hverandres boliger. De tidligere nevnte 
blandede gravene viser at «samisk» og «norrønt/norsk» 
ikke var uforenelige opposisjonspar. Trolig har mange 
stått med en fot i begge leirer. Arkeolog Inga Malene 
Bruun mener at det innenfor de to hovedgruppene har 
vært hybridiserte undergrupper, hvis kulturelle uttrykk 
var avhengig av lokale tilpasninger.28

Det finnes også språklig belegg for samhandling. I 
samisk finnes flere ord, særlig tilknyttet jordbruk, som 
er innlån fra norrønt og urnordisk. Til gjengjeld har 

trolig det nordiske ordet rev/ræv/räv utledet av det sa-
miske rieban (nordsamisk)/riepie (sørsamisk). Andre 
germanske språks betegnelse for samme dyr ofte er ut-
ledet av fúhsa,29 for eksempel i tysk (fuchs) og i engelsk 
(fox). Her er det trolig at samenes rolle som spesialister 
på jakt av pelsdyr har ført til at deres betegnelse på dy-
ret har gjort seg gjeldende, også hos nabofolkene.

Samene er ofte nevnt i forskjellige skriftlige kilder 
fra middelalderen. Genrene varierer, men en ting de har 
til felles er at de alle er skrevet fra et utenfra-perspektiv. 
Ottars beretning er det nærmeste vi kommer noen som 
har hatt noen kontakt med samene selv. Nedtegningen 
av hans beskrivelser av samene framstår som ganske 
nøkterne. Forskjell i trosoppfatning var ikke et tema for 
Ottar. Kan hende var likhetene viktigere. Både den nor-
røne- og den samiske religionen hadde en rekke guder. 
Hvem som ble tilbedt varierte ut fra behov. Sett fra den 
kristne verden var vi alle hedninger før religionsskiftet 
– sett innenfra var kanskje ingen det. Med omveltnin-
gene i tida rundt tusenårsskiftet, høvdingedømmenes 
kollaps, omlegging av handelsmønster, kristninga av 
Hálogalands norrøne befolkning, samt innlemminga av 
området i middelalderstaten, økte motsetningene. Det-
te reflekteres også i de skriftlige kildene, hvor samenes 
annerledeshet vektlegges. 

Astrid Marie Mellem Johnsen er (f. 1989) er stipendiat ved 
Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universite-
tet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hennes PhD-
prosjekt er tilknyttet forskningsgruppa Creating the New 
North (CNN) og omhandler regionen som i dag grovt sett 
utgjøres av Troms fylke, som et etnisk sammensatt grense-
område i perioden ca. 600 – 1600. 

Her ser vi en same som selger vind i form av et tau med knuter. Bilde er henta fra boka Olaus Magnus' historia om de nordiska folken.
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vorledes vil Verden komme til at se ud 
200 Aar fra Dato?»3 Da Drammens 

Blad stilte dette spørsmålet i en artikkel høsten 1880, 
hadde avisen svaret klart: En av de mange vidunder-
lige oppfinnelsene som ville prege en slik fjern fram-
tid, var den «europæiske Koncert-Telefonledning». Ved 
hjelp av den ville storartede konserter i Paris eller Ber-
lin kunne overføres til andre europeiske storbyer og gi 
hundretusener av usynlige tilhørere anledning til å ta 
del i opplevelsen. 

Den konkrete foranledningen for disse fabule-
ringene var innvielsen av brødrene Hals’ konsertsal i  
Kristiania. Innvielseskonserten ble nemlig kringkas-
tet over linjene til det internasjonale Bell-selskapet, 
som noen måneder tidligere hadde åpnet det første 
telefonnettet i hovedstaden. For abonnentene som lyt-
tet til musikken gjennom apparatene sine, var utbyttet 
noe blandet. Solosang og andre enklere innslag kunne 
ifølge Drammens Blad høres «ligesaa tydeligt, som 
om man sad i selve Konsertsalen». Når hele orkeste-
ret stemte i av full kraft, var resultatet derimot «mindre 

H A RA LD  RI N D E
Professor i historie,
Universitetet i Agder2

«Livet vilde være fredeligere, og jeg tror, vi fik senere graa Haar og Rynker, om vi 
ikke havde Telefon!»1 Slik oppsummerte en av de tidlige abonnentene i et leserinnlegg 
sine erfaringer med telefonen. Denne artikkelen ser nærmere på hvem de tidlige tele-
fonbrukerne i Norge var, og hvilke gleder og frustrasjoner det nye kommunikasjons-
midlet avstedkom. Hvilke normer og praksiser utviklet seg rundt bruken av telefon? 
Og brukte menn og kvinner telefonen på samme måte?

heldigt».4

Musikkoverføringer forekom også andre steder i 
den tidlige markedsføringen av telefonen. I København 
overførte det lokale Bell-selskapet Faust og Barbereren 
i Sevilla per telefon fra operaen til Industriforeningens 
lokaler på den andre siden av byen.5 På bulevardene i 
Paris kunne folk mot betaling følge med på teaterfo-
restillinger gjennom egne teatertelefoner, mens enkel-
te amerikanske teleoperatører overførte både nyheter, 
værmeldinger og gudstjenester over linjene.6 

Det ble med andre ord eksperimentert med en rekke 
bruksmåter for Bells oppfinnelse i telefonens barndom, 
deriblant ulike former for kringkasting, og selv om 
lydkvaliteten kunne være så som så, var det brukernes 
preferanser mer enn uoverstigelige tekniske utfordrin-
ger som hindret en videre utvikling av telefonen som 
et kringkastingsmedium. Motsatt ble radioteknologien 
en generasjon senere opprinnelig utviklet med tanke på 
trådløs telefoni, men amerikanske radioamatører ville 
det annerledes. I stedet for å kommunisere en-til-en, 
begynte de med «broadcasting».7 I begge disse eksem-

EN TELEFONKULTUR BLIR TIL

«H
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plene var teknologien åpen for flere bruksmåter, og de 
tidlige brukerne var gjennom sin praksis med på å be-
stemme hvilke deler av dette potensialet som skulle bli 
realisert. Slik er det ofte når ny teknologi innpasses i et 
samfunn; pionerene på brukersiden legger viktige pre-
misser. Så hvem var de første norske telefonabonnente-
ne, og hvordan kom de til å prege oppfatningen av hva 
slags instrument telefonen skulle være?

Et redskap for næringslivet
I 1900 fantes det om lag 33 000 telefonabonnenter i 
Norge.8 De aller fleste holdt til i og rundt byene, og det 
var først og fremst private næringsdrivende og en del 
offentlige kontorer som hadde skaffet seg telefon. Næ-
ringsabonnentene stod i 1897 for 86 prosent av abon-
nementene i et utvalg norske byer, mens boligabonnen-
tene bare utgjorde åtte prosent.9 Selv om kostnadene 
var lavere i Norge enn i mange andre land, kunne de 
færreste husholdninger ta seg råd til å betale 40-50 kro-
ner for et års abonnement, eller hele 80 kroner som det 
kostet i hovedstaden.10 For næringsdrivende, derimot, 
kunne nytteverdien oppveie kostnaden. De kunne stå 
i kontakt med leverandører og forretningsforbindelser 
over telefonen, og kanskje sågar oppnå et konkurranse-
fortrinn i kampen om kundene. 

Mens telefon hjemme var forbeholdt en fåtallig eli-

te, gir telefonkataloger og abonnentlister et klart inn-
trykk av at abonnentene rundt århundreskiftet også 
omfattet ganske mange mindre næringsdrivende innen 
håndverk og detaljhandel. På Hamar, en by med 4000-
5000 innbyggere, talte abonnentene i 1897 blant annet 
29 kjøpmenn, åtte bakere, seks skreddere, fire snekkere, 
tre gartnere, to rørleggere og en barberer. I tillegg kom 
en rekke sakførere og agenter, flere slaktere, gullsmeder 
og vognmenn, to buntmakere, en fiskehandler, en pøl-
semaker og en motehandlerinne.11

For Kristianias del kan vi også få en pekepinn om 
hvor stor andel i ulike yrker og næringer som hadde te-
lefon. En sammenligning av telefonkatalogen med de 
trykte adressebøkene, der så godt som alle nærings-
drivende stod oppført, tyder på at nesten alle apoteker, 
legekontorer og banker i hovedstaden hadde telefon i 
1897. Det samme gjaldt et stort flertall av byens advoka-
ter, forsikringsagenter og meglere. Omtrent halvparten 
av byens 130 bakerier og 850 kolonialforretninger stod 
oppført i telefonkatalogen, og glassmestere, murmes-
tere, smeder og andre håndverksfirmaer var også godt 
representert. Sannsynligheten for å ha telefon varierte 
riktignok med inntekt, status og størrelsen på virk-
somheten. For eksempel var andelen med telefon langt 
høyere blant tømmermestere og byggmestere enn blant 
de som titulerte seg som snekkere. 

Telefonen åpnet tidlig opp en ny verden av kommunikasjonsmuligheter. En av dem var videosamtaler, som her forespeilet i Punch Magazine 9. 
desember 1878. Kilde: Wikimedia Commons.
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Det nye kommunika-
sjonsmidlet var belem-
ret med en rekke feil og 

ufullkommenheter. 

Kjønn var også en faktor. Mens nesten alle leger i 
hovedstaden hadde telefon, gjaldt det samme bare hver 
tredje jordmor, til tross for at behovet for tilkalling på 
kort varsel skulle være det samme. Byen hadde nesten 
fire hundre syetablissementer med kvinnelige inneha-
vere, men bare fem av dem hadde telefon, mot 54 av 
byens vel tohundre skreddere. Tilsvarende hadde bro-
deriforretninger sjeldnere telefon enn manufakturfor-
retninger. De første ble gjerne drevet av kvinner,  de 
siste som oftest av en mann. Mange kafeer ble drevet 
av kvinner, men av de førti kafeene med telefon hadde 
bare fire kvinnelig innehaver.12 

Et ufullkomment instrument
Sammensetningen av abonnentene forklarer langt på 
vei hvorfor konsertoverføringer ble en parentes i den 
tidlige bruken av telefonen. Næringslivets menn søkte 
ikke først og fremst kulturelle opplevelser, men forven-
tet at telefonen skulle være 
til nytte i forretningsdrif-
ten. I hvilken grad forvent-
ningene ble innfridd, var 
det riktignok delte menin-
ger om. 

Nytten var for det før-
ste proporsjonal med hvem 
man kunne få i tale. I star-
ten var abonnentene få 
og nytten tilsvarende be-
grenset. Det lar seg avlese 
i samtalestatistikken. Selv 
snakkesalige bergensere 
brukte telefonen lite de 
første årene – i 1887 mot-
tok sentralen i Torvalmen-
ningen i snitt 2,5 daglige oppringninger per abonnent. 
Først etter hvert som abonnentene ble flere tok bruken 
seg opp. I 1892 var tallet steget til 3,6 og i 1897 til 7,6 
oppringninger per abonnent. Tilsvarende tall for andre 
byer viser samme tendens.13

Det reduserte også nytteverdien at det nye kom-
munikasjonsmidlet var belemret med en rekke feil og 
ufullkommenheter. Linjefeil forekom for eksempel 
ofte. Ved det minste vindpust ble det slyng på linja og 
klager i massevis, mintes bestyreren for Stavanger te-
lefonforretning.14 Resultatet av slike feil kunne være at 
abonnenten kom fram til feil person. «Gjentagne Gan-
ge naar jeg har forsøgt at ringe op Centralstationen har 
jeg faaet Svar fra Hr Andersen paa Kampen,» klaget 
for eksempel en abonnent ved Bell-anlegget i hoved-
staden.15  Defekte og lunefulle apparater var en annen 
gjenganger i de mange klagebrevene som er bevart i ar-
kivet etter dette anlegget. Andre klaget over at de gikk 
glipp av bestillinger, fordi de selv eller kundene ikke 
oppfattet hva som ble sagt.

Den som dristet seg til å drøfte forretningshem-
meligheter over telefonen, risikerte at samtalen kunne 
overhøres av andre. Induksjonsproblemer forårsaket 
til tider et sammensurium av samtaler på linja, noe 
som kommer godt fram i et leserinnlegg i Stavanger 
Aftenblad:

Eller bedst som vi snakker med nogen, kommer 
Carl Hansen med stentorstemme indimellem og 
spør efter noen varer fra Sannæs; eller Chr. Hend-
riksen og besvarer et spørgsmaal om det bedste 
«blanna»; eller to forlovede med sine glødende kjær-
lighedsudvekslinger osv. osv. Du kunde ærgre dig 
kvit mangen gang over den betjeningen og disse te-
lefongreierne i Stavanger.16 

Et siste knippe av problemer var knyttet til den manu-
elle oppsettingen av forbindelsen. Et øyeblikks uopp-

merksomhet fra travle te-
lefonistinner kunne være 
nok til at feil forbindelse 
ble etablert. Som regel 
fikk kvinnene på sentra-
len skylda, selv om det like 
gjerne kunne være abon-
nenten som hadde oppgitt 
feil nummer. Det å avslutte 
en samtale kunne også by 
på problemer. Det hendte 
at linja ble blokkert fordi 
sentralen somlet med å 
heve forbindelsen. En for-
retningsmann på Hamar 
klaget for eksempel over 
at han kunne føre en sam-

tale tidlig på formiddagen, for så å komme på konto-
ret igjen om ettermiddagen og finne at han fortsatt satt 
fast i den gamle forbindelsen.17 Slike opplevelser nærte 
opp under publikums inntrykk av at telefonsentralen til 
tider liknet «en eneste stor Sovesal».18

I praksis kunne feilen like gjerne skyldes abonnen-
ten selv, for ikke alle var like flinke til å varsle sentra-
len ved å ringe av. For å sjekke om en samtale var over, 
hendte det derfor rett som det var at telefonistinnen 
brøt inn med spørsmål om de telefonerende var «fer-
dig?». Fikk hun ikke svar, ble forbindelsen brutt. Etter 
diverse leserinnlegg i avisene å dømme var det lite som 
ergret de telefonerende mer enn disse avbrytelsene, og 
en petit i Morgenbladet slo fast at «paa dette Punkt er 
Hadet ligesaa stort og bittert i Christiania som over-
for Skraaningen i Slotsbakken».19 Dels ble selve avbry-
telsen oppfattet som nesevis og utidig, dels vakte den 
abonnentenes mistanke om at betjeningen lyttet på 
samtalen. Endelig hendte det ikke sjelden at forbindel-
sen ble brutt før de telefonerende fikk summet seg til å 
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svare at nei, de var ikke «ferdig». 

«Den evindelige Telefon-Laaning» 
De næringsdrivendes dominans i abonnementsliste-
ne forteller ikke hele historien om hvem som faktisk 
brukte telefonen, og hva de brukte den til. Kjøpmenn 
og håndverkere som hadde 
telefon i butikken eller i 
verkstedet, brukte den sik-
kert ikke bare i nærings-
øyemed, og det forekom 
også at ansatte fikk benytte  
telefonen for å ringe pri-
vate ærender. I de fleste 
byer fantes det dessuten of-
fentlige talestasjoner som  
publikum kunne benytte 
mot betaling. Bare i hoved-
staden fantes det i midten 
av 1890-årene 95 slike sta-
sjoner, og hver samtale 
kostet ti øre. 

For den sparsomme var 
det et alternativ å låne telefonen. De få som hadde te-
lefon hjemme, opplevde å bli sjenerende populære hos 
naboene. Vel så vanlig var det å låne telefonen i butik-
ken på hjørnet. Om vi skal tro enkelte avisinnlegg som 
tok for seg denne praksisen, var det knapt mulig å entre 
en forretning i hovedstaden omkring århundreskiftet 
uten å støte på kunder som snakket i telefonen. Kildene 
gir også et ganske klart inntrykk av at kvinner var i fler-
tall blant dem som benyttet seg av denne muligheten. 

Denne lånekulturen var omdiskutert, også kvinner 
imellom. Kritikerne mente at lånerne utnyttet han-
delsstanden på en utilbørlig måte, samtidig som tele-
foneringen var til sjenanse for andre kunder. Hvorfor 
ikke betale de ti ørene og benytte en talestasjon i stedet 
for å plage sine medmennesker, spurte for eksempel en 
innsender i bladet Husmoderen, som var grundig lei av å 
støte på damer som stod og «brølede i telefonen» både 
hos bakeren og i garnbutikken.20 De fleste innleggene 
om emnet var kritiske til lånekulturen, men det fantes 
også enkelte som forsvarte den. Innlegget i Husmoderen  
fikk et tilsvar av en innsender som mente at faste kun-
der hadde «et meget berettiget krav» på å få låne tele-
fonen og minnet om at det for mange virkelig spilte en 
rolle å spare ti øre.21  

Konfliktene omkring lån av telefonen hadde utvil-
somt en sosial dimensjon. Når kritikerne poengterte at 
lånerne brølte og skrek i telefonen, siktet de neppe bare 
til hvor forstyrrende samtalene var. Saken var at over-
dreven stemmebruk kjennetegnet den ukyndige, og 
manglende fortrolighet med hvordan telefonen skulle 
brukes, røpet igjen sosial bakgrunn. Det var derfor ikke 
bare uskyldig moro når Morgenbladets petitskribent i 

sin harselas over lånekulturen framhevet «den rædsels-
fulde Diskant- eller Brøletone, som Alle, der er uøvede 
i Telefonbrug, benytter sig af».22 

Diskusjonene omkring lånekulturen berørte også 
lengden på samtalene. En av kjøpmennene som be-
klaget seg over «den evindelige Telefon-Laaning, som 

Damerne saa hensynsløst 
driver», presiserte i et inn-
legg i Aftenposten at han 
ikke hadde noe imot et 
øyeblikks bruk av telefo-
nen. Problemet var dem, 
som stod «i hele Kvarter og 
sludrer og sladrer – det er 
for Damerne en Bagatel!» 
Dermed ble linja blokkert 
og «i al den Tid, Samtalen 
varer, er vi Handlende af-
skaaret fra at modtage Or-
dres fra dem, som forsøger 
at ringe os op i Telefonen.23  

Nyttige forbindelser og 
sosiale samtaler
De kvinnelige kundene forstyrret ikke bare butikkinne-
havernes forretninger med sine lange samtaler. De brøt 
også med den etablerte mannlige normen om hva te-
lefonen skulle brukes til. I offentligheten ble den kor-

Overdreven stemme-
bruk kjennetegnet  

den ukyndige.

Kvinne i telefonen, ca. 1910. Kilde: Wikimedia Commons
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mens kvinners samtaler ble framstilt som et oppkomme 
av «intetsigende sludder».27 Lignende holdninger kom 
tidvis til overflaten også tidligere, som da en «Irriteret 
megler» rett etter krigsutbruddet i august 1914 rettet 
en sterk henstilling til «fruer og frøkener etc. at benyt-
te telefonen kun til paakrævede samtaler og ikke føre 
de mange lange, unødvendige konversationer om kri-
gen etc. og hindre forretningsfolk i at komme frem».28 

Da Kristiania-telefonen opplevde kapasitetsproble-
mer under første verdenskrig, oppfordret også Aften-
postens redaksjon til å begrense «private samtaler»  
og minnet om at «telefonen fortrinsvis er beregnet paa 
korte samtaler om nødvendige ting; den egner sig min-
dre til halvtimelange foredrag om løst og fast».29 Til-
svarende ble den korte, målrettede og nytteorienterte 
samtalen opphevet til norm i tidens skikk-og-bruk-lit-
teratur. «Stræb at ikke gøre Telefonsamtaler for lange,» 
formante Emma Gad i verket Takt og Tone fra 1918.  

Gemenheter og taktløs påtrengenhet 
Telefonen var en nyttig ting, men den gjorde det også 
vanskeligere å skjerme seg mot forstyrrelser og uønsket 
kontakt. Selv på kontoret kunne det bli i meste laget 
– det tok ikke lang tid før forretningsfolk oppdaget at  
telefonen gjerne kimte nettopp når man som mest 
trengte arbeidsro. Enda verre var det at den også  

te, nytteorienterte samtalen framholdt som idealet, og 
mye tyder på at det også var slike samtaler som domi-
nerte den faktiske bruken. Stasjonsingeniør Hoffmann 
anslo i 1912 at en gjennomsnittlig samtale ved Kristia-
nia telefonanlegg varte i underkant av to minutter, og 
trafikken var størst i forretningstiden.24  

Motpolen til disse korte, målrettede samtalene mel-
lom næringslivets menn var kvinners sosiale samtaler. 
Mens menn brukte telefonen som et verktøy i yrkes-
livet, brukte kvinner den i større grad til å skape og 
vedlikeholde sosiale nettverk knyttet til familie, venne-
krets og lokalsamfunn. Internasjonale studier tyder på 
at disse forskjellene i menns og kvinners telefonbruk 
oppstod svært tidlig og bidro til å utdype og forsterke 
kulturelt konstruerte forestillinger om hva det ville si å 
være kvinne og mann.25  Både i Canada og USA ble sli-
ke kjønnsforskjeller i bruken av telefon tidlig et tema i 
det offentlige ordskiftet. I aviser og blader ble kvinners 
sosiale samtaler ofte latterliggjort som unødig sladder 
og «idle talk». Til og med fra prekestolen ble kvinner 
refset for å kaste bort tiden på «unprofitable chatter 
over the telephone» i stedet for å konsentrere seg om 
husarbeid og barneoppdragelse.26  

For Norges del har idéhistorikeren Beathe Due i en 
studie av 1920- og 1930-årene vist at menns korte, mål-
rettede samtaler også her ble framholdt som normen, 

Sentralborddamer ved Kristiania telefonsentral i 1899. Kilde: Wikimedia Commons. 
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truet med å ødelegge privatlivets fred for den eliten 
som hadde telefon hjemme. Telefonen fremmet uopp-
dragenhet og «taktløs Paatrængenhed», hevdet en pe-
tit i Morgenbladet i 1901.31 En ting var stadige feilring-
ninger midt i middagen, i tillegg folk som var taktløse 
nok til å passe opp andre nettopp når de visste at de var 
i ferd med å spise eller sove middag, slik at de kunne 
være sikker på å treffe dem hjemme: «At de i Virke-
ligheden uopdragent trænger sig ind i en Mands Hjem 
paa denne Maade, tænker de ikke over et Øieblik.»32

Ikke alle invasjoner av privatsfæren var like uskyl-
dige. Sjikanøse anonyme oppringninger forekom også: 

– Er det Fruen?
– Ja, og hvem er De, og hvad vil De?
– Det er en, som er saa glad i Dem, og som har Lyst 
til at komme og omfavne Dem iaften.33 

Det var en ung enkefrue som ble utsatt for denne ube-
hagelige oppringningen. «Forargelsen var ubeskrive-
lig,» konstaterte en venninne som var til stede. Leser-
innlegget hennes i Morgenbladet ble forsynt med en 
hale, der redaksjonen anbefalte at man konsekvent bur-
de nekte å snakke med folk som ikke straks presenterte 
seg. Helst burde tyende eller underordnet kontorperso-
nale motta alle oppringninger og avkreve vedkommen-
de fullt navn «inden Hjemmets Herskab eller Kontore-
nes Chef personlig uleiliges».34 

Som dette tilfellet illus-
trerer, var telefonsamtaler 
mellom kvinner og menn 
potensielt utfordrende. 
Samtidig bestod betjenin-
gen på de manuelle tele-
fonsentralene i hovedsak 
av unge, ugifte kvinner, 
mens de fleste abonnen-
tene var menn. Betjenin-
gen måtte heldigvis foregå 
mest mulig effektivt og 
økonomisk, slik at det van-
ligvis ikke var så mye rom 
for upassende samtaler. På 
den annen side oppstod 
det som vi har sett stadig 
feil ved den tidlige telefontjenesten. Folk fikk feil num-
mer, forbindelsen ble brutt, eller den ble slett ikke brutt 
og så videre. I slike situasjoner var det fristende å la ir-
ritasjonen gå utover betjeningen. 

Ingen var så utsatt for sjikane som telefonistinnen, 
fastslo Landmandsposten. Når det var noe galt med 
telefonen kom nemlig et menneskes sanne karakter 
til syne: «Du ringer igjen, bliver heftig og faar saa fat 
i Centralstationen, som faar tage sin Tørn.»35 Hvordan 
opphisselsen kom til uttrykk, kunne variere. Enkelte 

grep til ironiske finter, mens andre tok i bruk talemåter 
som «forlængst er kjendt utjenlige til Brug for kriste-
lige Telefonabonnenter».36 

Av telefonistinnene ble det forlangt at de aldri skulle 
svare igjen. Det hendte likevel at abonnenten ble møtt 
med sanksjoner dersom insinuasjonene var for grove. 
«Drikker dere sjokolade eller sitter dere på potte?» skal 

en abonnent i hovedstaden 
ha utbrutt etter å ha ven-
tet nokså lenge på svar fra 
sentralen. Han fikk visst-
nok telefonen avstengt for 
en tid.37 

Stort sett holdt nok 
flertallet av abonnentene 
seg innenfor anstendighe-
tens grenser, i det minste i 
forretningstiden. Det var 
verre nattetid. De «Ge-
menheder og Uanstæn-
digheder, der om Natten 
bliver buden Damerne i 
Telefonens Skjul af hel- og 
halvdrukne Individer», ble 

ikke nettopp ansett for passende for ugifte frøkner.38 I 
hovedstaden ble nattevaktene i 1897 overlatt til mann-
lige bud og arbeidere, trolig mest av økonomiske grun-
ner. Denne nyordningen førte imidlertid til reaksjoner 
fra kvinnelige abonnenter, som reagerte på «den lidet 
civiliserede Maade» budene betjente dem på.39 Kjønns-
møtene over telefonen forble et problematisk område 
som ikke helt lot seg håndtere.

Epilog

Det tok ikke lang tid 
før forretningsfolk 
oppdaget at telefo-

nen gjerne kimte nett-
opp når man som mest 

trengte arbeidsro.

Svensk telefon fra 1896. Kilde: Wikimedia Commons.
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staar i Forbindelse med Rigstelefonlinjerne. (Kra., oktober 1897).

12 Rinde 2005, s. 178-179 (tabell 5-3).

13 Forfatterens beregning basert på driftsstatistikk i Martens 1931, 
s. 191. Jf. Lillevold 1938, tabell s. 66, og Bestorp 1990, tabell s. 370.

14 Stavanger Telefonforretning 1931, s. 56.

15 Andreas Løvli til Ullitz 19.12.1882, International Bell Telepho-
ne Co.s arkiv, Statsarkivet i Oslo. 

16 Stavanger Aftenblad 16.3.1899.

17 Lillevold 1938, s. 22, jf. liknende klager i Morgenbladet 
13.10.1887.

18 Morgenbladet 1.10.1901.

19 Morgenbladet 22.6.1901. Jf. eksempler på leserinnlegg i Nor-
ske Intelligentssedler 4.12.1897, Stavanger Aftenblad 16.3.1899, 
samt Oplandenes Avis 6.12.1893 referert i Lillevold 1938, s. 21.

20  Husmoderen nr 4, 30.1.1900.

21 Husmoderen nr 6, 20.2.1900.

22 Morgenbladet 22.6.1901.

23 Aftenposten 24.10.1905. Innlegget forårsaket en større debatt 
om telefonlån med innlegg 26.10., 30.10., 31.10., 2.11., 3.11. og 
7.11.1905.

24 Intervju med Hoffmann i Dagbladet 18.11.1912. Vi vet at an-
legget i 1912 utførte diverse målinger av trafikken, og det er 
sannsynlig at anslaget bygde på disse målingene.

25 Sentrale historiske studier av den tidlige perioden er Martin 
1991 og Fischer 1992. Også flere av bidragene i den rikholdige 
sosiologiske litteraturen forholder seg til tidsdimensjonen, for 
eksempel Rakow 1988, Frissen 1995 og Moyal 1992.

26 Martin 1991, kapittel 6 (sitat s. 163–164), jf. Fischer 1992, ch. 3.

27 Due 2003.

28 Aftenposten 7.8.1914.

29 Aftenposten 6.6.1916.

30 Gad 1918, s. 186.

31 Morgenbladet 22.6.1901.

32 Morgenbladet 22.6.1901.

33 Morgenbladet 27.4.1901.

34 Morgenbladet 27.4.1901.

35 Landmandsposten 10.12.1896.

36 Petit i Throndhjems Adresse gjengitt i Morgenbladet 
30.3.1899.

37 Onsum 1962, s. 8.

38 Morgenbladet 25.8.1896.

39 Morgenbladet 20.8.1896.

40 Espeli 2005, s. 459.

41 Sitert etter Thue 2006, s. 477.

Så få de enn var, kom de første telefonbrukerne til å 
sette spor etter seg. Deres syn på hva slags instrument 
telefonen var, ble et godt stykke på vei retningsgivende 
også for senere generasjoner. Oppfatningen om at te-
lefonen først og fremst var et redskap for næringslivet, 
fikk et langt liv. Selv etter at boligabonnementene had-
de passert antallet forretningstelefoner, var det gjerne 
nærings- og arbeidslivets behov som ble prioritert. Det 
viste seg for eksempel i gjenreisningstiden etter krigen, 
da Telegrafverket i egne annonser formante landets 
husmødre om å unngå koseprat i telefonen på formid-
dagen. Da måtte nemlig hele kapasiteten i et overbelas-
tet telefonnett stå til disposisjon for arbeidslivet.40 

Også til privat bruk kom oppfatningen av telefonen 
som primært et praktisk hjelpemiddel til å bli stående, i 
det minste som en norm, til langt inn i etterkrigstiden. 
Da tellerskritt på dagtid ble innført i 1975 og gjorde de 
lengre, sosiale samtalene dyrere, kom det riktig nok 
protester fra en rekke husmorlag og pensjonistforenin-
ger. Administrasjonssjefen i Kristiansand Teleområde 
forsvarte imidlertid nyordningen med at det «skulle 
ikke være så hardt hvis telefonen brukes til det den skal 
brukes til, og ikke for å holde syforening i».41

Innføringen av mobil- og smarttelefoner i nyere tid 
har stilt oss som teknologibrukere overfor nye mulig-
heter og utfordringer. Tiden vil vise om den digitale 
kulturen vi alle er med på å forme i dag, får en like lang 
virkningshistorie som den tidlige telefonkulturen.

Harald Rinde( f.1965), Dr.art., professor i historie ved 
Universitetet i Agder.

NOTER

1 Norske Intelligentssedler 4.12 1897.

2 Framstillingen i denne artikkelen bygger på forfatterens tidli-
gere forskning, publisert i Rinde 2005.

3 Drammens Blad 6.11 1880.

4 Drammens Blad 6.11 1880.

5 (Dansk) Nationaltidende 9.3.1882, (dansk) Dagens Nyheder 
9.3.1882.

6 Briggs 1977, Aronson 1977 og Fischer 1992, ch. 3.

7 Douglas 1987.

8 Bureau international de l’union Télégraphique: Statistique gé-
nérale de la téléphonie dressée d’après des documents officiels par le 
Bureau international de l ’union télégraphique. Année 1900.

9 Rinde 2005, s. 173 (tabell 5-1).

10 Rinde 2005, s. 159, jf. internasjonale sammenligninger i Ben-
nett 1895, tabeller s. 20-21 og s. 284-285.

11 Opptalt etter Katalog over Abonnenter ved Telefonanlæg, der 
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en 3. januar 1945 stod ei gruppe dødsan-
nonsar på trykk i Finnmark Folkeblad. 

Der kunne ein mellom anna lese at: «Det bekjentgjø-
res for fraværende slekt og venner at arbeider Morten 
Persen […] døde på Ullevål sykehus den 2. desember 
1944 […]» Gravferda av den eldre mannen på 70 år var 
allereie gjennomført, og som erstatning for pårørande 
stod: «Hjelpekontoret i Stor-Oslo for evakuerte».2 Til 
saman var det tre dødsannonsar med den same innlei-
inga, «Det bekjentgjøres for fraværende slekt og venner 
[…]» og den same erstatninga for pårørande. Ein kun-
ne òg lese om andre dødsfall og andre som hadde døydd 
langt frå familie og vener i Finnmark Folkeblad «Organ 
for de evakuerte», og ein kunne lese om dei som søkte 
etter slekt, vener og nær familie gjennom denne avisa. I 
denne teksten ynskjer eg å peike på den spesielle rolla 
som denne avisa, spelte som kommunikasjonsmiddel 
for dei evakuerte mot slutten av andre verdskrig og set-
te spørsmålsteikn ved om det var nokre ulemper med ei 
slik avis. Før eg gjer det, vil eg skrive litt om kvifor finn-
markingane og nordtromsværingane hadde kome i den 

J U LI A  S TA N G ELA N D
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

Korleis kan ein kommunisere når alle kommunikasjonsmidla er fjerna? Når breva 
har adressat, men inga adresse? Når telefonnummera til dine kjære er ukjende og  
telegrammet er skrive, men ein ikkje veit kva retning ein skal sende det i? Det var  
nokre av utfordringane for dei evakuerte finnmarkingane og nordtromsværingane 
mot slutten av andre verdskrig. Løysinga blei Finnmark Folkeblad «Organ for de 
evakuerte», men dette hadde òg nokre ulemper.

situasjonen at dei trengte denne avisa.

Brent jord og evakuering
Den 28. oktober 1944 blei det vedteke å gjennomføre 
Den brente jords taktikk i Finnmark og Nord-Troms og 
tvinge befolkninga til å reise sørover. Den endelege av-
gjersla blei teken av Adolf Hitler sjølve, men ein meiner 
at det hovudsakleg skjedde etter påtrykk frå Reichs- 
kommissaren i Noreg, Josef Terboven.3 Terboven frykta 
at ei frigjering av dei nordlegaste områda i Noreg ville 
gje norske myndigheiter, som elles haldt til i London, 
ein base for vidare frigjering av Noreg. Ein slik base blei 
for så vidt oppretta i Aust-Finnmark kort tid etter fri-
gjeringa av Kirkenes den 25. oktober 1944, men det før-
te ikkje til ei vidare frigjering av Noreg.4 Den offisielle 
forklaringa på behovet for å evakuere befolkninga og 
bruke Brent jord var den russiske invasjonen av Noreg. 
Det blei hevda at ein verna den norske sivilbefolkninga 
mot sovjetrussarane5 ved å flytte dei sørover. Argumen-
tet for å brenne ned og øydelegge alt frå telegrafstolpar 
til utedo i det nordlegaste Noreg, var at det ville skape 

«HALLO, KJENTE!»1

D
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så store problem for russarane at dei ikkje ville klare å 
gjennomføre ei vidare frigjering av Noreg, særleg ikkje 
når polarvinteren stod for tur. Det har òg blitt hevda 
at Hitler frykta at den 20. bergarmé skulle bli ståande 
fast i Nord-Noreg saman 
med hemntørstige sovjet-
russiske soldatar og at dei 
allierte skulle gå invadere 
Nord-Noreg.6 Frå den 17. 
oktober 1944 hadde dei 
då nyutnemnte styrings-
mennene for Finnmark 
og Nord-Troms, Jonas Lie 
og Johan Lippestad, prøvd 
å gjennomføre ei frivillig 
evakuering, men det hadde 
ikkje lukkast. Resultatet 
blei då tvang.7 Evakuerin-
ga og nedbrenninga var 
omdiskutert internt. Den 
hadde blitt foreslått så tid-
leg som i mai 1944, men ein konkluderte då med at det 
var ei umogleg oppgåve reint transportmessig.8 Motfø-
restillingane var særleg knytt til faren som evakuerings-
reisa innebar for dei evakuerte, det ekstra arbeidet det 
ville medføre for det militære i si tilbaketrekning og kva 

utanlandske myndigheiter, særleg svenskane, ville seie – 
og til kva dei kunne komme til å gjere.9

 Det er ingen tvil om at evakueringa var farleg. 
Evakueringa skjedde hovudsakleg til sjøs. Fleire har 

peikt på mangelen på vin-
terstormar og det at det var 
forholdsvis mildt, som dei 
viktigaste faktorane for at 
evakueringa gjekk så bra 
som den gjorde. Jonas Lie 
skreiv i sin rapport etter 
krigen at evakueringa trass 
i alt hadde gått bra. Dei 
hadde rekna med store tap.  
Nokon meiner at det blei 
kalkulert med så mange 
som 40 prosent, men dette 
er ikkje bekrefta.10 Ein skal 
samtidig ikkje underslå at 
det var ei lang og slitsam 
reise for mange av dei eva-

kuerte. Forholda om bord på dei store lasteskipa «Karl 
Arp» og «Adolf Bindner», som frakta mange evakuerte, 
var til dømes elendige. Opp mot 2000 menneske blei 
stua saman i lasterommet under dekk på dei to skipa. 
Dei sanitære forholda var under ein kvar kritikk. Man-

Politiministar Jonas Lie (1899-1945) og sosialministar Johan A. Lippestad (1902-1961) fungerte i samband med evakueringa høvesvis som styresmann og 
assisterande styresmann for Finnmark og Nord-Troms. Foto: Riksarkivet.

Terboven frykta at ei 
frigjering av dei nord-

legaste områda i  
Noreg ville gje norske 
myndigheiter, som el-
les haldt til i London, 

ein base for vidare fri-
gjering av Noreg.
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ne ein lese ein slags formålsparagraf for den nye avisa 
i teksten «Finnmark Folkeblads utgivelse i Oslo.» om 
kva slags saker avisa skulle trykke: 

Det gjelder forholdet mellom dem [de evakuerte] 
og evakueringsmyndighetene på de forskjellige 
forlegnings- og innkvarteringsteder, underhold og 
annen forpleining, assuransespørsmål, arbeidsmu-
ligheter på det nye stedet og etterlysninger av savne-
de slektninger og venner – for å nemne noen av de 
mange problemer som kan dukke opp i forbindelse 
med flytning til en annen landsdel under så fortvilte 
forhold.18 

Avisa hadde altså til hensikt å drive med informasjon 
for dei evakuerte og formidle svar på det ein kan kal-
le for evakueringsspørsmål. Avisa blei fram til den 15. 
april distribuert gratis til samleleirar for evakuerte og til 
dei evakuerte som hadde oppgitt adressa si.19 Avisa må, 
med andre ord, mest sannsynleg ha motteke andre for-
mer for støtte. Det er sannsynleg at myndigheitene har 
sett det som tenleg å ha eit «Organ for de evakuerte», 
eit medium som dei kunne bruke til å kommunisere in-
formasjon som gjaldt for dei evakuerte, men som ikkje 
nødvendigvis hadde like stor tyding for lesarane av til 
dømes Aftenposten eller Fritt Folk. På den måten kan 
ein seie at Finnmark Folkeblad fungerte som eit slags 
«kyrkjelydsblad», eit blad som hadde ei særgruppe som 
den retta seg til.

 Den siste av dei fire sidene i avisa var vanlegvis sett 
av til ulike typar informasjon, av og til gjaldt det òg for 
side tre. Informasjonen kan delast opp i fleire katego-
riar. Den fyrste kan ein seie er mellombelse adresser 
til bankar og andre firma.20 Firma blei dessutan gjerne 
oppmoda om å sende inn adressene sine.21 Det blei òg 
trykka lister over kvar ein kunne finne til dømes ord-
førarane for dei ulike kommunane og byane. Det same 
gjaldt for lensmannen, med fleire.22 Både bank, forsi-
kringsselskap, ordførar og lensmann var gjerne viktige 
kontaktar for å kunne sende inn forsikringskrav. Dei 
ulike annonsane blei gjerne trykka fleire gonger.

Ein anna kategori er knytt til opplysningar om lik-
ninga for 1945.23 Denne var det ofte vanskeleg for dei 
evakuerte å fylle ut. For det fyrste hadde dei gjerne 
vore utan arbeid i samband med evakueringa, dei had-
de mista papir eller ikkje fått dei med som ein konse-
kvens av evakueringa og nedbrenninga og dei fekk 
ulike former for stønad som dei måtte skrive opp på 
bestemte måtar. Ein tredje kategori kan ein seie var an-
nonsar med tittelen «Kunngjøring til evakuerte fra Nord- 
Noreg». Desse kunne innehalde fleire ulike former for 
informasjon, og var gjerne sendt ut frå ein eller an-
nan offentleg instans.24 Ein fjerde kategori kan ein seie 
gjaldt post og bagasje. Begge deler hadde gjerne hopa 
seg opp på ulike samleplassar. Post fordi det ikkje had-

ge frå «Karl Arp» måtte til dømes leggast inn på sjuke-
hus etter at dei kom til Narvik.11

Generaloberst Lothar Rendulic, som var ansvarleg 
for nedbrenninga av Finnmark og Nord-Troms, blei til-
talt for gjennomføringa av Brent jord etter krigen, men 
blei frikjent for dette under forhandlingane i Nürnberg. 
Det blei sett på som ein legitim militærstrategi. Histo-
rikarane Asbjørn Jaklin har peika på at det kan frikjen-
ninga kan forklarast med at saka var dårleg førebudd 
av norske myndigheiter.12 Ei anna forklaring kan vere 
at Rendulic var tiltalt for mykje verre gjerningar andre 
stadar, og at det han hadde hatt ansvar for i Finnmark 
og Nord-Troms, bleikna ved samanlikning.13 Mange 
meiner, ikkje uventa, at Rendulic burde ha vore dømt. 
Det har mellom anna blitt peika på at Brent jord blei 
gjennomført i alt for stor grad. Oberst Arne Dagfinn 
Dahl meinte til dømes at det burde ha vore tilstrekke-
leg å øydelegge kommunikasjonsmidla som telegrafen, 
dei militære anlegga og moglegheitene for overnatting 
langs det som den gong var riksveg 50. Med tanke på at 
det var den vegen som russarane ville ha nytta til vidare 
invasjon, kunne det ikkje forsvarast, meinte han, å til 
dømes øydelegge bustadhus langs kysten.14 Dahl mein-
te dessutan at dei russiske soldatane stoppa invasjonen 
lenge før store delar av Vest-Finnmark og Nord-Troms 
blei øydelagt av tyskarane.15 Det blei følgjeleg vanskeleg 
for tyske myndigheiter å bruke den russiske invasjonen 
som argument for at nedbrenninga var naudsynt.

Om lag 25.000 klarte å lure seg unna evakuerin-
ga. Dette gjaldt hovudsakleg dei som kom frå Aust- 
Finnmark. På grunn av den russiske invasjonen, rakk 
ikkje tyskarane å brenne ned alt der. Mange av husa, 
særleg i Kirkenes, Vardø og Vadsø, var likevel svært 
øydelagde etter russisk bombing. Om lag 50.000 blei 
evakuerte sørover.16 Mange av dei hamna i Sør-Troms, 
medan resten blei fordelt på dei andre fylka. Evakue-
ringa var ei utfordring for dei områda som allereie had-
de utfordringar knytt til bustadforhold, nok mat, utstyr 
og andre ting, men den var fyrst og fremst ei utfordring 
for dei som blei røska opp frå sine lokalmiljø og som 
mista kontakten med si geografisk så vel som si sosiale 
tilknyting.17

Finnmark Folkeblad «Organ for de evakuerte»
Den 13. desember 1944 blei Finnmark Folkeblad «Organ 
for de evakuerte» utgitt for fyrste gong i Oslo. Avisa var 
sett saman av det opphavlege Finnmark Folkeblad som 
hadde vore «Dagsavis for Finnmark», Kirkenes og Finn-
marken. Frå den 14. februar 1945 fekk avisa endå eit til-
skot i form av Finnmarkens Amtstidende utan at det en-
dra avisa. Finnmark Folkeblad «Organ for de evakuerte» 
kom ut éin gong i veka, stort sett med fire sider i kvar 
utgåve. I den fyrste avisutgåva av Finnmark Folkeblad 
sidan den 27. oktober 1944 (då dagsavisa hadde gått inn 
som eit resultat av nedbrenninga og evakueringa), kun-
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de vore mogleg å sende post nordover, og bagasje fordi 
transporthøva hadde hindra dei evakuerte i å få med 
seg all bagasjen sørover. Av og til stod det lengre etter-
lysningar av namngitte evakuerte i samband med post 
eller bagasje.25 Den siste kategorien kan knytast til ar-
beidsformidling anten det var snakk om folk som søkte 
arbeid og firma eller privatpersonar som hadde ledige 
stillingar.26 Avisa var med andre ord ein plattform der 
dei evakuerte kunne få praktisk informasjon som dei 
trengte som evakuerte.

Finnmark Folkeblad kan vidare karakteriserast som 
eit abstrakt samlingspunkt for dei evakuerte. Avisa 
trykka små forteljingar med nordnorsk tematikk slik 
som til dømes «Mystikk under et Finnmarksfiske».  
Dei trykka òg små historier om lokale heltar slik som 
«Hvordan Peter Dass mistet svarteboka si» og «Hål-
øygen som ble Grønlands apostel».  Avisa trykka dessu-
tan tekstar med tema knytt til Finnmarks historie slik 
som «Trekk fra Hålogalands og Finnmarks historie og 
næringsliv».29 Finnmark Folkeblad såg dessutan fram-
over til den tida då Finnmark og Nord-Troms skulle 
gjenreisast og det stod fleire tekstar på trykk om dette, 
til dømes «La oss unngå de gamle synder når Finnmark 

skal gjenreises» og «Oppbyggingen av et lykkelig Finn-
mark».30 Det blei òg trykka ein del dikt med Finnmark 
som tema.31 Til saman kan ein seie at desse tekstane 
var med på å dyrke fram og halde ved like minnet om 
Finnmark (Nord-Troms blei i mindre grad nemnt), og 
på å halde liv i det kollektive minnet som ein kan seie 
fanst mellom dei menneska som elles budde i det nord-
legaste Noreg.

Ein kan sjå at avisa blei sett pris på av dei evakuerte. 
I teksten «Finnmark Folkeblad og utflytterne» skriv re-
daksjonen om kor godt avisa har blitt motteke av dei 
evakuerte. Avisa siterer her dessutan eit av dei mange 
breva som den har fått frå lesarane:

Så vil jeg få lov til å takke Dem for tiltaket med ut-
givelsen av Finnmark Folkeblad. Det var som en 
hilsen frå heimen der nord, vi ble likesom plutselig 
flyttet heim igjen, heimen kom så nær. Slike tiltak 
som Finnmark Folkeblad er ypperlig egnet til å hjel-
pe oss evakuerte. Det er et storstilt, kanskje det stør-
ste hjelpearbeidet som er gjort for oss. […]32

Det er liten grunn til å tvile på at denne takksemda var 

Øydeleggingane fekk naturlegvis store konsekvensar for befolkninga. Å kvelve ein båt og bu under denne var vanleg for folk som lurte seg unna tvangse-
vakueringa, men òg når dei kom tilbake. Bilete er frå Gamvik. I denne båten budde det åtte menneske, to kyr og ei geit. Foto: Ole Friele Backer (1907—
1947), Riksarkivet, via Flickr.com.
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ekte. Det er heller ikkje vanskeleg å sjå at dei evakuerte 
hadde nytte av bladet dei fekk. Det er samtidig viktig å 
vere merksam på at bladet 
òg kunne utnyttast som eit 
middel til å spreie propa-
ganda til dei evakuerte, og 
at dette, i tillegg til behovet 
for å informere dei evaku-
erte, var forklaringa på at 
myndigheitene ynskte å 
skipe eit slikt blad.

I det som eg kallar for-
målsparagrafen frå den 13. 
desember kjem det òg fram 
at avisa ikkje har tenkt å ta 
«politiske hensyn», men 
oppmodar tvert imot inn-
sendarane til å sende inn 
eventuelle evakueringsre-
laterte problem til bladet.33 
I det same nummeret av 
Finnmark Folkeblad skreiv 
næringsministaren Alf L. Whist ein tekst i eigenskap 
av rolla si som evakueringssjef. Her understrekar han 
at vêret og dei dugande menneska som leia evaku-

eringa har æra for at den gjekk så bra. Vidare er han 
klar på at dei evakuerte nå har ei uviss tid framfor seg, 

men samtidig er han sik-
ker på at innbyggarane i 
Sør-Noreg vil hjelpe til slik 
at tida ikkje skal bli van-
skeleg.34 I den same avisa 
står det òg to andre tekstar 
som kan seiast å vere for-
klaring på evakueringa og 
som gjer greie for kor bra 
ho har gått. Den fyrste av 
desse har tittelen «Orga-
nisert evakuering». Det 
er enkelte formuleringar i 
teksten som kan tyde på at 
den er skriven av ein eva-
kuert, men den er ikkje sig-
nert. Forfattaren er tydeleg 
på at evakueringa har gått 
bra, den skjedde etter ordre 
frå myndigheitene. Han 

nemner derimot ikkje ordet tvang. Han meiner at sjølv 
om ikkje alle forstod kvifor dei måtte flykte så var det 
naudsynt. Han avfeiar negative sider ved evakueringa 

Oberst Arne Dagfinn Dahl leia Den norske militærmisjonen som kom til Nord-Noreg kort tid etter frigjeringa. Fotoet viser Dahl om bord på eit sovjetisk 
skip på veg til Petsamo i november 1944. Dahl hevda etter krigen at dei tyske raseringane av Nord-Noreg ikkje stod i forhold til trusselen frå Sovjetunio-
nen. Foto: Riksarkivet via flickr.com.

Det er heller ikkje  
vanskeleg å sjå at dei 
evakuerte hadde nyt-
te av bladet dei fekk. 
Det er samtidig viktig 
å vere merksam på at 
bladet òg kunne utnyt-
tast som eit middel til å 
spreie propaganda til 

dei evakuerte […].
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som ikkje verdt å nemne.35

Den tredje teksten, «De sanitære forholdsregler un-
der evakueringen forebygget epidemier og førte også 
til et godt resultat!» som er basert på utsegn frå medi-
sinaldirektør T. Østrem, tek heller ikkje omsyn til dei 
negative sidene ved evakueringa. Dette er ei lengre ut-
legging om kor mykje som er blitt gjort for å ta vare på 
helsa til dei evakuerte og unngå at dei skulle føre med 
seg smitte. Han nemnar derimot ikkje dei forferdelege 
forholda om bord på «Karl Arp» og «Adolf Bindner».36 

Ser ein dei tre tekstane i samanheng kan ein konklude-
re med at sjølv om evakueringa var tøff, var den òg nød-
vendig. Det var ikkje alle som forstod det, men myn-
digheitene forstod det heldigvis og har nå forklart det 
så godt dei kunne for dei evakuerte. Det stemmer med 
andre ord ikkje heilt at avisa ikkje var styrt av «politiske 
hensyn». Det kan ein òg sjå i andre utgåver av avisa.

Døme på det er titlar som «De gjenværende i Finn-
mark mangler hus, mat, klede og medisiner – og kan 
ikke vente hjelp fra oss! sier Nygaardsvold», «Den gjen-
værende norske arbeidskraft i Øst-Finnmark deporte-
res til Russland» og «Nakkeskudd eller hungerdød?», 
som alle var eigna til å forsterke inntrykket av Russland 
som fienden.37 Avisa var òg oppteken av å vise fram dei 
positive sidene ved evakueringa og av å understreke at 
det hadde blitt gjennomført ein kjempedugnad for at 
dei evakuerte skulle få det best mogleg i Sør-Noreg. 
Døme på det er tekstar med titlar som: «Fiskerne og 
sjøfolkene ytet en glimrende innsats under evakuerigen 
av Finnmark og Nord-Troms», «En jul blant fremmede 
– men ho landsmenn» og «Toten-folket har erobret ut-
flytternes hjerter».38 Det blei for så vidt ikkje lagt skjul 
på at det ikkje var optimalt å bli evakuert, men det had-
de altså gått bra trass i alt. Det blei trykka innlegg som 
takka for dette, til dømes: «Til våre verter i Krakstad 
ved Ski», «Utflytterne er takknemlige» og «En takk til 
befal og mannskap på d/s ‘Finnmarken’».39 Kort kan ein 
seie at myndigheitene prøvde å skape ei slags grunnfor-
teljing om evakueringa, det ein kallar eit «master narra-
tive»40, som var at den var naudsynt, den hadde godt bra 
og dei evakuerte hadde det bra – etter omstenda.

Avisa hevda at dei evakuerte kunne klage dersom 
dei var misnøgde med noko, men det finst flest døme 
på at avisa var irettesettande dersom ho merka, eller 
hadde merka, at dei evakuerte i for stor grad avveik frå 
grunnforteljinga. Det var ikkje alltid at det var redak-
sjonen sjølve som stod bak desse tekstane. Det kunne 
òg vere utanforståande. Dei som skreiv inn til denne 
avisa kunne vere sikker på at mange evakuerte ville lese 
det dei skreiv. Tekstane kunne òg vere anonyme. Eit 
døme på ein slik tekst er «Slarvet omkring evakuerin-
gen» frå den 20. desember 1944. Forfattaren av teksten 
rettar særleg kritikk mot dei frå Aust-Finnmark som 
han påstår spreier rykte om at dei eigentleg ikkje hadde 
trengt å evakuere, for at dei påstår at husa deira ikkje 

var bomba og at russarane ikkje var nære. Forfattaren 
understrekar at dei ikkje var det ennå, og at dei evaku-
erte ikkje har forstått si eiga fare. Han håper samtidig 
at «vertsfolket» forstår at det er nervar og anna som 
snakkar. Dei evakuerte, så vel som innbyggarane i Sør-
Noreg, måtte forstå at det var russarane som var fiende, 
underforstått, ikkje tyskarane.41

Ein tekst med liknande tematikk finn ein på leiar-
plass i avisa den 28. februar 1945. Allereie i tittelen mei-
ner den redaksjonelle forfattaren bak denne teksten at 
det finst «Evakurte som lyver for å tekkes vertsfolket!». 
Han skriv at det fanst ein kommune nær Oslo der fleire 
evakuerte sette «[…] i gang noen aldeles forferdelige 
rykter om hvordan de var blitt jaget fra hus og heim 
[…]». Dei evakuerte hadde blitt irettesette for dette 
og fått beskjed om at dei berre kunne reise tilbake til  
Finnmark viss dei ville. Dei evakuerte hadde nemleg 
gitt inntrykk av dei kunne ha blitt dersom dei hadde 
fått lov til det. Ingen ville reise og alle sa at dei hadde 
fortalt det dei gjorde fordi «vertsfolket» likte å høyre 
desse forteljingane.42 Det interessante i begge desse til-
fella er at dei evakuerte blei irettesette fordi dei hadde 
fortalt sanninga. Ytringsfridommen hadde altså klare 
avgrensingar. At dei ikkje ynskte å reise tilbake igjen, 
er heller ikkje så rart med tanke på at heimstadane dei-
ra hadde blitt utsette for Brent jord i mellomtida. Dei 
evakuerte fekk beskjed om at evakueringa ville gå bra 
dersom dei evakuerte og vertsfolket deira følgde opp-
modinga: «Vis forståelse for hverandre».43

Oppsummert så langt kan ein seie at det ikkje ber-
re var positivt at dei evakuerte stod i sentrum. På den 
eine sida var det ein slags vinn-vinn-situasjon både for 
myndigheitene og for dei evakuerte at myndigheitene 
på den eine sida kunne informere dei evakuerte utan å 
bry dei som ikkje trengte denne informasjon og det var 
positivt at dei evakuerte kunne få denne informasjonen. 
På den andre sida var det negativt at dei evakuerte som 
gruppe blei samla ved hjelp av Finnmark Folkeblad, og 
at myndigheitene på denne måten fekk høve til å kom-
munisere direkte med dei. Trass i at avisa nyheitsmes-
sig var svært propagandaprega og følgjeleg hadde ein 
låg kvalitet, kan ein altså seie at avisa oppfylte eit av dei 
andre kriteria for kva ei god avis skal vere: Den kom 
med informasjon til lesarane sine. Avisa var med på å 
bygge opp rundt grunnforteljinga om at evakueringa 
generelt var bra, samtidig som den skapte eit abstrakt 
rom der dei evakuerte kunne møtast og utveksle nytt. 
Avisa våga til ein viss grad òg å vise fram dei sidene ved 
evakueringa som var mindre gode. Dette kom kanskje 
aller best til uttrykk gjennom den moglegheita lesarane 
fekk til å finne kvarandre gjennom Finnmark Folkeblad.

Kontaktannonsar
Som eg har vore inne på kunne lesarane gjennom  
Finnmark Folkeblad finne ordførarar, næringsdrivande 
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og andre som dei kunne ha bruk for. Avisa hadde òg 
annonsar som ein kan seie var av privat karakter, og 
som kan kallast kontaktannonsar. Allereie i det fyste 
bladet frå den 13. desember 1944 fekk lesarane opplyst 
at «Evakuerte kan etterlyses».44 Denne opplysninga 
blei repetert fleire gonger. Etterlysningane blei gjerne 
trykka i spalta med tittelen «Etterlysninger». Talet på 
etterlyste varierte, men allereie i det fyrste numme-
ret frå den 13. desember fanst det etterlyste. Det same 
gjaldt for det siste nummeret den 2. mai 1945. Ein kan 
seie at det grovt sett fanst to typar etterlysningar.

Det var dei som søkte etter nokon, og dei som opp-
lyste om si nye adresse slik at andre kunne finne dei. 
Døme på det fyrste er: «Simon Johansen, Smørfjord, 
Ballangen, etterlyser Johan Olsen med frue og sønn, 
evakuert fra Smørfjord», 
medan døme på det andre 
er: «Vi ønsker familie og 
kjente et godt nytt år fra 
familien Oluf Kivijervi, 
Kirkenær, Solørbanen».45 
Det var gjerne namngitte 
menneske som blei etter-
lyste slik som i det fyrste 
døme. Det finst òg døme 
på at det var heilt nær fa-
milie som blei etterlyst, slik 
som: «Er det noen som kan 
gi opplysninger om min 
datter […]» og «Maskin-
mester Simonsen og frue 
[…] etterlyser sine for-
eldre, barn søsken og an-
dre slektninger fra Finn-
mark».46 Det fanst òg dei 
som søkte etter sambyg-
dingar, slik som dei som 
opna med «Hallo, Vardø!», 
og det fanst òg dei som 
søkte generelt: «Til alle som har interesse av å vite hvor 
vi bor, […]».47

 Desse svært korte tekstane fortel si heilt eiga his-
torie om evakueringa. Dei viser at evakueringa hadde 
splitta opp dei som tidlegare hadde budd side ved side, 
og den hadde ført til at nære familiemedlemmar had-
de mista kvarandre. Kontaktannonsane vitnar dessu-
tan om eit behov for kontakt med sambygdingar og 
fjernare vener og kjente. Kanskje kan ein sjå det som 
eit uttrykk for positiv kontroll. Folk ville vite kvar tid-
legare naboar og andre som hadde vore ein del av den 
daglege omgangen, var. Dei ville forsikre seg om at 
dei hadde det bra, eller kanskje var det noko konkret 
dei lurte på. Kanskje håpa dei at dei andre visste nytt 
som staden som dei kom frå. Ei anna side av dette er 
dødsannonsane.

 Som eg nemnte innleiingsvis fanst det dødsan-
nonsar der «Hjelpekontoret i Stor-Oslo for evakuer-
te» stod oppført i staden for pårørande. I tillegg fanst 
det fleire dødsannonsar som dei pårørande hadde sett 
inn sjølve. Det er ikkje rart at dødsannonsane blei set-
te inn i Finnmark Folkeblad. Dersom ein død person 
hadde vore evakuerte til ein stad der han kjente få, ville 
det vere av lita tyding å sette inn annonsen i staden si  
lokalavis. Hensikta med dødsannonsar er trass i alt 
gjerne å formidle dødsfallet til menneske som ved-
komande kjenner. Akkurat som at det hadde mindre 
hensikt å etterlyse finnmarkingar og nordtromsværin-
gar i Fritt Folk eller i Aftenposten, hadde det altså hel-
ler ikkje noko hensikt å gjere dødsfalla deira kjende 
i desse avisene. I avisa Tromsø fann ein derimot både 

dødsannonsar, etterlysnin-
gar (kalla adresser) og di-
verse opplysningar som dei 
evakuerte kunne ha nytta 
av.48 Dette har sannsynleg-
vis samanheng med at det 
budde mange evakuerte 
den regionen som Tromsø 
dekka. Det fanst med an-
dre ord fleire lesarar som 
denne tematikken var ak-
tuell og relevant for.

Oppsummert kan ein 
seie at kontaktannonsane, 
akkurat som evakuerings-
informasjonen og dei uli-
ke forteljingane frå og om 
Nord-Noreg, var med på å 
gjere Finnmark Folkeblad 
til dette imaginære og ab-
strakte rommet som dei 
evakuerte kunne bruke for 
å få opplysningar, dele for-
teljingar med kvarandre og 

få opplysningar om kvarandre trass i at dei var langt frå 
kvarandre.

«Hallo, kjente!»
Finnmark Folkeblad «Organ for de evakuerte» blei gitt ut 
i perioden mellom den 13. desember 1944 og den 2. mai 
1945, og sendt ut til samleleirar for dei evakuerte og til 
evakuerte som hadde oppgitt den nye bustadadressa si. 
Det er naturlegvis vanskeleg å seie noko generelt om 
korleis dei evakuerte tok imot avisa, sjølv om det altså 
finst døme på at ho blei sett pris på. Det er vidare van-
skeleg å seie noko om korleis innhaldet blei motteke 
av dei evakuerte. Det ein derimot kan seie noko om er 
sjølve innhaldet. På den eine sida var det propagandapre-
ga og hadde ei klar retning. Ein kan seie at avisa fungerte 
som eit talerøyr for myndigheitene, og at den formidla 

[…] forteljingane frå 
og om Nord-Noreg, var 
med på å gjere Finn-

mark Folkeblad til 
dette imaginære og 

abstrakte rommet som 
dei evakuerte kunne 
bruke for å få opplys-
ningar, dele forteljin-
gar med kvarandre 
og få opplysningar 
om kvarandre trass 
i at dei var langt frå 

kvarandre.
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ei tydeleg grunnforteljing for dei evakuerte. På den eine 
sida fekk dei som las avisa nyttig informasjon som dei 
trengte som evakuerte, anten det var myndigheitene el-
ler andre som sendte ut denne informasjonen. Dei fekk 
dessutan høve til å sjølve sette inn annonsar med opp-
lysningar som dei ville dele med andre evakuerte. Dette 
gjaldt ikkje minst for dødsannonsar og etterlysningar et-
ter kjente, anten det var sambygdingar, vener eller fami-
liemedlemmar. Følgjeleg kan ein seie at avisa hadde ein 
sterk kommunikativ funksjon som kanskje trumfa den 
ulempa det var at avislesarane i tillegg måtte bere over 
med propaganda knytt til si eiga evakuering.

Julia Stangeland (f. 1989) er masterstudent i historie ved 
Universitetet i Oslo. Denne teksten er delvis skrive med 
utgangspunkt i masteroppgåva hennar «Svart på kvitt 
med nokre gråtoner» der ho analyserer media si dekninga 
av nedbrenninga og tvangsevakueringa av Finnmark og 
Nord-Troms. Ho har tidlegare, i samarbeid med andre, 
skrive to intervju for Fortid, i nr. 3/2016 og nr. 1/2017
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et norske Postverket ble grunnlagt i 1647 
med ruter fra Kristiania til Trondheim, 

Bergen, Skien som snart ble forlenget til Stavanger 
og København. Gjennom flere hundre år ble rutenet-
tet utbygget og gjort tettere. Fram til 1860 ble posten 
fraktet av bønder fra postgård til postgård, noe som var 
en særegen ordning i Norge og Sverige. Opprinnelig 
gikk posten én gang i uka, men fra slutten av 1700-tal-
let og utover på 1800-tallet ble dette gradvis øket slik at 
det ble daglig postgang på hovedrutene på slutten av 
1800-tallet.

Det kan virke litt overraskende at postrutene, med 
unntak av Nord-Norge, gikk over land, også til Køben-
havn gjennom Sverige. Den viktigste grunnen til dette 
var behovet for korrespondanse mellom rutene. Posten 
fra for eksempel København måtte komme til Kristia-
nia til et fast tidspunkt slik at den kunne korresponde-
re med innenlandske ruter som gikk til bestemte tider. 
Dersom posten ble sendt med skip, hadde ikke det vært 
mulig på grunn av vær og vind.

Posten gikk forbausende fort, men så gikk den da 

F I N N  ERH A RD  J O H A N N E S S EN
Professor i historie
Universitetet i Oslo

Delingsøkonomi dreier seg om tjenester utført gjennom nettverk på grunnlag av kom-
munikasjon via nettsider eller mobilapper. Det er et ganske moderne fenomen, men 
når det gjelder frakt av post, har tilsvarende tjenester vært brukt siden middelalderen. 
Helt fram til midten av 1800-tallet ble antakelig langt mere post fraktet utenom enn 
gjennom Postverket. 

også dag og natt. På slutten av 1600-tallet brukte pos-
ten fra Kristiania til København fem døgn, til Trond-
heim seks døgn og til Bergen over Fillefjell syv-åtte 
døgn. Men særlig om vinteren var det hyppige forsin-
kelser, og det skjedde ofte at posten til en korresponde-
rende rute ikke rakk fram i tide til å bli med fra Kristia-
nia. Da ble det en ukes forsinkelse

Også før Postverkets opprettelse i 1647 var det  
mulig å sende brev i Norge. I Sverres saga og Håkon  
Håkonssons saga vrimler det av brev som ble sendt 
med private tjenere, og på 1300-tallet ble det vanlig å 
sende brev med kjente eller tilfeldige reisende. Denne 
praksisen fortsatte helt til midten av 1800-tallet. Det 
ble kalt å sende brev med leilighet, og det ligner på  
fenomener innenfor dagens delingsøkonomi. 

Informasjon var utgangspunktet den gang som nå. 
En ung dame fra Drammen skrev i juli 1796 i all hast 
til en venninne i Porsgrunn.1 Hun visste at en frakte-
mann sto på farten til Porsgrunn, og meningen var at 
han skulle ta med brevet og en liten pakke som inne-
holdt strømpebånd til henne. Men det ble ikke noe av 

D
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reisen, og pakken ble liggende til et stykke ut i august. 
Da hadde hun fått høre om en prest som skulle reise til 
Porsgrunn og håpet å få sendt det med ham. 

Det var svært vanlig at reisende, både norske og ut-
lendinger, ble bedt av ukjente folk om å ta med brev for 
dem. Engelskmannen Edward Price som reiste i Norge 
i 1826, fortalte at han fikk 
tilsendt en pakke med brev 
fra en ukjent mann da han 
var i Kristiansund for at 
han skulle ta den med til 
Trondheim.2 Det var så al-
minnelig å sende brev med 
leilighet at man kan se det 
slik at det fantes et uoffisielt 
postverk i landet uten sen-
tral organisering, med lave 
eller slett ingen priser og 
med til dels høy effektivitet. 

Det uoffisielle postver-
ket var i høy grad knyttet 
til sjøen, både nord og sør i 
landet. Nesten hver skute i 
landet kan ha vært et flytende postkontor. En handels-
mann i Trondheim forklarte i 1752 at det var en stor tra-
fikk av jekter og båter mellom Trondheim og Helge-
land året rundt, mens posten bare gikk tre-fire ganger 
om året.3 Derfor var det svært utbredt å sende brevene 

med leilighet. Der det ikke fantes postruter, for eksem-
pel fra Stavanger til Bergen og fra Bergen langs kysten 
til Trondheim, var leilighetspost enerådende. På kysten 
fra Fredrikshald til Stavanger konkurrerte den godt 
med Postverkets mer langsomme tjenester.

At det ikke fantes postruter, eller at det gikk mye 
raskere med skip, var én 
grunn til at posten ble 
sendt med leilighet. Den 
andre og sannsynligvis 
viktigste grunnen var at 
portoen var meget høy. I 
dansketiden var Postverket 
en melkeku for staten, slik 
som i mange andre land. 
Det ga svære overskudd 
som ble brukt til forskjel-
lige gode formål som pen-
sjoner for etterlatte etter 
statstjenestemenn og drift 
av et hospital i Køben-
havn. I 1743 kostet det seks 
skilling å sende et brev fra 

Kristiania til København og det samme til Stavanger, 
Bergen og Trondheim. Men til Moss kostet det ikke 
mer enn to skilling. Portoen var altså avhengig av av-
standen. En daglønn for en bergmann var omkring 20 
skilling, altså nok til å sende et brev til hver av de fire 

Utenfor postverkets ruter eksisterte en delingsøkonomi der brev og pakker ble sendt med reisende privatpersoner. Foto: Pixabay via pexels.com.

På 1300-tallet ble det 
vanlig å sende brev 

med kjente eller tilfel-
dige reisende.
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nevnte byene.
Det er aldri nevnt noe om betaling for post som ble 

sendt med leilighet, og man kan regne med at de rei-
sende i de fleste tilfeller utførte oppgaven som en ube-
talt tjeneste. Men det kan godt tenkes at skippere som 
drev i større målestokk, tok noe betaling.  Hvordan brev 
ble utlevert, spesielt til ukjente, er heller ikke helt klart, 
men man kan gjette at brevpakker ble levert inn i bu-
tikker eller vertshus.

Retten til å drive postverk var imidlertid et konge-
lig regale, og det var forbudt å sende brev med leilighet 

(unntatt der det ikke gikk postruter). Det var imidlertid 
svært sjelden at noen ble tatt. Det finnes et tilfelle fra 
1743.4 En skipper seilte fra Arendal til København og 
hadde med seg 22 brev som han hadde tatt med for folk 
i Arendal og omegn. Han var innom Kristiansand der 
han tok imot 16 nye brev. Men da skuta kom til Køben-
havn, fant tollerne brevene. I slike tilfeller var boten ti 
riksdaler per brev. Alle avsenderne ble derfor ilagt ti da-
lers bot, mens skipperen fikk en bot på hele 380 riksda-
ler. Han skrev til Generalpostamtet for å få slippe boten 
og hevdet at han ikke hadde kjent til forbudet.5 Han 
ble faktisk trodd, boten ble ettergitt og skipperen slapp 
med skrekken.

Først i 1827 ble forbudet mot å sende brev med lei-
lighet opphevet av Stortinget. Det ble pekt på at forbu-
det var et urimelig inngrep i den enkeltes frihet til selv 
å velge hvordan man ville sende sine brev. Samme år ble 
to dampskip tatt i bruk for transport av post og passa-
sjerer langs kysten, og med dem var det fortsatt forbudt 
å sende brev med leilighet. Det var inkonsekvent mente 
mange, og forbudet ble ikke tatt særlig alvorlig.

En innsender i Den Constitutionelle opplyste at han 
alltid hadde med seg 30-40 brev når han reiste med 
dampskip og ga følgende beskrivelse:

Det er en bekjent Sag, at ingen Reisende gaaer fri 
for den Uleilighed at medtage og besørge Brev til 

Peer og Pål, til Folk han kjender og ikke kjender – 
Selv paa Dampfartøiene, hvor man har det stren-
geste Forbud mod at medtage Breve, reiser knapt 
et eneste Menneske uden at medtage en efter Om-
stendighederne større eller  mindre Brevpakke.6

Store portoinntekter gikk tapt på denne måten, fast-
slo Finansdepartementet i 1838. Mottiltaket var ganske 
troskyldig. Man regnet med at mange av passasjerene 
hadde ønsket å sende brevene før de reiste, men ikke 
hadde rukket det. Derfor skulle det bli mulig å sende 
brevene om bord og til vanlig porto. Men det hjalp 
neppe noe særlig. 

«Dersom Portoen var en Bagatell, saa skrev jeg 3 
Ganger saamange Breve, og jeg havde dobbelt saa me-
gen Nytte af min Korrespondence. Jeg sendte aldri 
Brev med Leilighed.» skrev en innsender i Morgenbla-
det i 1845.7 Doktoren, kapteinen og losoldermannen sa 
det samme, la han til og fortsatte med jomfruen i pre-
stegården som var meget flink til å finne ut når det gikk 
leilighet og derfor var en slags privat postmester for 
hele bygda.

Dette ble skrevet få år før portoen i to omganger, i 
1848 og 1854, ble kraftig redusert. I forbindelse med den 
siste portoreduksjonen ble enhetsporto innført, det vil 
si at portoen ble den samme innenlands uansett av-
stand. Samtidig ble også frimerket innført.  Portoen 

I dansketiden  
var Postverket en  
melkeku for staten.

Det var ikke vanskelig å få tak i den nødvendige informasjonen om de 
som var på reisefot, og man kunne spare mye penger ved å sende post 
med leilighet. Foto: John-Mark Smith via pexels.com.
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innenlands ble nå fire skilling, noe som var en meget 
betydelig reduksjon. Etter portotakstene fra 1816 kos-
tet det seksten skilling å sende brev fra Kristiania og til 
Bergen og Trondheim og seks skilling til Moss. Sam-
tidig begynte en kraftig utbygging av postrutene og 
dampskipsrutene langs kysten. Dermed ble det liten 
grunn til å sende post med leilighet, og det uoffisielle 
postverket forsvant.

Det kunne være interessant å prøve å si noe om hvor 
stort det uoffisielle postværket hadde vært. Filatelister 
som undersøker gamle brevsamlinger, kan se hvor mye 

som ble sendt gjennom Postverket og hvor mye som 
gikk utenom. De har undersøkt litteraturhistorikeren 
Henning Junghans Thues etterlatte brev. Thue var født i 
1815. Han ble overlærer i Arendal i 1844 og var professor 
i Kristiania fra 1848 og til sin død i 1851. Brevsamlingen 
omfatter tiden fra 1843 til 1851. Langt den største delen 
av brevene, også brevene fra utlandet, var sendt utenom 
Postverket. Det er selvfølgelig risikabelt å generalisere 
ut fra dette, men det er sannsynlig at alminnelige folk 
var mer sårbare for den høye portoen enn overlæreren 
og professoren og i enda høyere grad sendte brevene 
sine med leilighet. 

Lenger tilbake i tid var portoen høyere og Postver-
kets rutenett dårligere utbygget, noe som igjen skulle 
tilsi at en enda større andel av posten ble sendt med lei-
lighet. Delingsøkonomien innenfor posten har derfor 
etter alt å dømme hatt meget betydelig omfang i mange 
hundre år fram til midten av 1800-tallet. Det er ikke 
så vanskelige å forklare hvorfor: Frakt av noen brev el-
ler en bunke var en meget enkel oppgave å overlate til 
andre. Videre var det ikke så vanskelig å få tak i den 
informasjonen om folk på reisefot som trengtes, og det 
var mye å spare.

Men delingsøkonomien har også sine ulemper. Den 
bygger på tillit som kan misbrukes, noe både overnat-
tingsgjester og passasjerer kan oppleve i dag. Hvor sik-
kert var det å sende post med leilighet? Dessverre vet 

vi lite om dette. Jeg har ikke sett spørsmålet nevnt i 
noen kilder. Jeg har heller aldri sett noen advarsler mot 
å sende brev på denne måten, noe som tyder på at det 
neppe var et stort problem. Det er likevel sannsynlig 
at sikkerheten var dårligere enn ved å sende gjennom 
Postverket. Endel brev må man regne med at aldri kom 
fram, noen tok antakelig lang tid og noen ble kanskje 
kikket i. Men til forskjell fra i dag tok man altså ikke 
noen personlig risiko ved å benytte delingsøkonomien. 
Og det var neppe de største verdier som ble satt på spill. 
Brev med viktig informasjon, brev som inneholdt pen-
ger og brev som ikke burde bli lest av andre, ble neppe 
sendt med leilighet. 

Finn Erhard Johannessen (f. 1955) er professor i historie ved 
Universitetet i Oslo og har skrevet boken Alltid underveis. 
Postverkets historie gjennom 350 år bind 1 (1997).
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a Stortinget, 28.april 1854, vedtok å starte 
utbygging av et statlig telegrafvesen var 
dette én av en rekke liknende begivenhe-

ter på samme tid. Det ble bygget veier, broer, kanal-
systemer og litt seinere samme år åpnet en jernba-
nelinje mellom Christiania og Eidsvoll. Historiker 
Harald Rinde viser i Et telesystem tar form hvordan 
dette ble tilpasset en europeisk utvikling «Akkurat 
som alle land bygde jernbaner, etablerte så godt som 
alle europeiske land i løpet av 1840- og 1850-årene et 
telegrafvesen».1 

Overveielsene og forhandlingene hadde tatt sin 
tid i forkant av vedtaket. Men tungtveiende argu-
menter hadde pekt framover mot ny teknologi, med 
en bekymring som drivkraft, en uro for at norsk næ-
ringsliv skulle tape på å stå utenfor det internasjo-
nale markedet. Elektrisk telegraf innfridde når det 
gjaldt næringslivets aktivitet utenfor landets grenser. 
Men da virksomheten kom i gang, og meldinger ble 
sendt fortere enn folk umiddelbart kunne begripe, da 

N I NA  B RAT LA N D 
Konservator 
Telemuseet

Hva har varsler om krig, markedsføring av sildefangst og lykkeønskninger på en kon-
firmasjonsdag felles? Telegrafi. Fra vardebrenning, via signalstativer og flagg til 
elektriske signaler. Da telegrafen ble elektrisk forlot den sansene og kroppens mål - 
hvor fort du kan løpe, hvor høyt du kan rope, hvor langt du kan se. Teksten skisserer 
telegrafens historie og hvordan nye teknologiske utfordringer kommer til uttrykk i for-
tellinger og litteratur.    

skjedde det mer: telegrafen påvirket opplevelsen av tid 
og rom, og skapte et mediehistorisk vendepunkt. Ul-
rik Lehrmann, dansk kulturhistoriker, løfter med sin 
artikkel Telegrafi – kommunikativt rum och mental ho-
risont fram fra glemselen hvordan opplevelser av den 
nye teknologien preget hverdagskulturen, på måter 
som kanskje best beskrives av samtidens skjønnlitte-
rære forfattere og poeter. Lehrmann siterer presten og 
dikteren Christian Richardts tekst fra begynnelsen av 
1860-tallet:

Snart vil et Net af jernkledte Nerver
Krydse den rullende Jord,
Saa er der ikke Tid eller Rum.
Hvor stærk er da Menneskenes Slægt!
Tordenkilen greb den
Og smedded den om til en Budstik,
Tæmmed de takkede Lyn,
Og spændte det vilde Spand
For sin Tankes Vogn,

D

ET NET AF JERNKLEDTE NERVER 
Fortellinger i telegrafens historie
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Saa er der ikke Bjerg eller Dal.
Sænkes ikke Høiene, og fyldes ikke Dalene?
Spørges om gunstig Vind?
Skrækker et miledybt Svælg?
Nei! vi kan, hvad vi vil,
Vi kan tøile, vi kan tugte, vi kan tæmme
Hver hemmelig Naturens Kraft. 2

Medieviteren fra New York, Neil Postman, viste in-
teresse for overgangen «fra skriftspråkets trolldom til 
elektronikken». Når ny teknikk innføres i en kultur 
gir det ikke bare flere muligheter for mennesker til å 
mestre omgivelsene sine, det forandrer også mennes-
kers måte å tenke på, og det forandrer kulturens inn-
hold. Redskapene vi lager for ulike formål følges av 
forestillinger som strekker seg utover tingenes egent-
lige funksjon. Postman gjør det tydelig når han kaller 
et medium for en metafor - lyset er en bølge, språ-
ket et tre, tiden en sirkel.3 
Christian Richardt så den 
nye elektriske telegra-
fen som et «Net af jern-
kledte Nerver», en tidlig 
versjon av den canadiske 
mediefilosofen Marshall  
McLuhans bilde på over-
gangen mellom mekanisk 
og elektrisk teknologi. 
Mens Richardt ser det 
som en slags forlengel-
se av kroppen, er det for 
McLuhan en utvidelse av 
selve sentralnervesyste-
met, hjernen inkludert.4 
 
Å fjernskrive 
Ordet telegrafi er komponert av de to greske tele og 
graphein - fjern og skrive. Satt i sin mest brukte sam-
menheng er dette et begrep som omfatter skriftlige 
meldinger mellom mennesker som oppholder seg fy-
sisk langt fra hverandre og forklaringen gir best me-
ning når vi snakker om den elektriske telegrafen. Men 
begrepet blir brukt også om tidligere former for kom-
munikasjon over lange avstander. Uten elektrisitet har 
folk sendt signaler ved hjelp av bål, fakler, røyk og an-
dre virkemidler som øyet kunne oppfatte direkte, ofte 
kalt optisk telegrafi. Akustisk telegrafi er signaler som 
kan høres, som trommer, fløyter, roping. Både optisk 
og akustisk telegrafi brukes fortsatt, som for eksem-
pel flaggsignaler, sirener og fløytesignaler. Elektrisk 
telegrafi er basert på overføring av elektrisk strøm. 
Et senderapparat og et mottakerapparat er forbundet 
med ledning og signaler skapes ved at strømkretsen 
brytes i bestemte perioder. Med radiotelegrafi er det 
radiobølger som på liknede måte brytes og danner 

grunnlag for et signalsystem. 
En telegraf kan defineres som telegrafi satt i sys-

tem. Det er en innretning som knytter overføringen 
av meldinger til en bestemt teknologi, selve meldin-
gene til en tolkningsramme ved bestemte tegn eller 
kodesystemer. Et tegn kan angi en bokstav, et ord, 
en hel setning eller varsle en hendelse. Eksempler på 
innretninger er varslingssystem med varder, røyksig-
naler, klaffe- og luketelegrafer og morsenøkler med 
morsealfabet. 

Armer, klaffer og luker
En fransk prest med mye fritid, Claude Chappe, var 
en av dem som hadde muligheter til å eksperimente-
re med langveis kommunikasjon på 1790-tallet. Han 
tok patent i 1792 på et system som fikk internasjonal 
anerkjennelse, spesielt innen militære kretser. Den 
nyutviklede telegrafen bestod av en mast med sving-

bare armer på tvers. Ar-
mene kunne stilles i ulike 
posisjoner i forhold til 
hverandre. Variantene 
av posisjoner ble lest av 
som signaler, og disse ble 
igjen forklart i en kode-
bok. Mast med tilbehør 
ble plassert på en høyde 
i terrenget eller i toppen 
av et tårn. Så var det bare 
å lage flere, og sette dem 
på flere høyder og tårn.  
Fra tårn til tårn ble signa-
lene observert, meldinge-
ne mottatt og sendt videre. 
Kikkerten, en oppfinnelse 

fra 1600-tallet, ble regnet med som en fast del av tele-
graf-utstyret. Den franske staten satte opp klaffetele-
grafer i en linje mellom Paris og Lille i 1794.5

Et år senere, i oktober 1794, demonstrerte svensken 
Abraham Niclas Edelkrantz sin luketelegraf, tydelig 
inspirert av Chappe. Den hadde rammer med ti sving-
bare luker som kunne settes i horisontal eller vertikal 
stilling. Posisjonene angav tall, og sammen skapte lu-
kene tallkombinasjoner. Oversettelsen fra tall til ord 
var å finne i en kodebok. Oppsettet med luker dannet 
det vi i dag kaller et binært system. Med ti luker i po-
sisjon av eller på, ble det 1024 tegn til rådighet.6

Varianter av de franske og svenske telegrafsys-
temene sto etter hvert på åser og klipper i mange 
land. Sjefen for det norske signalvesenet, kaptein Ole  
Ohlsen, utviklet en egen klaffetelegraf med den sven-
ske som utgangspunkt. Ohlsens telegraf var del av det 
norske kystsignalvesenet i perioden 1809 til 1814. Den 
optiske telegrafen, satt opp langs kysten i vest, sør og 
øst, ble brukt til «å varsle når fiendtlige skip nærmet 

Christian Richardt  
så den nye elektris-
ke telegrafen som et 
«Net af jernkledte 

Nerver»[…]
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seg, til å samle kystvernet og koordinere de norske 
sjøstridskreftene».7 
Elektrisk start
Bygging av en optisk telegraf var altså begrunnet med 
varslinger om angrep ved en krig. Da napoleonskrige-
ne var over ble telegrafen lagt ned, i Norge som i flere 
andre land. Men ikke for alltid. Fred er dessverre en 
sårbar tilstand. Drøyt femten år seinere meldte beho-
vet seg på nytt, som følge av usikkerhet i Europa. Sve-
rige etablerte et eget militært telegrafkorps og byg-
get flere nye linjer på 1830-tallet. Også i Norge gikk 
diskusjonene i retning av en ny og større satsing på 
den velkjente optiske telegrafen. Men i begge land ble 
planene bremset, kanskje en heldig konsekvens av en 
ellers uheldig, økonomisk nedgangstid. Nesten samti-
dig, helt andre steder, slo det nemlig gnister av en helt 
ny teknologi. 

Statisk elektrisitet kan i seg sjøl ikke brukes til så 
mye. Men da det ble mulig å lagre strøm, og kontrol-
lere den, begynte flere forsøk på dette området å gi re-
sultater. Italieneren Alessandro Volta konstruerte det 
første batteriet i 1800, og i 1820 kom dansken Hans 
Christian Ørsted fram til hvordan elektrisk strøm i en 
ledning får en magnetnål til å reagere.8 De hadde, med 
dikteren Richardts ord, «Tæmmed de takkede Lyn». 
Muligheten var skapt for å etablere en stabil strømkil-
de og tilføye et middel for å bruke strømmen til noe. 
For eksempel til å formidle signaler, langt og fort. 

Mange tumlet rundt i de nye mulighetenes mane-
sje. Britene William Cooke og Charles Wheatstone 
var sammen om det første patentet på elektrisk tele-
grafi i juni 1837. Det var basert på magnetnåler som 
når de slo ut, pekte mot bokstaver på en tavle. Sys-
temet krevde fem telegraftråder, men var lett å lese 
av. Amerikanerne Samuel Morse og Alfred Vails 
konstruksjon på omtrent samme tid var enklere 
men krevde at operatørene behersket et kodesystem.  
Morse satte sammen et eget alfabet av punkter og 
streker, korte og lange signaler med pauser mellom. 

Meldinger ble tydet og oversatt til vanlige bokstaver 
med dette morsealfabetet. Systemet lå til grunn for den 
første amerikanske telegraflinja, mellom Washington 
og Baltimore, som ble åpna i 1844. Morse og Vails løs-
ning ble standard for nesten all seinere bruk av den 
elektriske telegrafen.9

Da Marinedepartementet høsten 1850 ga løytnant 
Carsten Tank Nielsen, som seinere ble landets første 
telegrafdirektør, i oppdrag å utarbeide en plan for te-
legrafens anvendelse i Norge, skulle både optisk og 
elektromagnetisk teknologi vurderes. Klaffer og luker 
var nå velkjente hjelpemidler, mastene kjente lande-
merker langs enkelte kystlinjer. Den optiske telegra-
fen hadde vist seg å være brukbar i kritiske situasjo-
ner. Dens viktigste fordel var at installasjonene kunne 
vedlikeholdes av folk uten spesialutdannelse. Men 
signalene var vanskelige å tyde i tåke og mørke. Ko-
debøkene hadde etter hvert fått mange avskrifter, og 
meldingene kunne leses av uvedkommende. Departe-
mentet la stor vekt på stabil drift i norsk klima med 
raske vekslinger mellom tåke, regn og snøvær. Og de 
la vekt på tiden, hvor fort det gikk å sende meldinger 
med den nye teknologien. Med Tank Nielsens plan, 
lagt fram i 1851, forsvant optisk telegrafi ut av disku-
sjonen.10 Og Christian Richardt kunne bekrefte fram-
skrittet med sine retoriske spørsmål: «Sænkes ikke 
Høiene, og fyldes ikke Dalene? Spørges om gunstig 
Vind?»

Om enigheten var oppnådd, tok det allikevel 
noen år før utbygging av et landsdekkende telegraf- 
nett med stolper og jerntråder ble satt i gang. Det 
skjedde 1. januar 1855 med åpningen av en linje mellom  
Christiania og Drammen. Datoen har siden vært en 
feiret fødselsdag for det norske telesystemet.  

Men et drøyt år før dette hadde det tikket en mel-
ding gjennom andre jerntråder i Østlandsområdet. 
Langs et parti av den ennå ikke ferdige jernbanestrek-
ninga mellom Christiania og Eidsvoll ble også en te-
legraflinje trukket, den aller første. Mest for å dekke 
jernbanens eget behov for kommunikasjon, men pri-
vatpersoner fikk også slippe til etter hvert. Represen-
tanter for den britiske anleggsledelsen sendte den før-
ste meldinga, 19. desember 1853 mellom Strømmen og 
Lillestrøm. Bare en testmelding på veien fram, men 
like fullt den første: «The telegraph in order between here 
and Christiania».11

Handel, sjøfart, fisk og nasjon
I løpet av den norske vurderings- og prøvetiden var 
det etablert et forholdsvis omfattende telegrafnett 
rundt i Europa. Dette hadde stor innflytelse på dis-
kusjonene. Spesielt når disse nettene knyttet seg 
sammen og danske og svenske forbindelser til konti-
nentet kom på plass. Muligheten for å nå ut fra det 
perifere nord var uimotståelig. Motivasjonen for å 

Diagram av strømkretsen i en elektrisk telegrafmaskin. Flickr.com
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svingninger, tretyggende insekter og fugler som kol-
liderte med trådene. Når stolpene vel var reist, var det 
altså en kontinuerlig kamp for å holde dem på plass. 
Kablene på fjordbunnen lå roligere, men det var først 
i 1894 at Stortinget bevilget penger til et velutstyrt og 
egnet kabelfartøy, «Telegraf».13

Store linjer og små viker  
Det er ingen grunn til å 
tvile på Harald Rindes 
orientering om framdrif-
ten i utbygginga: «Knapt 
seksten år etter at den før-
ste statstelegraflinja åp-
net mellom Christiania 
og Drammen, hadde alle 
byer og ladesteder i Nor-
ge fått telegrafstasjon».14 
I 1870 hadde utbygginga 
nådd fram til Hammer-
fest, landets nordligste by, 
og dekningen var god sett 
i forhold til innbyggertal-
let. Men det er heller in-

gen grunn til å tvile på en realitet bak Knut Hamsuns 
beskrivelse, i romans form, av det lille samfunnet Pol-
den, der de ikke har noen egen telegrafstasjon. I den 
statlige utbygginga til byer og ladesteder var det nok 
mange viker, øyer og fiskevær som ble liggende uten-
for nettverket. Folk i Polden, ved Nordlandskysten, 

være med i det nye internasjonale kommunikasjons-
nettverket var først og fremst økonomiske. Forsvar 
av landet, telegrafens opprinnelige hovedfunksjon, 
var ikke glemt. Men nå var hovedvekten flyttet, tele-
grafen ble sett på som et helt nødvendig redskap for 
næringslivet.

Nølingens tid var forbi. For utbyggingen av tele-
grafnettet hjalp det også 
med gode konjunkturer og 
med tanken om en viss li-
kebehandling som hadde 
etablert seg etter 1814, sta-
ten skulle legge til rette 
for å gi næringsdrivende 
like rammebetingelser. 
Nettet som var etablert 
på Østlandet ved utgan-
gen av 1850-årene dekket 
stort sett skipsfarten og 
trelasthandelens behov for 
rask kommunikasjon med 
verden. Men langs hele 
den norske kysten var det  
fiskeriene som hadde 
størst økonomisk betydning, noe som satte høye krav 
til utbygging av telegrafnettet. Om kommunikasjo-
nen skulle fungere etter håp og forventninger, om det 
skulle bli mulig å melde om den varierende forekom-
sten av sild, samordne fiskere og oppkjøpere, måtte  
telegrafstasjonene plasseres helt ut i fjæresteinene. 

Kritiske røster reiste det velkjente spørsmålet om 
det var riktig å bruke skattebetalernes penger til å be-
tale noe som bare kom distriktene til gode. Da utbyg-
gingen ble gjennomført på tross av høye kostnader, var 
det ikke bare en edel tanke om likebehandling som lå 
under. Linjebyggingen mot nord ble også sett som del 
av et nasjonsbyggingsprosjekt. De nordlige landsdele-
ne ble oppfattet som løsere kobla til den norske staten 
enn resten av landet. Der trengte de noen jerntråder 
til forankring.12

Linjearbeidet
«Saa er der ikke Bjerg eller Dal», skrev den danske 
dikter, og mente nok ikke med dette å gi en beskri-
velse av det danske landskapet. Det var en hyllest til 
telegrafen som brakte meldinger fram uavhengig av 
alle typer nasjoner og landskap. Vel å merke etter at 
linjene var godt bygget ut. Med kroppsarbeid og fag-
kunnskap balansert i fjellskråningene. Linjearbeidet 
ble gjort om sommeren av arbeidslag på mellom 20 
og 30 personer. De fleste arbeiderne ble rekruttert lo-
kalt for en sesong om gangen. Som nevnt var det både 
arbeidskrevende og dyrt å jobbe seg fram gjennom 
norsk terreng, ut til fjæresteinene. Naturen tok hardt 
grep på telegraflinjene med storm, snø, is, temperatur-

Motivasjonen for å 
være med i det nye 
internasjonale kom-
munikasjonsnettver-

ket var først og fremst 
økonomiske.

Elektisk telegrafmaskin. Flickr.com



FORTID | 2/201750 PÅ TEMA

har hørt om både elektrisk lys og telefon. Et og annet 
telegram sender de også når det er nødvendig. Da går 
de til nabobygda.15

Telegrammet får en egen verdi og karakter i Ham-
suns August-trilogi. Den som bidrar sterkt til dette er 
hovedpersonen, den verdensvante landstrykeren med 
stort fortellertalent, August. Når han snakker om tele-
gram og telegrafering, enten det er på reise eller hjem-
me i Polden, gjør han det gjerne for å plassere seg sjøl 
i en stor, moderne verden. Ved et tilfelle sier han det 
direkte. August har, noe overilt, kommet til å kjøpe en 
båt mens han er ute og reiser langs kysten sammen 
med kameraten Edvart. «Har du skrevet hjem om 
Baaten?» spurte Edvart. «Nei, svarte August, det skri-
ver jeg ikke, det bare jeg telegraferer, med Ekspress og 
Svar betalt og altsammen. Nei, la han til, vi som har 
været ute i Verden vi bruker Telegrafen. Mattea, lat os 
faa Kaffe.»16

Telegrafering var altså 
for dem som hadde vært 
ute i verden, de som mes-
tret den globale samtalen. 
August gjorde inntrykk av 
å være en telegraf-native, 
som surfet på Richardts 
«Net af jernkledte Nerver». 
Kameraten Edvart og de 
andre sambygdingene had-
de mindre erfaring med 
denne teknologien, noe 
som ga August en spesiell 
status. Og kanskje en litt 
for stor porsjon autoritet.

Etter en tung vinter 
med sult og fattigdom i 
Polden, hadde August samtidig vært syk og trukket 
seg bort fra det lille samfunnets daglige slit for å over-
leve. En dag kommer han plutselig tilbake. Han står 
midt blant dem som en kristusskikkelse, fremdeles 
med sengeteppet rundt seg, og gir dem det de tyde-
ligvis har lengtet etter: «Så skal jeg telegrafere!» «Det 
gik et hikst gjennem dem – August vilde telegrafere. 
De blev overvældet, deres øine vassfløi og de stammet: 
Vi visste det, vi gik bare og ventet på at Dokker skulde 
komme hjem igjen. Kristofer, han vil telegrafere!»17 

August sier ikke noe om innholdet i telegrammet, 
heller ikke hvor det skal sendes. Ikke før på et senere 
tidspunkt. Her er det handling som teller, og i den van-
skelige situasjonen betyr det å telegrafere en løsning i 
seg sjøl, det signaliserer redning, handlekraft, og direkte 
kontakt med myndigheter. Før et eneste ord er skrevet.

Feiring og frykt 
En høstdag i 1870, 24. oktober, var det tydelig for alle 
innbyggere i Hammerfest at en stor begivenhet ble 

feiret. Festmiddagen, der ordfører Lund sendte et te-
legram til statsministeren i Stockholm, ble holdt kun 
for byens ledere. Men etterpå var det fyrverkeri uten-
for rådhuset, og i havna var alle båtene pyntet med 
flagg.18 Det var vanskelig å ikke få med seg nyheten 
om at utbyggingen av telegrafen hadde nådd fram til 
landets nordligste by. 

Entusiasmen fra myndigheter og næringsliv smit-
tet av, til en viss grad. Men til hverdags brukte folk 
brev når de skulle kommunisere over lange avstander. 
I 1860- og 70-årene ble det sendt mellom ti og fem-
ten ganger så mange brev som telegrammer.19 Posten 
gikk langsomt, men den gikk til alle. En liten samtale 
fra den tiden telegrafen ble oppfunnet er nedtegnet 
i samlingen «Fraa Nordmør: eventyr, segner og gamle 
lækjeraader», og viser hvordan nyheten om denne tek-
nologien både fascinerer, skremmer og får en egen 
forklaring. En ny og en gammel verden møtes: Eirik 

Lensmann er på jevnlige 
besøk hos «honom be-
stefar, han Ola Fredriks-
son paa Langset». En dag 
kom Eirik med en under-
lig nyhet: 

I dag skal du faa høyra 
noko nytt, Ola», sa han 
ein gong. «Ja so?» Dei hev 
no funne opp noko slag 
greidor so dei fær til aa 
tala med kvarandre, - um 
dei er paa hundradmilvis 
synn taa kor. Dei set berre 
upp ein streng i millom 
seg, og so hev dei ei liti 

maskina i kor enden.» «No hev storkararne loge deg 
full att, Eirik!» «Nei, det skal vera aldeles sant. Men 
eitt er no visst: dei hev no den vonde til aa hjelpa seg 
slike folk.29   

Det er nærliggende å tenke at «slike folk» må ha spesi-
elle krefter på sin side, når elektrisitet, som i utemmet 
form kunne oppleves i tordenvær, også var telegrafens 
bærende medium. Det var grunnlag for berettiget und-
ring: Er det egentlig mulig å temme de takkede lyn? I 
nærkontakt med havet og med uberegnelige forekom-
ster av fisk, visste folk langs kysten at naturen var ufor-
utsigbar. Alf Oxem forteller fra Eidsfjorden i Sortland 
kommune om hvordan det kunne være da silda uteble, 
tidlig på 1880-tallet, hvordan folk lette etter grunner 
til elendigheten. Både dampskip og telegraf hadde fått 
skylda for dårlig fiske. Etter storfisket i 1880 ble det eta-
blert telegrafstasjon i Eidsfjorden, for å kunne melde 
om sildeinnsig så fort som mulig. Men samme år som 
stasjonen ble satt i drift, i 1881, svikta fangsten totalt. 

Entusiasmen fra  
myndigheter og  

næringsliv smittet  
av, til en viss grad.
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Ingen tvil om hvor skylda lå. Telegrafen ble stengt fram 
til 1884, da ble den frikjent fordi «det nu ser ud til at den 
elektriske Strøms mystiske Magt paa Sildestimerne 
skal være brudt, - og vel er det.»21   

Ferskere nyheter
Telegrafen trengte en egenreklame. Det ordnet seg 
langt på vei når denne raske kommunikasjonskanalen 
kunne hjelpe til med å be-
kjempe et vedtatt onde – 
den kunne ta igjen rømte 
forbryterne. Under forhør 
og opplysninger om mor-
det på Laxehandler Knud 
Nielsen i Risør 1864 kom-
mer det fram at man ved 
ettersøkningen hadde hatt 
særlig store forhåpninger 
til forbryternes farligste 
fiende: 

«Omendskjønt man 
maatte forudsætte, at 
Gjerningsmændene hur-
tigst mulig havde forladt 
Byen, nærede man dog 
den Forhaabning, at en saa skrækkelig Forbrudelse 
ikke kunne hengaa uopdaget, og især satte man store 
Forhaabninger til denne Forbrydernes farligste Fien-
de – Telegrafen.»22    

Forbrytelser, arrestasjoner og rettsoppgjør, var en 
del av del av nyhetsbildet. Pressen var en sterk pådri-
ver for utbyggingen av telegrafen, når redaksjonene 
forstod hvor god kanal dette var for å skaffe ferske 
nyheter til sine lesere. Telegrambyråene ble opprettet, 
for å følge nyhetsbildet kontinuerlig, samle og distri-
buere til pressen. Norsk Telegrambyrå (NTB) ble stif-
tet i 1867. Selve nyhetens karakter ble forandret, inten-
sivert og dagsaktuell. Neil Postman sier det som kan 
virke selvfølgelig, fordi det nå er integrert i en grunn-
forståelse av hva nyheter er -  begrepet dagsnytt kunne 
ikke eksistere i en verden der det ikke fantes medier 
som lot det komme til uttrykk. Selv om hendelsene 
fant sted over alt, uansett, og alltid hadde gjort det:

Denne forestillingen – om at det finnes et innhold 
som kan kalles «dagsnytt» - ble skapt av telegrafen 
(og siden forsterket av nye medier), noe som gjorde 
det mulig å overføre informasjon, løsrevet fra sin 
sammenheng, over veldige avstander med utrolig 
hastighet.23 

Trådløst 
Som om ikke kommunikasjon over store avstander 
i ubegripelig hastighet var overveldende nok, så ek-
sperimenterte også flere med trådløs teknologi på 

slutten av 1800-tallet. Meldinger sendt ved hjelp av 
elektromagnetiske bølger. Et tydelig avspark ble tatt 
med Guglielmo Marconis patent og hans etablering 
av The Wireless Telegraph and Signal Company Ltd. 
i 1897.24 Kommunikasjonen inntok lufta, lettet delvis 
fra de stedfaste sende- og mottakspunktene. Rederi-
er og skip hadde tidligere hatt kontakt i havnene ved 
hjelp av den elektriske telegrafen og etter hvert med  

telefon. Gnisttelegrafien 
var mer sårbar for atmo-
sfæriske forstyrrelser, men 
den kunne blant annet 
brukes til å holde kontakt 
med skip på havet. Med 
den nye, trådløse tekno-
logien kunne rederiet få 
jevnlige rapporter under-
veis, avtaler kunne refor-
handles og skip kunne 
omdirigeres. Teknologien 
var et svar på behovet for 
tettere kontakt mellom 
land og hav. Skipstrafik-
ken var verdens kommer-
sielle blodomløp, store 

verdier ble transportert over lange avstander, ofte i 
tøffe værforhold. Fra tidlig på 1900-tallet ble det eta-
blert et nett av stasjoner på land, og skip ble utstyrt 
med mottakere og sendere. Meldingene gikk som 
morsesignaler.

Den telegrafiske jakten på forbrytere ikke bare 
fortsatte, den tok av med trådløs teknologi. Marshall 
McLuhan forteller historien om hvordan «Den tråd-

Den telegrafiske  
jakten på forbrytere 
ikke bare fortsatte,  

den tok av med  
trådløs teknologi.

Optisk telegraf med armer. Wikimedia Commons.
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løse telegraf fikk en storslått publisitet i 1910 da den 
førte til at Dr. Hawley H. Crippen ble arrestert til 
havs.» Dr. Crippen, en amerikansk lege fra London, 
myrdet sin kone, begravet henne i kjelleren og flyktet 
fra landet sammen med sin sekretær. De reiste med 
skipet Montrose, var forkledd og kalte seg Mr. Ro-
binson og sønn. Kapteinen på skipet, Georg Kendall, 
leste om Crippen-saken i avisene og fikk en mistan-
ke. Montrose var et av få skip som på den tida hadde 
trådløs telegraf. Telegrafisten sendte en melding til 
Scotland Yard, som sendte en inspektør ut etter Mon-
trose over Atlanterhavet med en raskere båt. Inspek-
tøren var kledt som los, gikk om bord og arresterte  
Crippen. Ett og et halvt år seinere vedtok det britiske 
parlament en lov som gjorde det obligatorisk for alle 
passasjerskip å være utstyrt med trådløs telegraf.25

I Norge var Marinen i gang med forsøk fra 1901. 
Den første sivile trådløse telegrafstasjonen åpnet i 
1906, den ble etablert i Norge mellom Røst og Sørvå-
gen, ytterst i Lofoten. Hensikten var å øke lønnsom-
het og sikkerhet i Lofotfisket. Sikkerheten på havet 
ble generelt bedre ved at skip og båter kunne ta kon-
takt med hverandre i nødsituasjoner. Men egne re-
gler for telegrafvakt på skip ble først utformet etter at  
Titanic forliste 15.april 1912. Det nærmeste skipet 
denne ulykkesnatten fanget ikke opp SOS-signalet. 
Telegrafisten hadde gått og lagt seg.

Motstand og bevegelse 
«I’ve got no strings to hold me down» synger Pinoc-
chio i Disney-filmen fra 1940. Det er en lys og lett 
tekst om gleden ved å kunne danse fritt, uten styrende 
marionettetråder. Det var ingen lys og lett stemning i 
Europa i 1940. Det var okkupasjoner og krig. Men det 
var også motstandsarbeid, det var mulig å kommuni-
sere trådløst og forholdsvis mobilt. I 1920 var elleve 
faste radiotelegrafistasjoner etablert av Telegrafverket 
langs kysten, grunnlaget for at radioagenter nå kunne 
holde kontakt ved hjelp av et eget telenett. Fremdeles 
med bruk av morsesignaler. Under den tyske okkupa-
sjonen sto de i nær forbindelse med britisk etterret-
ningstjeneste. Radioapparatene de brukte, transceive-
re, kunne både sende og motta. De var bærbare, men 
tunge. Etter sterke ønsker og livstruende krigserfarin-
ger ble en helt ny og lett radiotype produsert i Eng-
land fra 1943 til -45. Sweetheart-radioen, på den tiden 
verdens minste transceiver, målte cirka 10 x 15 cm. Et 
stort antall ble produsert, og spredt til det tyskokku-
perte Europa. Bak konstruksjonen sto den norske in-
geniøren Willy Simonsen, som også satte sammen fle-
re andre radiotyper – og etter hvert en mobiltelefon.26

Fortellinger i telegrafens historie
Thorolf Rafto reflekterte, i 1955, over hvordan telegra-
fen bidro til å forme folks sosiale tekster. Mange har 

lagt vekt på en ny åpenhet, fortellinger om en større 
verden. Rafto så fordelen ved at telegrafien satte ram-
mer og la til rette for «en knappere uttrykksmåte som 
mangen gang hjalp folk over alle slags lykkønsknings- 
og hilsningsvansker.»27 Festtelegrammet ble innført i 
Norge i 1907, og her er hjelpeapparatet utvidet med 
kombinasjonen tekst og bilde – man kunne velge 
blant et antall motiver av kjente kunstnere. En kon-
firmasjonshilsen fra 1965, med et bilde signert Frøydis 
Haavardsholm, var ikke det samme som en snap med 
blinkende stjerner er i dag. Men vi er på bølgelengde, 
vi forteller fremdeles i telegrafens historie.

Nina Bratland, f. 1960, Cand.philol. etnologi, UiO.  
Ansatt som konservator ved Telemuseet, skriver faglige tek-
ster for nett og trykk 
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arkgrevskapet Brandenburg oppsto 
på midten av 1100-tallet. I 1415 gikk 
markgrevskapet til Hohenzol-

lern-familien, som ble sittende helt til 1918. Den første 
Hohenzollern-markgreven, Fredrick I, ble utnevnt til 
kurfyrste (Princeps Elector) for sin støtte til den tyskro-
merske keiseren. Kurfyrstene som etterfulgte Fredrick 
måtte imidlertid kjempe for kontrollen i markgrev-
skapet og det inkluderte å nedkjempe de selvstendige 
Hansa-byene i provinsen. Ved inngangen til 1500-tal-
let var byene nedkjempet og deres gamle privilegier 
avskaffet.1

Frafallet av byenes gamle friheter forhindret at det 
etablerte seg et politisk selvstendig borgerskap, slik som 
for eksempel i danske byer. Uten konkurranse fra et 
slikt borgerskap lyktes den lokale adelen å monopoli-
sere embetene innenfor administrasjonen og i rettsve-
senet. De dominerte stenderforsamlingen og var derfor 
i stand til å motarbeide kurfyrsten. Brandenburg i tiden 
rundt reformasjonen er derfor er godt eksempel på en 
Ständestaat – stenderstat – hvor fyrstemakten ble over-
kjørt av stendene og av adelen spesielt.2 

Den teutonske ridderordenen etablerte seg langs 
Østersjøkysten på midten av 1200-tallet og ble en 
maktfaktor i området. I 1525 valgte stormesteren Albert 

av Brandenburg (Hohenzollern) å sekularisere ridder-
staten til et hertugdømme under den polske kronen, 
som ridderstaten hadde vært i konflikt med flere gan-
ger tidligere. Ordensridderne ble integrert i godsei-
ereliten og etter et feilslått bondeopprør mot det nye 
regimet ble de tidligere frie bøndene livegne under 
godseierne.3 Det nye Hohenzollern-hertugdømmet 
i øst var på mange måter svært likt Brandenburg. De 
prøyssiske stendene var svært innflytelsesrike og had-
de blant annet retten til å utnevne embetsmenn. Der-
som de følte at hertugen truet deres rettigheter kunne 
de appellere til den polske kongen, som var hertugens 
føydalherre. Gjennom diplomatiske forhandlinger med 
Polen fikk kurfyrsten ordnet det slik at hans etterkom-
mere ble arvinger til Øst-Preussen dersom den prøys-
siske grenen av familien skulle dø ut. Den siste hertu-
gen, Albrecht Frederik, hadde ingen levende sønner og 
var mentalt ustabil. Siden han var først i arverekken, ble  
Joakim Fredrik I av Brandenburg i 1603 utnevnt 
til regent i Øst-Preussen. Den planlagte unionen 
ble segmentert ved at kronprins Johann Sigmund  
giftet seg med Albrecht Frederiks eldste datter, Anna 
av Preussen. 

Anna av Preussen hadde ikke bare arverett til 
Øst-Preussen, men gjennom sin mor var hun også i  

M

Fra å være avsidesliggende fyrstedømmer tidlig på 1600-tallet utviklet Brandenburg- 
Preussen seg til å bli en av Europas stormakter på 1700-tallet. Hvordan gikk dette 
til? I denne artikkelen skal jeg redegjøre for politikken og reformene som transfor-
merte Brandenburg-Preussen til en militær stormakt. 

MILITARISERINGEN AV PREUSSEN  
Fra fattig utkantprovins til europeisk stormakt
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arverekken til de jyliske hertugdømmene langs Rhinen, 
et konglomerat som besto av fyrstedømmene Jülich, 
Berg, Kleven og Mark, med mer. Arveretten hennes 
ville i utgangspunktet vært av liten betydning hadde 
det ikke vært for at kvinner hadde arverett på lik linje 
med menn ifølge jyliske lover. Da den jyliske hertugen 
døde i 1609 gikk Brandenburgs allierte inn for å kre-
ve hertugdømmene på vegne av Anna, noe som holdt 
på å skape en internasjonal konflikt. Det ble nådd et 
kompromiss som delte konglomeratet i to deler: Her-
tugdømmet Pfalz-Neuburg fikk Jülich og Berg, mens 
Brandenburg fikk Kleven og Mark, mot grensen til da-
gens Belgia.4 

Hertug Albrecht Frederik døde i 1618 og Øst-Preus-
sen tilfalt Brandenburg. På få år hadde Hohenzollerne 
utvidet familiens domene med store landmasser, men 
det var samtidig svært strategisk sårbart. De tre kjer-
neområdene Brandenburg, Øst-Preussen og Kleven-
Mark var alle fysisk adskilt fra hverandre uten noen 
mulighet til å bevege seg fra den ene enden til den an-
dre. En veistrekning på ca. 700 km var det eneste som 
bandt sammen de to hovedstedene Berlin og Königs-
berg (Kaliningrad).5 Dette betød også at konglomeratet 
var svært vanskelig å forsvare. Den aristokratiske kri-
gereliten var først og fremst en jordeierklasse, og det-
te farget deres politiske agenda: Den brandenburgske 
adelen var ikke villig til å risikere kurfyrstedømmets 
sikkerhet (dvs. godsenes sikkerhet) for å forsvare kur-

fyrstens andre domener, som hadde sitt eget aristokrati. 
Kort fortalt hadde de ikke noe å tjene på det. Kurfyr-
sten selv var fanget i et politisk trekantdrama hvor han 
som brandenburgsk markgreve var underlagt keiseren i 
Wien, samtidig som han som prøyssisk hertug var va-
sall underlagt kongen av Polen.

Vestlig påvirkning – den svenske trusselen
Fra midten av 1500-tallet gjennomgikk Vest-Europa 
flere militær- og våpenrevolusjoner. På våpenfronten 
er det viktig å nevne overgangen fra piler til kjemiske 
skytevåpen, altså svartkrutt. Primitive skytevåpen var 
allerede blitt introdusert så tidlig som på 1300-tallet, 
men de fikk ingen virkelig betydning før musketten ble 
oppfunnet rundt 1530. Imidlertid var blankvåpen fort-
satt de viktigste våpnene, spesielt de 3-5 meterlange 
spydene kalt piker.6 Spania, som var den ledende mi-
litære stormakten på den tiden, hadde utviklet en for-
masjon kalt tercios som helt til etter Trettiårskrigen 
(1618-48) var den dominerende måten å føre krig på. 
Formasjonene inneholdt alt fra 1500-3000 mann og 
kombinerte skytevåpen med tradisjonelle nærkamp-
våpen. Brukt riktig var tercios nesten umulig å bryte 
igjennom, men var vanskelig å kommandere og flytte 
rundt på slagmarken.7 Den nederlandske stattholderen,  
Moritz av Nassau, og svenskekongen Gustav II Adolf 
var foregangsmenn som droppet slike kompliserte  
formasjoner til fordel for langstrakte linjer med  

Frederick II den Store med generalstaben sin. Karikaturtegning. Flickr.com
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musketerer. På denne måten kunne relativt små armeer 
utklasse de langt større tercios og skyte dem i stykker før 
de kom nærme nok til å utgjøre en trussel. Skytevåpen 
og disiplin gjorde det mulig for små land som Neder-
landene og Sverige å konkurrere med de største mili-
tærmaktene i Europa på den tiden.

Disse våpenrevolusjonene gjorde det også mulig 
for Sverige å drive aggressive felttog i Østersjø-regio-
nen. Fra 1600-11 og fra 1617-18 ble Polen og Russland 
feid av banen av bedre rustede og trente svenske sol-
dater. I 1630 gikk Sverige inn i Trettiårskrigen og mer 
eller mindre presset Brandenburg-Preussen til å alliere 
seg med dem året etter. Til gjengjeld skulle Sverige og 
Brandenburg dele hertugdømmet Pommern seg imel-
lom. Det positive med avtalen var at Brandenburg ville 
få en etterlengtet tilgang til Østersjøen, men det betød 
også at den aggressive stormakten Sverige ville bli kur-
fyrstedømmets nærmeste nabo. Svenskenes ambisjoner 
i regionen førte til at adelen måtte underkaste seg en 
sentralisert statsmakt som 
ville være bedre i stand til 
å organisere et nasjonalt 
forsvar.8

Fredrick Wilhelm, 
«der Große Kurfürst»
Den politiske utviklingen 
som skjedde i Branden-
burg-Preussen etter Tretti-
årskrigen kom ikke gradvis. 
Det trengtes en katalysator 
for å få i gang prosessen og 
krigen var uten tvil en ka-
talysator: Det var beviset 
på at Hohenzollern-kon-
glomeratet ikke var i stand til å forsvare seg eller sine 
interesser på egen hånd, men lærdommene fra kri-
gen hadde vært verdiløse dersom de ikke ble anvendt 
i praksis. Og det var nettopp det den ferske kurfyrsten 
Fredrick Wilhelm gjorde. 

Fredrick Wilhelm ble født i 1620 da Brandenburg-
Preussen fortsatt klarte å balansere en form for nøytra-
litet i konflikten mellom keiseren og de protestantiske 
fyrstedømmene, men i mangel på en egen hær var ikke 
markgrevskapet i stand til å forhindre at krigen også ble 
utkjempet på Hohenzollern-jord. Svenskenes involve-
ring i 1630 gjorde det umulig å fortsette en nøytral linje 
som allerede var urealistisk fra begynnelsen av, og i 1634 
ble den fjortenårige prinsen sendt vekk til de relativt 
trygge Nederlandene. Den nederlandske stattholderen 
Frederik Henrik av Oranien ble en nær venn og men-
tor, og Fredrick Wilhelm fulgte med ham under neder-
lendernes felttog i De Spanske Nederlandene for å lære 
krigskunst. Betydningen av forholdet dem imellom kan 
sees i lys av at Fredrick Wilhelm i 1646 giftet seg med 

stattholderens datter, Louise Henriette, til tross for at 
rådgiverne hans anbefalte en svensk eller en østerriksk 
prinsesse. 

Fredrick Wilhelm ble kurfyrste i 1640, tjue år gam-
mel. I 1643 red han inn i fødebyen Berlin, en nedbrent 
og utplyndret by. I vest var Kleven-Mark «under be-
skyttelse» av nederlenderne, i nord var hele Pommern 
under svensk okkupasjon, og i øst fryktet man at polak-
kene ville annektere Øst-Preussen så fort de gjenvant 
styrken etter krigen mot svenskene. Uten en hær til å 
forsvare seg sto konglomeratet i fare for å gå i oppløs-
ning. Under hardt press og tidskrevende arbeid klarte 
Fredrick Wilhelm å stable en hærstyrke på beina i løpet 
av 1643-46, som sammen med politisk støtte fra Frank-
rike ikke bare forhindret en kollaps, men som også 
sikret Brandenburg-Preussen sin del av Pommern ved 
Westfalenfreden slik som lovet.

Trettiårskrigen hadde ført til massiv økonomiske 
tilbakegang i de tyske landskapene øst for Elben, og in-

vasjoner og interne bonde-
opprør hadde ført til kaos 
og omfattende mangel på 
arbeidskraft. I 1652 ble det 
foretatt undersøkelser av 
det brandenburgske bon-
delandskapet til arbeidet 
med en ny matrikkelbok, 
og resultatet var nedslå-
ende: Langs Oder-elven 
lå 15% av gårdene fortsatt 
forlatt etter krigen; 52% av 
gårdene i Havelland (Pots-
dam-Mittelmark); 58,4% 
av gårdene i Barnim; i  
Uckermark nord for Berlin 

lå hele 85% av gårdene forlatt.9 Det fantes for få bøn-
der, og de som fantes var spredt over et for stort geo-
grafisk område. Den brandenburgske adelen måtte 
derfor finne måter å hindre bøndenes mobilitet og låse 
dem fast til deres gods.10 I 1653 inngikk derfor adelen en 
pakt med Fredrick Wilhelm der adelen lovet å subsidi-
ere opprettholdelsen av en permanent hærstyrke i bytte 
mot at brandenburgske bønder ble livegne under dem.11 

Inspirert av Europas to mest moderniserte militære, 
Nederlandene og Sverige og erfaringene fra krigen, ble 
den nye Hohenzollern-hæren utstyrt med toppmo-
derne lette musketter og små kanoner med standardi-
sert kaliber. Piker og andre middelalderske blankvåpen 
ble utfaset. Det ble opprettet en statelig kadettskole for 
aristokratiets sønner for å garantere dem en kvalitets-
dreven offiserutdannelse, hvor Moritz av Oraniens mi-
litærhåndbok var en del av pensum.12 Den nye hæren 
fikk sin ilddåp under Karl Gustav-krigene (1655-60) 
hvor de bidro til svenskenes nederlag ved Warszawa 
(28-30. juli, 1656), og senere under Den fransk-neder-

På få år hadde  
Hohenzollerne utvidet 
familiens domene med 

store landmasser. 
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Fredrick Wilhelm av Brandenburg. Portrettmaleri. Flickr.com
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landske krigen (1672-78) hvor Fredrick Wilhelm per-
sonlig ledet styrkene sine til seier mot svenskene under 
Slaget ved Fehrbellin (18. juni, 1675) og endelig kvittet 
seg med Hohenzollernes «svenskekompleks».

Svenskenes okkupasjon på 1630-tallet hadde den 
bieffekten at okkupasjonsstyrkene hadde tilsidesatt 
den brandenburgske sten-
derformalingen, uten at 
nye institusjoner tok over 
dets funksjoner.13 Dette 
betydde at Fredrick Wil-
helm i motsetning til sine 
forgjengere var svært poli-
tisk uavhengig i årene et-
ter krigen. I 1657 ble Øst-
Preussen selvstendig fra 
Polen, som belønning for 
Fredrick Wilhelms delta-
kelse i Karl Gustav-krige-
ne. Uten en føydalherre til 
å holde ham i tømmene var 
det ingenting som hindret 
Fredrick Wilhelm i å stramme grepet rundt de prøys-
siske stendene. Borgerstanden i Königsberg forsøkte å 
motsette seg det nye regimet, men opprøret ble raskt 
slått ned og lederne arrestert. I etterkant ble byen straf-
fet med en kollektiv straffeskatt som ble brukt til å fi-
nansiere den nye hæren. Også i Kleven-Mark så sten-
dene seg nødt til å godta at kurfyrsten kunne begynne 
å skrive ut soldater og utnevne stillinger alene uten 
rådslåing.14

Frem til Fredrick Wilhelm var Brandenburgs enes-
te «badge of honour» at 
markgrevskapet kom med 
en kurfyrstetittel som gjor-
de innehaveren til en av 
de syv fyrstene som valgte 
tyskromersk keiser. I de 
fleste andre saker var Bran-
denburg ganske ubetyde-
lig, økonomisk, militært 
og kulturelt. Etter at Øst-
Preussen ble selvstendig 
i 1657 ble Hohenzollern-
konglomeratet den nes 
største staten i Det tysk-
romerske imperiet, bare 
forbigått av Habsburger-
Østerrike. Brandenburg-Preussen ble sett på som en 
maktfaktor i Nordøst-Europa og derfor en attraktiv al-
liert. I midlertid var konglomeratet ennå ikke å regne 
som en stormakt og måtte fortsatt føye seg etter andre 
staters politikk. Sikkerheten til vestområdene Kleven-
Mark balanserte på kurfyrstens gode forhold til Neder-
landene og Frankrike, i øst var han fortsatt avhengig av 

et godt forhold til Polen for å forsvare Øst-Preussen, og 
endelig måtte man unngå å komme på dårlig fot med 
keiseren i Wien.

Generalkrigskommissariatet
I perioden 1665-70 ble det etablert et generalkrigskom-

missariat, ledet av en gene-
ralkriegkommissarius, for å 
håndtere militære affærer. 
Kommissariatet tok et-
terhvert over flere og flere 
ansvarsområder, helt til 
det ved utbruddet av Den 
fransk-nederlandske kri-
gen kontrollerte det meste 
av statsapparatet. Gene-
ralkrigskassen som ble tatt 
i bruk i 1674 ble konglo-
meratets øverste finans-
organ, og innen 1679 var 
generalkrigskommisæren 
både hærsjef, krigsminister 

og finansminister.15 Militariseringen hadde en hensikt: 
Brandenburg-Preussen var på mange måter svært lik 
Danmark-Norge, det besto av store landområder uten 
sammenhengende landforbindelse og de hadde liten 
og spredt befolkning. Hele Hohenzollern-konglome-
ratet besto ikke mer av i overkant en million mennes-
ker på 1680-tallet; ca. 270.000 i Brandenburg, 400.000 i 
Øst-Preussen, 150.000 i Kleven-Mark og enda 180.000 
mennesker spredt rundt i andre mindre områder.16 Til 
sammenlikning er det blitt beregnet et sted mellom 

440.000 og 500.000 men-
nesker i Norge rundt 1660 
og ca. 650.000 i Danmark 
uten Slesvig-Holstein på 
1690-tallet.17 Det trengtes 
et effektivt byråkrati for å 
mobilisere de få mennes-
kelige og fiskale ressursene 
som fantes. 

Kommissariatet hadde 
også en annen oppgave. 
Opprøret i Øst-Preussen 
etter 1657 var ikke en en-
gangshendelse, men var 
starten på en serie interes-
sekonflikter mellom kur-

fyrsten og de prøyssiske stendene. Fredrick Wilhelm 
så på Hohenzoller-konglomeratet som én politisk en-
het med seg selv ved roret, men det stemte ikke over-
ens med hvordan situasjon ble oppfattet av stendene 
rundt om i konglomeratet. I deres øyne var kurfyrsten 
bare en felles herskerfigur, i andre ting hadde de for-
skjellige fyrstedømmene deres egne lokale lover og tra-

Uten en føydalherre  
til å holde ham i tøm-

mene var det ingenting 
som hindret Fredrick 
Wilhelm i å stramme 

grepet rundt de prøys-
siske stendene.

Skytevåpen og  
disiplin gjorde det  

mulig for små land som 
Nederlandene og  

Sverige å konkurrere 
med de største militær-

maktene i Europa  
på den tiden.
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disjoner, og de forskjellige stendene var uvillige til å be-
vilge ressurser til prosjekter som lå utenfor deres egne 
hjemtrakter. Spesielt Øst-Preussen med sin tradisjo-
nelt sterke stenderforsamling hadde problemer med å 
anerkjenne kurfyrstens inngripen og var derfor svært 
lite villige til å samarbeide, et vedvarende problem som 
ikke ble løst før utpå 1680-tallet. For å ta et eksempel, 
kan man nevne de prøyssiske stendenes beslutning om 
å bevilge 70.000 daler til hæren under Karl Gustav-
krigene, en svært liten sum med tanke på at det langt 
fattigere Brandenburg bevilget 360.000 daler årlig til 
det samme formålet.18 Kommissariatet løste ikke bare 
hærens problemer, men gjorde det også mulig for kur-
fyrsten å gå rundt stendene. Dette var gjort mulig ved 
at stadig flere siviladministrasjoner ble underlagt kom-
missariatet. Dets funksjoner ble ytterligere styrket ved 
at Fredrick Wilhelm begynte å rekruttere embetsmenn 
fra borgerskapet og fra det lokale aristokratiet. Ver-
ken borgerskapet eller lavadelen hadde noen skrupler 
mot å gjennomføre refor-
mer som svekket det høye 
aristokratiet.19

Kongedømmet 
Preussen blir til
Det er to viktige datoer det 
er viktig å få med seg når 
man snakker om Preussen. 
Den første er 18. oktober 
1663, Fredrick Wilhelms 
kroning som hertug av et 
uavhengig Øst-Preussen. 
Den andre er 18. januar 
1701, dagen da kurfyrst 
Frederick III ble kronet til 
Frederick I, konge i Preussen. Hendelsen henger nært 
sammen med suksesjonskrisen som oppsto i Spania da 
den barnløse kong Carlos II ville testamentere tronen 
til hertugen av Anjou, den franske Louis XIVs barne-
barn. Habsburg-keiseren i Wien kunne ikke akseptere 
en spansk Bourbon-konge på grunn av deres egne dy-
nastiske interesser i Spania. I Berlin satt Fredrick III 
på gjerdet og avventet. Konglomeratets politikk var 
som tidligere nevnt nært knyttet opp mot Branden-
burgs forhold til stormaktene Frankrike og Østerrike, 
og Fredrick III ville ikke velge en side før han visste hva 
han fikk igjen for det. Den 16. november 1700 inngikk 
Brandenburg-Preussen og Østerrike Trontraktaten. 
Avtalen gikk ut på at Frederick III skulle gi militær og 
politisk støtte til Keiseren, i bytte mot å få Keiserens 
velsignelse til å kalle seg konge. 

Tituleringen «konge i Preussen» var resultatet av et 
merkelige sammensurium av politisk forhold. Kortver-
sjonen er at det etter keiserrikets praksis kunne det ikke 
eksistere noen kongedømmer i imperiet, med unntak 

av Böhmen. Keiseren kunne derimot gå med på at her-
tugdømmet Øst-Preussen ble opphøyet til kongedøm-
me siden det lå utenfor imperiet, men ikke uten å pro-
vosere Polen. Den polske kongen hadde nemlig tittelen 
«prøyssernes konge» og Vest-Preussen var fortsatt en 
del av Polen på denne tiden. Å gi Frederick III tittelen 
«konge i Preussen» og ikke av Preussen betød at kei-
seren anerkjente Frederick III som konge i et de facto 
kongedømme uten å tråkke polakkene på tærne. Fre-
derick III/I ble kronet 18. januar 1701 i en storslått se-
remoni i Königsberg. Frederick III/I var en mann som 
likte kunst og musikk, og skilte seg dermed fra sønnen 
sin, Fredrick Wilhelm I, som i stedet innførte en ny 
maskulin hoffkultur.

Soldatkongene 
Mens hans far og bestefar ble betraktet som svært in-
telligente, kunne Fredrick Wilhelm I knapt lese og 
skrive, og hadde få interesser utover fysiske aktiviteter. 

Kvinner og intellektuelle 
hadde liten plass ved hof-
fet, for eksempel ble hoff-
historikeren Jakob Paul 
von Gundling kongens 
«hoffnarr» og mobbeob-
jekt.20 Til gjengjeld hadde 
Fredrick Wilhelm gode 
administrative ferdigheter. 
Allerede som niåring tok 
han selv over driften av sitt 
eget hushold og han be-
gynte å delta i farens råds-
møter fra han fylte tretten 
år.21 Som konge fortsatte 
Fredrick Wilhelm I å vide-

reføre bestefarens reformer, blant annet ved å kutte ned 
på departementer og slå dem sammen for å gjøre dem 
mer effektive. Korrupsjon og misbruk av embetsstillin-
ger ble slått hardt ned på, i verste fall risikerte man å bli 
hengt.22

Det som Fredrick Wilhelm I er best kjent for er han 
militære reformer. Fredrick Wilhelm I var blendet av 
den maskuline soldatkulturen og kledde seg ofte i of-
fiseruniformer. Store deler av slottshagene ble trampet 
ned fordi han arrangerte eksiser ved palasset slik at han 
kunne overvære soldatenes trening. For å øke hærens 
mannskaper ble det utviklet en ny praksis for å orga-
nisere vernepliktige, kjent som kanton-systemet. Alle 
ugifte menn innen en viss aldersgruppe ble innkalt til 
et regiment i deres eget hjemdistrikt for grunntrening 
og når den var overstått fikk de reise hjem igjen. Der-
etter fulgte repetisjonsøvelser to-tre måneder i året. 
På denne måten kunne Preussen mønstre en stor vel-
trent hærstyrke i krigstid, uten at distriktene ble tømt 
for arbeidskraft i fredstid. Adel slapp heller ikke unna 

For å øke hærens 
mannskaper ble det 

utviklet en ny praksis 
for å organisere ver-
nepliktige, kjent som 

kanton-systemet.



FORTID | 2/201762 UTENFOR TEMA

verneplikten. Det ble forventet at aristokratiets sønner 
i alderen 12-18 år skulle sendes til den nye kadettsko-
len i Berlin (Kriegschule), og fra 1738 ble det holdt årlige 
undersøkelser for å fastslå alderen på de guttene som 
ennå ikke var i tjenestepliktig alder.23 Adelen aksepterte 
ordningen. For familier med begrensede midler ga det 
yngre sønner en utdannelse som ellers bare ville vært 
påkostet den eldste, og det 
sikret dem en innbrin-
gende karriere som offi-
ser i hæren. På sikt gjorde 
militariseringen at adelen 
ble en serviceklasse under 
Kronen. 

Fredrick Wilhelm I var 
en ypperlig administrator, 
men tedde seg dårlig som 
forelder. Kronprins Frede-
rick (II) var en habil fløy-
tespiller og brukte mye av 
tiden til å lese romaner og 
fransk filosofi. Dette brøt 
sterkt med farens egen 
maskuline livsstil og han forsøkte å banke sine idealer 
inn i sønnen. Som konge brakte Frederick II kulturen 
tilbake til hoffet, men han var samtidig sin fars sønn. 
Etter den ydmykende brutaliteten som fulgte ham 
gjennom oppveksten, var han fast bestemt på å over-
gå faren. Dette innebar å ta i bruk det velsmurte krigs-
maskineriet som Fredrick Wilhelm I hadde brukt hele 

sin regjeringstid på å skape. Dette inkluderte hæren på 
80.000 mann og en krigskasse på 8 millioner gullda-
ler.24 Schlesien, som i dag er en del av Tsjekkia og Polen, 
var en provins som lå under Habsburgerne og med sin 
tekstilindustri og rike naturressurser var det et av deres 
mest innbringende territorier. Hohenzollerne hadde 
tilegnet seg noen mindre landskaper der i 1621 og 1675, 

og Frederick II var sul-
ten på resten av provinsen, 
som ville gitt Preussen et 
sårt trengt økonomisk løft. 
Schlesien hadde også en 
strategisk betydning: Au-
gust III av Sachsen-Polen 
hadde blitt lovet provinsen 
av den døende keiser Karl 
VI i bytte mot polsk støtte 
til den påtroppende Maria 
Theresa. Dersom provin-
sen hadde blitt polsk ville 
Preussen blitt bokset inne. 
Den 8. november 1740 slo 
Frederick til først.

Schlesien-krigene smeltet sammen med Den øster-
rikske arvefølgekrigen. Frederick II var forsiktig nok 
til å inngå separat fred med Maria Theresa bare for å 
komme tilbake inn i konflikten straks forholdene lå til 
rette for det. Innen Aix-la-Chapelle-freden ble inngått 
i oktober 1748 kontrollerte prøysserne hele Schlesien. 
Annekteringen ble anerkjent av Frankrike og Storbri-

[…] Etter 1748  
ble det klart at  

Preussen hadde over-
gått sine rivaler. 

Hohenzollern-konglomeratet frem til 1648. Karttegning. Flickr.com
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tannia. Dette var første gangen at et tysk fyrstedømme 
hadde lykkes i å utfordre Habsburgernes dominans 
i Imperiet. I 1740 hadde Preussen bare vært et av flere 
tyske fyrstedømmer med potensial til å hevde seg i Im-
periet, men etter 1748 ble det klart at Preussen hadde 
overgått sine rivaler.25 Med høyere status hører også 
høyere spill. Trefningene mellom franske og britiske 
kolonimilitser i Nord-Amerika i 1755 var i ferd med å 
føre til full krig mellom de to stormaktene, og med det 
fulgte en omrokkering i de europeiske maktblokkene. 
Etter nesten-nederlaget under Den østerrikske arve-
følgekrigen innledet østerrikerne en forsvarsavtale med 
erkefienden Frankrike, mens Preussen skiftet fra den 
franske leiren til den britiske. Da også Russland slengte 
seg på lasset med Østerrike var Preussen i praksis i krig 
på alle fronter da Syvårskrigen brøt ut i 1756.

Stormaktstatus
Syvårskrigen var begivenheten hvor fruktene av hun-
dre år med reformer ble synlig. Takket være det effek-
tive statsapparatet som var blitt etablert under kurfyr-
sten Fredrick Wilhelm maktet den prøyssiske staten 
å håndtere de enorme økonomiske og logistiske pro-
blemene som krigen presenterte.26 Militariseringen og 
forsvarsutbyggingen under Fredrick Wilhelm I hadde 
gitt Preussen Europas fjerde største hær, som etter Sch-
lesien-krigene hadde fått sin ilddåp.27 Prøyssernes seier 
over en dobbelt så stor fransk hær ved Rossbach (5. nov. 
1757) og deretter over østerrikerne ved Leuthen (5. des. 
1757) stadfestet Frederick IIs plass blant samtidens store 
feltherrer. 

Hubertusburg-traktaten (1762) og Paris-traktaten 
(1763) brakte Syvårskrigen til ende. Frederick II fikk 
ikke oppfylt sitt mål om å annektere Sachsen, men 
østerrikerne lyktes heller ikke i å ta tilbake Schlesien, 
som betød at grensene fra 1756 forble uendret. Deri-
mot oppnådde Preussen stormaktstatus på lik linje 
med Østerrike og ble dets nye erkefiende. Den nyvunne 
maktstatusen var svært dyrekjøpt. Invasjoner, raid og 
epidemier hadde tatt livet av nærmere 400.000 prøys-
sere, eller bortimot 10% av rikets befolkning.28 Det store 
frafallet av offiserer førte til et massivt kunnskapstap i 
hæren og Frederick IIs avgjørelse om å vri den økono-
miske prioriteten fra hæren til sosial velferd, spesielt for 
krigsinvalide, gjorde at hæren brukte lang tid på å byg-
ge seg opp igjen. I stedet ble forsvaret og diplomatiet 
ført uti fra Preussens omdømme. For eksempel lyktes 
det Frederick II å tilrane seg territorier under Den bay-
erske arvefølgekrigen (1778-79) fordi østerrikerne ikke 
var villige til å krige mot Preussen alene uten støtte fra 
sine allierte.29 Men Frederick II var klar over at Preus-
sen ikke speilet sitt internasjonale rykte eller sto i stil 
til de andre stormaktenes forventninger. Han førte flere 
sosiale og diplomatiske reformer for å styrke rikets in-

dre og ytre strukturer, og klarte dermed å opprettholde 
en imponerende stor hærstyrke, men kvalitetsmessig 
var hæren i utforbakke. Dette kulminerte i hærens ut-
slettelse under Slaget ved Jena i 1806. 

 Overgangen fra konglomeratet Brandenburg-
Preussen til kongeriket Preussen er etter min mening 
en av de merkeligste «underdog»-fortellingene i euro-
peisk historie. På knappe fire generasjoner hadde Ho-
henzollern-familien gått i fra å være markgrever i en 
økonomisk og politiske ubetydelig provins, til å bli ene-
veldige konger i et rike som militært og kulturelt kunne 
hamle opp med tungvekterne Frankrike og Østerrike. 
Selv om Preussen fikk et realt knekk under Napoleon-
skrigene kom de sterkt tilbake i tiden etterpå. Væpnet 
med de nasjonalromantiske holdningene som oppsto i 
Tyskland under den franske okkupasjonen, sto prøys-
serne klare til å ta førersetet i prosessene som til slutt 
skulle lede til et samlet Tyskland. 

Sverre Erland Rosenberg (f. 1992) er masterstudent i 
historie ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere ut-
gitt artikkelen «Hugenottene – Protestantenes kamp for 
religiøse rettigheter i Frankrike, 1562-1598» i Fortid nr. 
4 2015.
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H ÅVA RD  H AU G E  T H O R S EN 
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

ed årsskiftet 1929/1930 kom en inspirert  
Vidkun Quisling tilbake til Norge etter å ha 
tjenestegjort og arbeidet i ulike deler av det 
russiske riket siden 1918. Årene med mange 

og lange opphold i Russland hadde gitt Quisling en 
innsikt i hvordan den bolsjevikledede kommunistiske 
1917-revolusjonen hadde påvirket samfunnet. Gjen-
nom hele oppholdet hadde han notert og skrevet flittig, 
og ved hjemkomsten ønsket han å realisere en bokut-
givelse om russiske spørsmål slik han hadde observert 
og oppfattet dem. Dette var ettertraktet kunnskap, og 
høsten og vinteren 1930 lyktes Quisling med utgivelsen. 
Først gjennom publiseringen av artikkelserien Russland 
og vi i Oslo-avisen Tidens Tegn, senere på året med 
bokutgivelse med samme tittel.2 Utgivelsene vakte stor 
interesse i Norge og gjorde Quisling til et navn å regne 
med i den offentlige debatten.

For spørsmålet om utviklingen av Quislings antise-

mittiske budskap er Russland og vi interessant. I tillegg 
til å ha en kraftig antikommunistisk brodd fører boken 
et gjennomgående og sammenhengende resonnement 
for rasen som den ordnende faktor i samfunnslivet, og 
den nordiske rase ble fremholdt som «den mest verdi-
fulle av jordens raser […]».3 Gitt den antisemittismen 
som Quisling senere gjorde seg til talsmann for, er det 
nærliggende å tenke at tekstens grunnleggende rase-
biologiske historieforståelse samtidig viser grunnlaget 
for den kommende fiendtligheten mot jøder. Slik er 
det imidlertid i liten grad. Jødene blir behandlet som 
én av mange befolkningsgrupper i Russland, og jøde-
spørsmålet gis kun plass som et tre siders underkapittel 
i boken. Det preger heller ikke teksten for øvrig. Sitatet 
nedenfor er et utdrag fra nevnte kapittel, der Quisling 
tar for seg jødespørsmålet i Russland:

Meget har vært talt om jødenes rolle i den russiske 

V

Da Vidkun Quisling den 9. april 1940 grep makten i Norge gjennom statskupp og 
kollaborasjon med den tyske okkupasjonsmakten, var det som leder for en bevegel-
se hvis antisemittiske ståsted var tydelig uttalt.1 Ved utgivelsen av artikkelserien 
Russland og vi høsten 1930, var antisemittismen imidlertid lite eksplisitt i Quis-
lings verdensbilde. Noe hadde dermed ført ham i en radikal antijødisk retning i 
perioden fra tekstutgivelsen til krigsutbruddet. Med utgangspunkt i utvalgte kilde-
skrifter vil denne artikkelen vise utviklingstrekkene i Quislings tiltagende antise-
mittiske linje i «overgangsperioden» 1930 til 1936. Hva var årsaken til utviklingen 
av et jødefiendtlig budskap hos Quisling?

VIDKUN QUISLING OG VEIEN MOT 
ANTISEMITTISMEN
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revolusjon. Det er heller ingen tvil om at jødene i 
avgjørende grad har bidratt til utbruddet av den 
første revolusjon i 1917 og til å omstyrte det gamle 
regime. Både den jødiske intelligens i Russland (ad-
vokater, læger og apotekere) og den internasjonale 
jødedom. […] Jødene har utvilsomt også spillet en 
meget betydelig rolle i bolsjevik-revolusjonen. Ikke 
alene er marxismens og 
bolsjevismens teori stort 
sett et jødisk åndspro-
dukt, men jødene har 
også forholdsvis langt 
mer enn nogen an-
nen nasjonalitet med-
virket ved disse ideers  
omsetning i praksis.4

Quisling er i teksten klar 
på at jødene hadde hatt 
en ledende rolle i både det 
teoretiske grunnlaget til 
marxistisk og bolsjevis-
tisk teori, og at de hadde 
vært viktige i den fak-
tiske gjennomføringen av  
revolusjonen. Det kan også  
bemerkes at Quisling al-
lerede her trekker frem «den internasjonale jødedom», 
som han senere kom til å legge stor vekt på. Senere i 
boken slår han også fast at «bolsjevismen er en asiatisk-
slavisk bevegelse ledet av jødiske hjerner».5 Gitt den 
fiendtlige holdningen Quisling viser overfor kommu-
nismen, kan koblingen mellom marxismen og jødene 
tolkes som en åpenbar antipati også mot jøder. Hoved-

hensikten med sammenhengen Quisling gjorde på det-
te tidlige stadiet var imidlertid å hevde at bolsjevismen 
var en asiatisk-orientalsk bevegelse som sto i kontrast 
til nordisk-europeiske prinsipper. I denne sammen-
hengen var ikke jødene viktige i seg selv, bortsett fra at 
de kunne betegnes som «asiatiske».6 Videre balanse-
res informasjonen Quisling gir om jødenes deltakelse 

i revolusjonen med at det 
langt på vei var behand-
lingen de fikk under tsar- 
styret som drev dem over 
i de revolusjonære rekker. 
Det tegnes slik opp en viss 
forståelse for at restriksjo-
ner og forfølgelse gjorde 
at jødene reagerte. Det var 
også slik at «jødene i sin 
helhet sikkert [er] det folk i  
Russland som har lidd 
mest under revolusjonen».7 
De hadde opplevd øko-
nomiske tap like alvorlige 
som resten av det russis-
ke folket, og det ulmet et  
jødehat i befolkningen 
som hadde gitt seg utslag i 
pogromer og drap på flere 

hundre tusen jøder, ifølge Quisling. Den nye bolsjevik- 
regjeringen, som hadde tatt avstand fra antisemittis-
men, hadde ikke hjulpet på jødehatet, tvert imot. Det 
gamle rasehatet besto, og ble til og med forsterket av 
revolusjonen.8 

Slik anså Quisling jødespørsmålet for å være «et av 
de vanskeligste spørsmålene i russisk indre politikk».9 

På den ene siden var jødene del av en revolusjon han 
foraktet, på den andre siden et offer for voldsomme 
overgrep. Sammenlignes Quislings tekst med flere 
av samtidens russiske og tyske skrifter og program-
mer som propaganderte for en tydelig antisemittisme, 
fremstår avsnittet om jødespørsmålet i Russland og vi 
som lite oppsiktsvekkende. Vel var jødene av annet  
rasemateriale enn den høyverdige nordiske rasen, men 
samtidig var jødene kun én av mange befolkningsgrup-
per i Russland. Med tanke på hvordan antisemittiske 
holdninger fikk næring i Europa mot slutten av 1800- 
og begynnelsen av 1900-tallet, kan Quislings tekst 
knapt kalles antisemittisk.10

Partiet – mot et antisemittisk vendepunkt
Året etter utgivelsen av Russland og vi, i 1931, søkte Quis-
ling å utvide det politiske engasjementet gjennom stif-
telsen av foreningen Nordisk Folkereisning. De ideolo-
giske tankene fra bokutgivelsen lå til grunn for den nye 
sammenslutningen. Kampen mot kommunismen sto 
igjen sentralt, og det samme gjorde vekten på den nor-

Sammenlignes  
Quislings tekst med 

flere av samtidens rus-
siske og tyske skrifter 
og programmer som 
propaganderte for 

en tydelig antisemit-
tisme, fremstår avsnit-
tet om jødespørsmålet i 
Russland og vi som lite 

oppsiktsvekkende.

Solkorset, Nasjonal samlings emblem 1933-1945. Foto: Wikimedia 
commons
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diske rase og dens overhøyhet. Quisling skrev selv at han 
var overbevist «om at en religiøst bestemt nasjonal og  
sosial nordisk bevegelse er veien til vårt norske folks red-
ning og fremgang […]».11 Til tross for at tydelig rase- 
bevisste holdninger og ideer ble presentert, er bildet når 
det gjelder jødespørsmålet det samme som i Russland og 
vi: Det kan heller ikke for Nordisk Folkereisnings ved-
kommende registreres noen eksplisitt antisemittisme.12

Senvåren 1931 fikk Quisling muligheten til å markere 
seg til gangs på den politiske scenen. Gjennom Russland 
og vi, de administrative merittene han kunne vise til som 
forhenværende diplomat og Nansen-medarbeider samt 
hans kontaktnett var statsminister Peder Kolstad blitt 
overbevist om Quislings evner som statsmann. I maida-
gene inntok Quisling Forsvarsdepartementet som mi-
nister i den nye bondepartiregjeringen.13  Talerstolen han 
fikk som minister brukte han blant annet til å komme 
med voldsomme utfall mot Arbeiderpartiet og fagfore-
ningene som han hevdet konspirerte med bolsjevikene 
i Russland. Quisling hadde blitt et navn å regne med i 
norsk offentlighet, og politiske aktivister i den høyrera-
dikale opinionen søkte mot ham. Dette åpnet veien for 
at den nå tydelig profilerte Quisling kunne virkeliggjøre 
tankene fra Russland og vi og Nordisk Folkereisning i 
praktisk partipolitikk. Etter at regjeringen måtte gå av i 
februar 1933 og Quisling mistet sin ministerpost, så Na-
sjonal Samling dagens lys i maidagene samme år.

En ny retning i jødespørsmålet
På tidspunktet Nasjonal Samling ble stiftet, viste Quis-
ling fortsatt liten interesse for antijødisk propaganda. 
I tekster, taler og foredrag 
han holdt er jøder knapt 
nok nevnt frem til 1935.14 
Det viktigste var å frem-
stille NS som en ultrana-
sjonalistisk bevegelse klare 
til å beskytte Norge mot 
Arbeiderpartiet og dets 
giftige kommunistiske 
ideologi. Fra starten var ra-
setanken en del av partiets 
idégrunnlag, selv om parti-
ets første program fra 1934 
i liten grad var eksplisitt på 
dette området. Fra 1935 fikk 
polemikken en begynnen-
de antisemittisk dreining.  

Det første skrittet over 
i en tydelig og eksplisitt 
antisemittisme tok Quis-
ling sannsynligvis på et lukket partimøte i september 
1935. Her uttalte han følgende:  

Akkurat på samme måte som vår bevegelse her i 

landet møter en liberalistisk-marxistisk enhetsfront, 
møter de nasjonale bevegelser Europa over en inter-

nasjonal enhetsfront av 
samme systemer […].

Kreftene som står bak 
er de samme som i år-
rekker har arbeidet for 
oprettelsen av en jødisk 
verdensrepublikk. De slog 
det første slag under den 
franske revolusjon under 
mottoet «Frihet, likhet og 
broderskap», og det neste 
slag under den russiske 
revolusjon. Begge revolu-
sjoner representerer hver 
sin fløy av det samme ma-
terialistiske system.15 

Det nye i Quislings argu-
menter var at han nå be-
gynte å utlegge både mar-

xismen og liberalismen som jødiske konstruksjoner, 
og at begge hadde som mål å opprette en «jødisk ver-
densrepublikk». Dette skapte et bilde der hovedmot-
setningene var en «tvekamp mellom det jødiske og det 

Det nye i Quislings  
argumenter var at han 
nå begynte å utlegge 
både marxismen og  
liberalismen som jø-

diske konstruksjoner, 
og at begge hadde som 
mål opprette en «jødisk 

verdensrepublikk».

Russland og vi i nyutgivelse fra 1941. Foto: Wikimedia commons
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nordiske prinsipp», der de nasjonale bevegelser førte en 
ensom kamp mot en skjult fiende som kjempet for en 
verdensrevolusjon. Et viktig poeng i denne sammen-
hengen er at «jøde» hos Quisling gikk fra å være en de-
skriptiv kategori, slik han tidligere hadde benyttet den 
for å understreke bolsjevikenes asiatiske etnisitet, til å 
bli en politisk og senere agitatorisk kategori. Ordet ble 
stadig mer benyttet som en stemplende betegnelse, og 
den «nasjonale bevegelses» hovedfiende, enten den gav 
seg ut for å være kommunistisk eller liberalistisk, var i 
bunn og grunn jødene.16 

De mest eksplisitte offentlige uttalelsene i den «tid-
lige antisemittiske fasen» kom ikke før stortingsvalgåret 
1936. Frem mot valget i oktober ble den aggressive reto-
rikken mot jødene trappet opp. I februar 1936 inneholdt 
«Nasjonal Samling», som i tillegg til partiet selv var nav-
net på NS’ hovedorgan fra 1934-1936, en artikkel som 
vektla den verdensomspennende sammensvergelsen  
i jødisk regi, med det tilbakevendende marxistfiendt-
lige bakteppet: 

Under alle omstendigheter er marxismen en ver-
densomspennende jødisk sammensvergelse av de-
monisk-materialistisk karakter, med brodden – ikke 
mot kapitalismen – men mot kristendommen og 
den nordiske sivilisasjon.17

Et opprop noe senere på året i 1936 demonstrerte de 
samme tendensene, og viser eksplisitt til et viktig po-
eng i linjen han la seg på i september 1935: Ikke bare er 
bolsjevismen en verdensideologi, den er en jødisk ver-
densideologi som vil gjøre det norske folk underkastet 
et jødisk diktatorisk kommunistvelde:

Hvem vil seire? – Hele vår sivilisasjons fremtid av-
henger av det. Skal det bli verdensbolsjevismen med 
avskaffelse av eiendomsrett, frihet, familie, fedre-
land og religion, og hele folket i slavekår i en ver-
denssovjetrepublikk under jødisk diktatur?18

Sammenhengen mellom liberalismen, marxismen og 
jødedommen ble fulgt opp i juni 1936, da Fritt Folk 
trykket en artikkel der Quisling argumenterte for å 
opprette et nordisk verdenssamband som forsvar mot 
jødisk imperialisme.19 Jøder ble betegnet som «para-
sitter på de andre folk»,20 og Quisling gjentok det nye 
mantraet der den jødestyrte marxismen og liberalis-
mens mål var å opprette en verdensrepublikk på be-
kostning av eksisterende nasjonalstater, med særlig  
aggressivitet mot det nordiske:

Den dekadente liberalisme og dens ætling og arvta-
ger marxismen er i sin brodd rettet mot de nasjonale 
folkesamfund, i første rekke mot de nordiske.  Be-
visst eller ubevisst er det en politikk hvis mål er å 

bryte ned folkenes naturlige nasjonale organisasjon 
for å virkeliggjøre den internasjonale verdensrepu-
blikk. […] Marxismen og internasjonalismen […] 
er jødisk nasjonalisme og imperialisme, en jødisk in-
spirert sammensvergelse mot den nordisk bestemte 
europeiske sivilisasjon […].21  

I august 1936, to måneder før valget, ble et innlegg un-
der navnet Norske arbeidere! publisert i Fritt Folk:

Den marxistiske lære er utformet av en typisk jødisk 
rikmannssønn, og for en vesentlig del satt i verk av 
jøder. Ikke for å fremme arbeidernes interesser, men 
for å utnytte arbeiderbevegelsen for sine egne selv-
iske formål. Jødene, som er et typisk handelsfolk, har 
aldri vært arbeidernes spesielle venner.22 

Det er et poeng å merke seg hvordan Quisling hen-
vendte seg til arbeiderne for å advare dem mot å vende 
seg til den «jødestyrte internasjonale marxistsammen-
svergelsen», siden jødene kun ønsket å utnytte arbei-
derne til egen vinning. Arbeiderbevegelsen skulle settes 
i sammenheng med denne sammensvergelsen, selv om 
noe av brodden i denne argumentasjonen forsvant et-
ter Arbeiderpartiets regjeringsdannelse i 1935. Likevel 
bekreftet arbeiderpartiregjeringens innvilgelse av asyl 
til Lev Trotskij i juni 1935 at Arbeiderpartiet egentlig 
ble styrt av jødemarxister. Trotskij var selv jøde og en 
ledende skikkelse blant bolsjevikene i Russland til han 
måtte flykte fra Stalins Sovjet. For Quisling og NS-
propagandaen fremsto mannen som selve inkarnasjo-
nen av den internasjonale jødebolsjevismen.23 Tankene 
om en jødestyrt marxistsammensvergelse var ideer som 
særlig Haldis Neegaard Østbye, Quislings nære for-
trolige siden 1933 og leder for Nasjonal Samlings pres-
se- og propagandakontor, ivret for, og det er grunn til 
å anta at hun kan ha påvirket Quislings ståsted. I føl-
ge Østbye ville NS tjene på å bruke antisemittismen i 
sin propaganda mot Arbeiderpartiet. Hvis NS klarte å 
overbevise arbeiderne om at jødene sto bak marxismen, 
mente hun at de snart ville vende den ryggen.24 Østbye 
gikk imidlertid lenger enn Quisling i agitasjonen før 
krigen, der hun mente at pogromer kunne være løsnin-
gen på jødeproblemet i enkelte land.25 Quisling nøyde 
seg med å slå fast at jødene måtte få en egen stat for å 
hindre at denne «rasistiske og religiøst fanatiske ideo-
logien» som i «utpreget grad [er] en verdens-imperia-
lisme» skapte dødelige konflikter med «de andre folks 
nasjonale selvhevding og selvopholdelse».26

I en tale på NS’ riksmøte på Hamar i august 1939 
oppsummerte Quisling på mange måter hvordan han 
hadde tatt til seg antisemittismen som en viktig argu-
mentatorisk faktor i sitt verdensbilde der kampen mel-
lom «det jødiske og det nordiske prinsipp» foregikk:
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NS representerer den norske egenart av det gode 
århundrets nye og universelle politiske lære som 
kjemper sig fram i kamp mot de gamle universelle 
systemer, liberalismen og kommunismen og disse 
systemers bærer, den internasjonale jødedommen.27

Vekten på det nye systemets kamp mot det gamle, der 
jødene var bakmenn og opprettholdere av både mar-
xismen og liberalismen og konspirerte om verdensher-
redømme, står som bekreftelse på den antisemittiske 
linjen Quisling hadde lagt seg på i 1935. Men hvilke år-
saker kan identifiseres for de endringene som er vist for 
perioden 1930 til 1936? 

Årsaker til den nye retning 
Bakgrunnen for Quislings antisemittiske dreining lar 
seg ikke besvare enkelt og ensartet. Selv snakket han al-
dri om sine motiver. Et sentralt poeng er at Quisling 
allerede fra 1933 var en del av en større dynamikk der 
han spilte rollen som partiføreren.28 I denne rollen kan 
det argumenteres for at han var pragmatisk og taktisk 
innstilt i de politiske spørsmålene. Etter opprettelsen 
av NS og før stortingsvalget i 1933 og kommunevalget 
i 1934 var det ikke jødene som var hovedfienden, men 
marxistene i arbeiderbevegelsen. Sentrale mål var be-

kjempelse av kommunismen og innføringen av en ny 
forfatningsordning i korporativ retning. Fortsatt ble 
ikke jødeargumentet benyttet for å sverte sine mot-
standere, siden Quisling og partiledelsen mente at po-
tensielle sympatisører kunne bli skremt av rasistisk og 
antisemittisk propaganda.29 Riktignok dukket det i pe-
rioden før 1935 opp antisemittiske stereotypier og inn-
legg i NS-pressen, men selv holdt Quisling seg i all ho-
vedsak unna slike utfall i partiets første par år.30 

At det eksisterte en latent antisemittisme blant 
NS’ medlemmer kan ha vært en medvirkende årsak til 
Quislings dreining. Helt til han åpnet opp for den anti-
semittiske linjen senere på året 1935, arbeidet Quisling 
og den øvrige partiledelsen bevisst for å holde igjen 
denne retningen. Partiet hadde vært gjennom en opp-
rivende indre strid, der tre hovedgrupperinger beståen-
de av en kristen, en fascistisk og en nasjonalsosialistisk 
gren hadde kjempet om hegemoniet. Sistnevnte ønsket 
en radikal dreining i antisemittisk retning i tråd med 
NSDAP i Tyskland. Da dette ikke ble oppfylt brøt flere 
personer fra denne grenen i løpet av 1934 og 1935 ut og 
dannet en krets rundt tidsskriftet Ragnarok som de be-
nyttet til kritikk mot den kristne og fascistiske delen av 
NS.31 Slike pressgrupper arbeidet aktivt for en antise-
mittisk dreining, og fortsatt var det personer med ster-

Vidkun Quisling med Fritjof Nansen og medarbeidere, 1920-tallet. Foto: Wikimedia commons
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ke antipatier mot jøder igjen i partiet, slik som nevnte 
Haldis Neegard Østbye. Et slags kompromiss ble opp-
nådd. I desember 1935 uttalte Quisling i en tale at det 
ikke lenger var mulig å komme utenom jødespørsmå-
let, men at hovedorganet ikke burde befatte seg for mye 
med dette. Videre måtte angrep føres i «høviske former 
og på saklig grunnlag», og 
det skulle ikke oppfordres 
til «individuelt rasehat». 
Med andre ord skulle Na-
sjonal Samling være mot 
jødene, men ikke mot den 
enkelte jøde.32 

En sannsynlig årsak 
til endringene i Quislings 
retorikk, og kanskje også 
til at den latente antise-
mittismen i partiet lettere 
kom til orde, kan finnes i 
de skuffende valgresulta-
tene i 1933 og 1934.  Dette 
ble etterfulgt av Arbeider-
partiets inntog i regjeringskontorene i mars 1935, og 
det nye regjeringspartiet hadde samtidig forlatt sine 
mest revolusjonære programposter. Dette gjorde at den 
verste revolusjonsangsten på høyresiden i norsk pol-
tikk og samfunnsliv la seg. Arbeiderpartiet hadde også 
i økende grad tatt til seg en nasjonal agitasjon, slik at 
Nasjonal Samling mistet viktige sider av både kom-

munisme- og nasjonalismeargumentet.  Det var behov 
for et nytt fiendebilde. Det kan også tenkes at begiven-
hetene i Tyskland etter nasjonalsosialistenes valgseier 
i 1933 og proklamasjonen av de jødefiendtlige Nürn-
berg-lovene i september 1935 åpnet øynene til Quisling 
for den muligheten til suksess antisemittisk agitasjon 

hadde.,35 Quisling så at NS 
trengte en ny sak å profi-
lere seg med, og med blikk 
til Tyskland kunne anti-
semittismen være en slik. 
Ved å legge vekt på antijø-
disk agitasjon var det mu-
lig for Quisling å skape et 
parti med en identitet som 
ingen andre norske partier 
hadde.36 

Det er dokumentert at 
Quisling etter et møte med 
en medarbeider i den anti-
semittiske NSDAP-avisen 
«Der Stürmer» høsten 1935, 

responderte på materiale om en påstått jødisk infiltra-
sjon og innflytelse i vesteuropeiske land ved å slå fast 
at «vår oppmerksomhet overfor jødespørsmålet nå [er] 
skjerpet». Han innså videre at den nasjonalsosialistiske 
bevegelse i Tyskland hadde «avslørt jødedommens ok-
kultisme» og at «jødemakt og jødemoral tilstreber en 
avgjørende innflytelse både over verdens utvikling og 
over vårt lands fremtid».37 Dette indikerer at Quisling 
ble stadig mer påvirket av den tyske nasjonalsosialis-
men og dens antisemittisme, men en mer formell kon-
takt mellom Quisling/NS og NSDAP fantes sannsyn-
ligvis ikke før 1938, og det er usikkert hvor sterk den 
direkte kontakten faktisk var før 1939.38 Quislings utta-
lelser peker også i retning av at han ikke kun var taktisk 
anlagt når det gjaldt jødespørsmålet. Antisemittismen 
var i ferd med å bli en rotfestet del av hans politiske 
filosofi og kom til å prege utviklingen både Quisling 
og partiet tok videre. I en tale Quisling holdt i Frank-
furt i mars 1941, med NS i regjeringskollaborasjon med 
den tyske okkupasjonsmakten, demonstreres det fullt 
ut hvordan Quisling hadde utvidet sitt antisemittiske 
epos til mytiske høyder: 

Vi lever i en tid som er opfylt av utløsningen av en 
jødisk inspirert verdenssammensvergelse mot den 
europeiske sivilisasjon. De største motsetninger i 
verden idag reduserer sig i virkeligheten til en tve-
kamp mellem jødedommen og det européiske prin-
sipp. […] Således fullbyrdes på en merkelig måte 
den i den urnordiske mythos levende forestilling om 
at den strid som går gjennem verdenslivet, mellem 
arier og jødemakt, skulde ende i en siste uhyre kamp, 
ragnarokk, ariernes mørke, fremkalt av at arierne Vidkun Quisling. Foto: Riksarkivet/flickr
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optok jødene i sin midte og derved svekket sin gu-
demakt. […] Men ariernes verden går kun under for 
å gjenfødes herligere.39

Året etter sørget Quisling som ministerpresident for at 
jødeparagrafen ble gjeninnført i Norge, og senere sam-
me år startet den systematiske jødeforfølgelsen med 
Quislings viten og vilje. Desember 1942, en ukes tid 
etter at den mest omfattende deportasjonen av norske 
jøder hadde funnet sted, – 26. november ble 558 jøder 
sendt ut av landet - holdt han en tale der han forsvarte 
deportasjonene: «Den eneste muligheten er at jødene 
forlater Europa og drar til et annet område, – helst 
en øy. I dette spørsmålet er ikke tale om noe kompro-
miss».40 Den linjen Quisling startet på i 1935 hadde slik 
resultert i praktisk politikk. I løpet av krigen ble 772 
norske jøder deportert til tyske dødsleirer. Kun 34 av 
dem overlevde.41 

Håvard Hauge Thorsen, f. 1981. Masterstudent i historie 
ved Universitetet i Oslo.  Tverrfaglig master i samfunnsvi-
tenskap fra Høgskolen i Vestfold med masteroppgaven «Se-
kularisering og religiøs revitalisering? Teoretiske perspekti-
ver på den norske virkeligheten» (2013).
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fullføre fascismens revolusjon!» var 
et av de viktigste slagordene som 
ledsaget Mussolini i hans vei mot 

makten og videre. Intensjonen med å innføre et helt 
nytt politisk regime, og ønsket om å bryte med det ek-
sisterende samfunnet, med alle mulige midler, eventu-
elt også med vold, var til stede. Om Mussolini lyktes i 
dette er ikke et tema jeg skal drøfte her. Vi vet at hans 
kompromissvilje – med kirken, med industrikapitalis-
tene og med de tradisjonelle institusjonene slik som 
Savoy-monarkiet – førte til betydelige justeringer av 
den opprinnelige planen. Likevel, idealismens flam-
me brant helt frem til regimets siste dager, og kanskje 
sterkest i fascismens sluttfase, under den tyskvennlige 
Salò-republikken i Nord-Italia i årene 1943-45, noe 
som vitnet for at revolusjonen for fascistene var et ideal 
verdt å kjempe for. 

Perioden jeg ønsker å fokusere på, er årene før og 
etter første verdenskrig: ca. 1914-1925. Først vil jeg gjøre 
rede for enkelte teorier rundt den revolusjonære natu-
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Oppfatningen om den italienske fascismen i mellomkrigstiden var en revolusjon eller 
ikke, er avhengig av to faktorer: den ene har å gjøre med hvilken definisjon vi gir til 
begrepet revolusjon; den andre har å gjøre med innholdet i den fascistiske ideologien. 
Denne artikkelen vil kaste lys over denne tematikken ved å fokusere på de aller første 
årene av fascismens historie. Analysen støtter seg på den hermeneutiske metoden som 
historikeren Renzo de Felice introduserte i fascismeforskningen på 1960-tallet. Med 
utgangspunkt i tanker og mål til ulike ideologer rundt Mussolini, vil jeg påstå at fas-
cismen var et revolusjonært politisk prosjekt..    

ren av fascismen, som er et tema som fortsatt skaper 
debatt blant fascismeforskere. Deretter vil jeg sette dis-
se teoriene opp mot fascismens historiske utløp og dens 
ideologi.

Hva betyr revolusjon?
Innledningsvis kan det være hensiktsmessig å si et par 
ord om selve konseptet «revolusjon» (fra latin revolu-
tio- onis, verbet revolvere, det vil si omvelte). Finnes det 
egentlig en helhetlig og allment akseptert definisjon? 
De historiske erfaringene som tilhører den vestlige ver-
den – fra den engelske revolusjonen i 1688 til den rus-
siske i 1917 via den franske i 1789 – viser ikke bare store 
ulikheter seg imellom, men skiller seg også vesentlig fra 
andre erfaringer utenfor Vesten. Bruken av uttrykk som 
«Den industrielle revolusjonen» gjør ikke oppgaven let-
tere. Hvis vi kun forholder oss til politikkens verden, 
konstaterer vi at det er vanlig å tenke i marxistiske ter-
mer, det vil si å tro på at enhver revolusjon skal bevege 
menneskeheten nærmere et ideal av frihet og likhet 
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i et samfunn uten klasser og uten stat. Samtidig er vi 
også påvirket av det demokratiske og progressive idea-
let fra 1789 som måler revolusjonens suksess med nivået 
av massenes frie deltakelse i politikken, gjennom ulike 
former av selvvalgt representasjon, medbestemmelse 
og/eller selvstyring. 

Med slike premisser, vil man bastant nekte for at 
den italienske fascismen på noen som helst måte var 
en revolusjon. Vi har likevel også valg mellom to mer 
nøytrale og a-ideologiske tilnærminger til begrepet. 
Vi kan tolke en revolusjon som en drastisk og drama-
tisk overgang – ofte med 
bruk av vold – fra ett po-
litisk regime til et annet, 
der en ny politisk elite tar 
ledelsen, og der det kne-
settes et nytt legitimitets-
prinsipp som støttes av 
sosiale klasser som tidli-
gere har vært ekskludert 
fra makt og innflytelse, 
der inspirasjonen kommer 
fra en ny ideologi og nye 
verdier, og der resultatet 
er helt nye institusjoner.1 
Det avgjørende her er ev-
nen til å bygge opp et helt 
nytt politisk regime og skape et helt nytt samfunn. Vi 
kan derimot også snakke om en revolusjon når en ny 
elite, som forkaster verdiene og autoriteten til de eta-
blerte ved makten, og kritiserer det sosiale og politiske 
systemet, klarer å mobilisere nye sosiale masser og er-
obrer makten med det klare mål å innføre et nytt regi-
me og endre samfunnet.2 Det avgjørende her er ønsket 
eller intensjonen om å bygge opp noe helt nytt. Det er 
denne siste betydningen av begrepet revolusjon som 
jeg bygger min artikkel på.

Teoriene rundt den revolusjonære naturen til den 
italienske fascismen. 
Marxistene på 1920-tallet var ivrige motstandere av 
oppfatningen om at fascismen kunne analyseres gjen-
nom de samme kriteriene som man brukte i studiet 
av «progressive» revolusjoner slik som den franske el-
ler den russiske. Fascismen var tvert imot oppfattet 
som bourgeois-kapitalismens voldelige reaksjon mot 
arbeiderklassen.3 Ifølge denne teorien, fungerte fascis-
men som det væpnede redskapet til det kapitalistiske 
borgerskapet (godseiere og industriherrer) i reaksjon 
mot proletariatets fremgang i Italia og arbeidernes 
sosialistiske revolusjon, uten å eie hverken en auto-
nom strategi eller en original ideologi. Fokus på reak-
sjonen er også hovedelementet i teorien bearbeidet 
på 1960-tallet av Ernst Nolte.4 Her tolker han fascis-
men som en kulturell-politisk retning i opposisjon til 
sentrale elementer i det vestlige liberale samfunnet, 
som urbanisering, industrialisering, rasjonalisme, in-
dividualisme, materialisme og pluralisme. Dette var 
blant de første seriøse forsøkene på å studere fascis-
mens ideologi i sine tre hovedvarianter: den franske  
Action Française, den italienske fascismen og nazismen 
i Tyskland.5 Nolte konkluderte med at fascismen i mel-
lomkrigstidens Europa representerte en reaksjon mot 
moderniseringsprosessen.6

Den italienske historikeren Renzo De Felice skapte 
dermed heftig debatt da han i begynnelsen av 1960-tal-

let publiserte det første vo-
lumet av sitt verk om Mus-
solinis biografi, og kalte 
det «Mussolini il rivoluzio-
nario» (Mussolini den re-
volusjonære).7 De Felices 
arbeid representerte en ny 
orientering i fascismefors-
kningen, kjennetegnet av 
«viljen til å forstå fascis-
men på linje med andre 
historiske fenomener, dvs. 
først og fremst ved å for-
stå aktørenes oppfatninger 
og handlinger ut fra de-
res egne premisser».8 Det 

gjaldt å ta fascistenes intensjoner, ideer og prosjekter på 
alvor. Renzo De Felices empiriske studier gav viktige 
argumenter til tesen om at fascismen var et revolusjo-
nært fenomen. For det første viste De Felice at fascis-
men i bevegelsens fase, det vil si i perioden 1919-1922, 
hadde klart å mobilisere middelklassen som en ny po-
litisk aktør, uavhengig av finans- og storkapitalen.9 
For det andre viste De Felice at denne mobiliseringen 
siktet mot å forme både individet og samfunnet. Fas-
cismen ville skape en ny sivilisasjon der staten som en 
pedagog – den «etiske» staten – skulle forme et nytt 

Akkurat som man laget en byste av Mussolini for å vise en bestemt 
versjon av ham, formet man også revolusjonen til å passe til fascistenes 
formål. Kilde: Ukjent
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fascistisk menneske.10 Disse konklusjoner ble videre be-
arbeidet av historikeren Emilio Gentile, som viet sine 
studier nettopp til å undersøke den revolusjonære, og 
ikke minst totalitære, naturen til fascismen.11

Renzo De Felice var dessuten enig med Réné Ré-
mond i at fascismen hadde noen av sine dypeste ideo-
logiske røtter i jakobinismen, og måtte plasseres til ven-
stre.12 Ifølge Réné Rémond var fascismen et produkt av 
den franske revolusjonen, fordi massenes politikk, na-
sjonalisme og den etiske staten, det vil si staten med en 
oppdragelsesmisjon, var klare elementer som tilhørte 
den revolusjonære tradisjonen fra 1789.13 Fascismen var 
med andre ord utenkelig uten demokratiseringsproses-
sen som startet i 1789 og som flyttet suvereniteten fra 
monarken til folket. Réné Rémond var blant de første 
som pekte på hvordan fascismens politiske prosjekt var 
fundert på nasjonens suverenitet, ikke naturens lover 
eller tradisjoner. Følgelig var fascistene ikke reaksjonæ-
re. Fascismen lot seg likevel inspirere av Robespierres 
totalitære demokrati, i op-
posisjon til det liberale de-
mokrati som kom seirende 
ut av det 19. århundrets 
demokratiseringsprosess.14 

På 1960-tallet publiserte 
også George L. Mosse en 
tolkning av fascismen, som 
riktignok først og fremst så 
på Tyskland som et revolu-
sjonært fenomen, både na-
sjonalt og europeisk. Nær-
mere bestemt var det en 
kulturell revolusjon for det 
20. århundret, som skulle 
erstatte den materialistis-
ke og liberale kulturen fra det 19. århundret.15 Denne 
teorien legger vekt på fascismens ideologi og fascis-
mens forsøk på å forme et «nytt menneske» etter et 
nytt verdisystem. Det interessante er at denne teorien 
umiddelbart fikk ekko i samtidens analyser bearbeidet 
av franske og italienske neofascister slik som Maurice 
Bardèche og Julius Evola.16 Ifølge disse var fascismen 
den mest radikale moralske og kulturelle revolusjonen 
i det 20. århundret, i den forstand at den var den eneste 
ideologien som forkastet prinsippet om egalitarisme. 

Revolusjonær syndikalisme og nasjonalisme
Allerede på 1960-tallet var altså de fleste observatørene 
enige om at fascismens innerste natur var revolusjonær, 
dog utformet debatten seg – også i dag – rundt spørs-
målet om den fascistiske revolusjonen tilhørte en ven-
stre- eller en høyretradisjon.17 Vil vi få bedre innsikt i 
saken, må vi se nærmere på de aller første årene av fas-
cismens historie og på den ideologiske forvandlingen 
til fascismens fremste leder, Benito Mussolini. Alle-

rede i 1914 gav den tidligere sosialisten og nå redaktø-
ren for Il Popolo d’Italia Benito Mussolini navnet Fascio 
d’Azione Rivoluzionario (Revolusjonært Aksjonsfor-
bund) til opinionsbevegelsen som promoterte Italias 
deltakelse i krigen. Bruken av ordet «revolusjonær» var 
ambivalent. Til de pasifistiske liberale politikerne som 
styrte Italia på den tiden, kunne dette navnet lyde som 
en trussel: enten krig eller oppgjør. Til Mussolinis ven-
streorienterte meningsfeller, minnet dette navnet om 
at krigen var veien mot folkets revolusjon.18 Mussolini 
kom tross alt fra den revolusjonære fløyen av Sosialist-
partiet, som hadde forkastet reformisme og samarbeid 
med borgerlige partier. Han hadde lest både Georges 
Sorel og Karl Marx, i tillegg til Nietzsche, og var godt 
kjent med Paretos eliteteori. Med dem delte han for-
akten for bourgeois moral og konformisme, forakten 
for det parlamentariske demokratiet, overbevisningen 
om at voldelig aksjon var den eneste vei å gå i oppgjø-
ret mot den liberale og kapitalistiske verden. Dessuten 

kom overbevisningen om 
betydningen av myter i po-
litikken, og troen på «nye 
menns» rolle i å skape en 
ny orden. Han var på den 
tiden veldig nær den re-
volusjonære syndikalis-
men, som kan ses på som 
en revisjon av marxismen 
i og med at den la vekt på 
fagforeningenes direkte 
aksjon fremfor partiets.19 
Syndikalistene hevdet at 
det var behov for en elite, 
både for å kjempe for re-
volusjonen og for å styre 

samfunnet i etterkant av revolusjonen. 
Krigens erfaringer og bolsjevismens revolusjon i 

1917 bidro hos mange venstreaktivister til den ideolo-
giske forvandlingen fra marxistisk sosialisme og inter-
nasjonalisme, til antibolsjevisme og nasjonalisme, altså 
fra revolusjonær syndikalisme til nasjonalsyndikalisme. 
Denne nye tankeretningen antydet en sentral rolle for 
fagforeningene, men avviste klassekamp og internasjo-
nalisme. Samtidig promoterte den et interessefelles-
skap mellom arbeiderklassen og kapitalistene i retning 
av å øke produksjonen og utvikle landets produktive 
krefter. Myten om revolusjonen som en avgjørende 
mobiliserende faktor ble samtidig forsterket. Nasjo-
nalsyndikalistene utgjorde flertallet av de som møtte i 
Milano 23. mars 1919 ved San Sepolcro plassen – derav 
San Sepolcro-fascismen – for å opprette Fasci italiani 
di combattimento (Kampforbundene). For dem var den 
fascistiske revolusjonen i gang. Resten av forsamlingen 
bestod av krigsveteraner, særlig arditi (elitekorps), fu-
turister og republikanere. Manifestet for Fasci italiani 
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di combattimento, skrevet av den venstreradikale syn-
dikalisten Alceste De Ambris og av futuristen Filippo 
Tommaso Marinetti, og publisert i Il Popolo d’Italia 6. 
juni 1919, var inspirert av både syndikalismen og av den 
modernistiske kulturelle avantgarden ledet av eksperi-
mentelle kunstnere.20

De ideologiske referansene var antiklerikalisme 
(reaksjon mot pavekirkens makt og innblanding i det 
italienske offentlige og politiske liv), antikapitalisme, 
antikommunisme, nasjonalsyndikalisme og republik-
ken. Flere punkter kunne tolkes som revolusjonære på 
den tiden: alminnelig stemmerett for menn og kvinner, 
lovfestet åttetimersdag, syketrygd, alderstrygd fra fylte 
55 år og minstelønn, nasjonalisering av våpenindustrien, 
opprettelse av en nasjonal milits, et progressivt skat-
tesystem, inndragning av alle religiøse organisasjoners 
eiendommer, delvis ekspropriasjon av rikdom og kon-
fiskering av krigsprofitt. Programmet etterlyste dessu-
ten en dannelse av nasjonale råd bestående av eksperter 
fra ulike deler av samfunnet med lovgivende makt, del-
takelse av arbeiderrepresentanter i den tekniske drif-
ten av industrien og ledelsesansvar til arbeiderorgani-
sasjonene. Man foreslo til slutt avskaffelsen av senatet 
og opprettelsen av et kammer med representasjon fra 
yrkes- og næringslivet. Mussolini erklærte at hans vik-
tigste mål var å erobre staten og oppnå politisk makt, 
uansett midler. Fasci di Combattimento hadde en klar 
forbindelse med aksjonsgruppene som samtidig herjet 
i provinsene mot sosialistene, og ingen skjulte at volds-
bruken var en bevisst del av den politiske strategien.21

Fascistenes nasjonale revolusjon på dette tidspunk-
tet hadde lite å gjøre med sosialistenes revolusjon, som 
siktet mot proletariatets diktatur etter å ha avskaffet 
borgerskapets økonomiske system. Fascistene ønsket å 
forsvare nasjonen fra den bolsjevistiske faren mens de 
ville øke arbeidernes innflytelse på staten. De ønsket å 
bringe de unge krigsveteranene til regjeringsposisjon 
ved å boikotte alle politikere som hadde vært nøytrale 
under krigen. Deres revolusjon var i det hele tatt en po-
litisk og sosial, fremfor en økonomisk revolusjon. Mus-
solini skrev omfattende om dette i Il Popolo d’Italia.22 
Han ønsket syndikalistene velkommen, men han trod-
de ikke at den fascistiske revolusjonen kunne fullføres 
av massene. Han tiltrodde dem ikke evnen til å styre 
hverken staten eller økonomien. Massene, ifølge Mus-
solini, skulle styres og oppdras, organiseres og disipli-
neres, eventuelt mobiliseres gjennom myter og ritualer 
og gjennom en appell til følelser slik Gustave Le Bon 
med sin bok Massens psykologi fra 1895 hadde lært ham. 

Fascistene var imot den liberale staten, men ikke 
imot staten som sådan. Tvert imot, ville de restaurere 
statens makt på vegne av folket. Årene 1919-1920 var 
preget av klassekampoffensiv, borgerkrigstilstander, 
streik i fabrikkene i nord og okkupasjon av landområ-
dene i sør, og fascistene refererte til Mazzinis og Gari-
baldis nasjonale revolusjon i opposisjon til marxismen. 
Fascisten Dino Grandi presenterte den fascistiske re-
volusjonen som en fullføring av Risorgimento: Massene 
skulle endelig ta del i politikken og bli integrert i staten 
gjennom syndikatenes representasjon, men innenfor 
rammene av en nyorganisert og sterk stat.23 Slik kunne 
fascismen fremstå som den legitime arvtaker til sosia-
lisme og initiativtaker for «ekte» demokrati i Italia. 

Opprettelsen av Partito Nazionale Fascista (PNF: 
Det nasjonale fascistpartiet) i november 1921 ble tolket 
av mange som det første alvorlige sviket i denne revo-
lusjonære prosessen. Fremfor et statskupp i regi av de 
voldelige aksjonsgruppene prioriterte Mussolini dialo-
gen med de etablerte partiene. Han var i kontakt med 
Sosialistpartiet og med Det liberale partiet, men også 
med katolikkene og med kongehuset. Situasjonen på 
dette tidspunktet var betydelig endret hvis vi sammen-
ligner med bare ett år tidligere. Sosialistene og kom-
munistene – de siste hadde i mellomtiden opprettet sitt 
eget parti – var på retrett, økonomien var på vei til be-
dring og den sosiale konflikten var igjen under kontroll. 
Mussolini skjønte – som Emilio Gentile påpeker – at 
krigsveteraners og syndikalistenes støtte ikke var nok 
til å komme til makten.24 Oppslutningen måtte man 
søke hos den patriotiske, men slett ikke venstreorien-
tert, middelklassen. 

I løpet av 1922 viste det seg at den mest fruktbare 
dialogen med andre politiske aktører var med nasjona-
listene fra Associazione Nazionale Italiana (ANI: Den 
italienske nasjonalistforening). I sin tidlige fase hadde 

Møte i Napoli i forkant av marsjen mot Roma, 1922. På bildet ser vi 
noen av de fremste fascistiske ledere på den tiden: De Bono og Teruzzi 
til høyre for Mussolini; De Vecchi og Balbo til venstre. Kilde: Nicola 
Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, UTET 1996.
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ANI, som riktig nok var en forening og ikke et parti, 
samlet både høyreradikale imot systemet og konserva-
tive og moderate representanter fra Det liberale partiet 
som satt med regjeringsmakt. De høyreradikale ele-
mentene i denne organisasjonen, som var både antide-
mokratiske og revolusjonære, fikk etter hvert flertallet. 
Nasjonalister slik som romanforfatteren Alfredo Ori-
ani og poeten og krigshelten Gabriele d’Annunzio var 
høyreradikale som helt fra begynnelsen av århundret 
hadde stått imot parlamentarisme, imot det liberale de-
mokratiet og imot sosialistene. Journalisten og forfatte-
ren Enrico Corradini, som etablerte ANI i 1910, var en 
sterk tilhenger av imperialisme. Den italienske nasjo-
nen skulle hevde seg i Europa og i verden ved å tilegne 
seg nye områder og ressurser.25 Det korporative pro-
grammet til ANI, bearbeidet av juristen Alfredo Rocco, 
senere justisminister under Mussolini, var for øvrig vel-
dig sofistikert og innebar en forsterkning av statens rol-
le i økonomien. I sitt økonomiske program var Rocco 
opptatt av å flytte fokus fra distribusjon til produksjon, 
fra klassekamp til klassesamarbeid. Han så for seg opp-
rettelse av bransjemessige industrielle karteller (kor-
porasjoner) som skulle styre produksjonen, men under 
kontroll av staten.  Fagforeninger skulle også underleg-
ges staten. Den private eiendomsretten og det sosiale 

hierarkiet skulle bestå.26 
Blant de høyreradikale nasjonalistene finner vi ju-

risten og akademikeren Carlo Costamagna, som i 1921 
hadde blitt valgt inn i PNFs ledelse og som senere 
skulle redigere det viktigste prinsippdokumentet for 
fascismen, Carta del Lavoro (Arbeidskartet) fra 1927. 
Costamagna var ikke bare interessert, slik som Alfredo 
Rocco, i en teknokratisk og korporativ statsmodell med 
politisk representasjon basert på rekruttering fra den 
offentlige administrasjonen og fra fagforeninger. Han 
var også mer generelt interessert i at fascismen skulle 
realisere seg som en «åndelig revolusjon» som skulle 
motstå alle pasifistiske, kosmopolitiske, humanitære og 
antistatlige tendenser som preget det liberaldemokra-
tiske systemet. Fascismen skulle i hans visjon fungere 
som en kontra-revolusjonær kraft mot opplysnings-
tiden og den franske revolusjonens idealer og effekter. 
Den fascistiske «totale» og «autoritære» staten skulle 
ifølge Costamagna være en syntese av alle tradisjonelle 
og kvalitative verdier (hierarki, orden, disiplin, lojalitet, 
offervilje) ved den europeiske sivilisasjonen.27 

Dialogen mellom fascistene og de høyreradikale na-
sjonalistene i 1922 var ikke uten friksjon. Nasjonalistene 
så med skepsis mot San Sepolcro-fascismens republi-
kanisme og antiklerikalisme samt dens demokratiske 

Første regjeringsmøte i 1922, etter marsjen mot Roma. Mussolinis koalisjonsregjering bestod av fire liberale politikere, to katolikker, én nasjonalist, 
to generaler, tre uavhengige med prestisjefulle navn, deriblant filosofen Giovanni Gentile, og bare fire fascister, Mussolini medberegnet. Kilde: 
Nicola Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, UTET 1996
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orientering. Det økonomiske programmet til Rocco, 
det nasjonale idealet, antiparlamentarisme og antikom-
munismen kunne derimot være en felles plattform. 
Samtidig er det viktig å merke seg at hverken de høyre-
radikale nasjonalistene eller fascistene støttet status quo, 
selv om begge ønsket å opprettholde den hierarkiske 
samfunnsstrukturen og det kapitalistiske systemet.28 
Begge hadde for lengst gått med på å blande vold og 
politikk, og gripe til terror mot sine politiske motstan-
dere. Med det ideologiske innslaget fra nasjonalistene, 
fikk den fascistiske revolusjonen nytt innhold heller 
enn å miste sin idealistiske kraft.

Revolusjon som myte
I oktober 1922 hadde Mussolini allerede inntatt rollen 
som karakteriserte hans politiske karriere videre: me-
gleren mellom ulike og motstridende instanser som 
kom fra de ulike grupperingene innenfor fascismen.29 
På den ene siden krevde San Sepolcro-fascistene en 
voldelig aksjon mot etablissementet. På den andre si-
den jobbet «de moderate», som hadde gode forbindel-
ser til Det liberale partiet og ikke minst til det katol-
ske Folkepartiet, for integrering i systemet. På en tredje 
side forventet de høyreradikale nasjonalistene fra ANI 
å kunne velte alle institusjoner fra innsiden etter å ha 
tatt makten. PNFs vending mot høyre ser vi allerede 
i forkant av marsjen mot Roma 28. oktober. Mussoli-
ni ofret både antiklerikalisme og republikanisme mot 
støtte til en koalisjonsregjering som så deltakelse fra 
nasjonalister og katolikker så vel som fra representanter 
fra Det liberale partiet. Dette samarbeidet var åpenbart 
rettet mot å vinne favør hos store deler av den italienske 
middelklassen. San Sepolcro-programmet ble lagt til 
side. Denne vendingen mot høyre ble endelig bekreftet 
gjennom sammenslåingen av PNF med ANI i begyn-
nelsen av 1923. 

Den revolusjonære tiden i Mussolinis liv endte føl-
gelig i oktober 1922, slik som Renzo De Felice antyder 
i det første volumet av il Duces biografi. Regimeskiftet i 
Italia i 1922 ble ikke en drastisk og dramatisk overgang 
fra gamle til helt nye institusjoner. Det liberaldemo-
kratiske og parlamentariske systemet overlevde faktisk 
frem til 1925 da regjeringssjefens makt ble utvidet og 
kongens regjering ble gjort uavhengig av parlamentet 
(de facto brudd med parlamentarisme, likevel i henhold 
til den daværende grunnloven, Statuto Albertino). Dik-
taturet ble innledet de jure først i 1928 gjennom opphe-
ving av maktfordeling som konsekvens av den formelle 
etableringen av det fascistiske storrådet som overord-
net konstitusjonelt organ i staten. Senatet ble aldri av-
skaffet. Deputertkammeret fortsatte å fungere som før, 
etter å ha blitt «renset» av alle opposisjonelle partier. 
Mussolinis regjeringstid ble preget av en rekke kom-
promisser, med kirken, med monarkiet, og med de in-
dustrielle økonomiske elitene.

Selv om evnen til å bygge opp et helt nytt politisk 
regime sviktet, betyr dette ikke at fascismen mistet sin 
revolusjonære natur. I denne sammenhengen spilte 
marsjen mot Roma, et demonstrasjonstog hvis størrelse 
og politiske betydning ellers ofte er blitt overdrevet, en 
interessant rolle. Denne maktforestillingen tjente ikke 
som starten på et faktisk voldelig oppgjør, i og med at 
mye allerede på den tiden tydet på at Mussolinis po-
litiske strategi pekte mot en konstitusjonell maktover-
takelse, men markerte behovet for revolusjonen som 
myte i den fascistiske diskursen.

Fascistene sluttet aldri å betrakte seg selv som revo-
lusjonære.30 San Sepolcro-fascister slik som syndikaliste-
ne Edmondo Rossoni, Ugo Spirito og Sergio Panunzio 
fortsatte å arbeide for en sosial og økonomisk revolusjon 
som skulle gjøre arbeiderne til hovedaktører i staten 
og politikken. Deres korporative idé refererte først og 
fremst til et samhold mellom arbeidstakere og arbeids-
givere, som i seg selv var en revolusjonær idé. Sosialise-
ringsprosjektet – det vil si å gjøre arbeiderne deltakere 
i bedriftenes ledelse ved å samtidig eliminere kapitalens 
makt i arbeidsproduksjonen – sluttet aldri å være et be-
visst politisk mål. Sosialiseringen var for mange uttrykk 
for et ønske om radikal endring, ikke bare av landets 
økonomiske strukturer, men også av de politiske institu-
sjonene i staten. De såkalte «venstrefascistene» trodde i 
så måte lenge på fascismen som fullføringen av den de-
mokratiske og sosialistiske prosessen som hadde blitt in-
itiert på 1800-tallet med Risorgimento. Denne type revo-
lusjon hadde sine politiske og ideologiske høydepunkter 
i reformen av fagforeningene i 1926 og publiseringen av 
Verona-programmet under Salò-republikken, som åpnet 
for sosialiseringsloven i 1944. 

Korporatistene slik som politikeren Giuseppe Bot-
tai arbeidet videre for en institusjonell revolusjon basert 
på konstitusjonelle reformer som skulle bygge opp den 
korporative staten etter en mal gitt av det korporative 
systemet. Denne type revolusjonen hadde sine politiske 
høydepunkter i opprettelse av korporasjonene som uav-
hengige institusjoner, avskaffelse av parlamentet i 1939 
og etablering av et nytt kammer for korporasjonene 
samme år. 

Høyreradikale slik som Costamagna trodde derimot 
på en fascistisk, åndelig og kulturell revolusjon foran-
kret i tradisjonelle verdier, gjennom en total avvisning 
av 1800-tallets idealer. Deres revolusjonære myte var 
egentlig en reaksjon på det som ble tolket som en si-
vilisasjonskrise i Europa og en reaksjon på det moder-
ne pluralistiske statsidealet. Den skulle med andre ord 
være et «totalitært» opprør mot både liberaldemokrati-
ets teoretiske prinsipper og dets praktiske utslag. Den-
ne type revolusjonen hadde sine politiske og ideolo-
giske høydepunkter i restriksjoner på sivile og politiske 
rettigheter, avskaffelse av parlamentarisme, oppheving 
av maktfordeling, og forsterking av statens autoritet vis 
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à vis både PNF og selve korporasjoner. 
Avhengig av hvilken betydning man gav til revolu-

sjonen, får også Mussolinis prosjekt om å «forme» ita-
lienere ulike betydninger. «Det nye mennesket» eller 
«det fascistiske mennesket» var ment som en blanding 
av flere versjoner: en moderne og politisk bevisst pro-
dusent/industriarbeider for syndikalistene; en god sol-
dat (den romerske legionæren, viril og krigsvillig mann, 
preget av offervilje, kampvilje og mot) for nasjonalis-
tene og imperialistene; en mann som dyrker tradisjo-
nelle verdier for de autoritære høyreradikale; og til slutt, 
en arisk mann etter forbildet fra de tyske SS og Hitlers 
nye orden for tilhengerne av Nazi-Tyskland i den siste 
fase av fascismens historie.

Konklusjon
I denne artikkelen har jeg drøftet tesen om at fascismen 
var et revolusjonært prosjekt. Utgangspunktet for ana-
lysen er verkene til Renzo De Felice, som fra og med 
1960-tallet publiserte resultatene av sitt forskningsar-
beid basert på studiet av primære kilder. Hans herme-
neutiske tilnærming advarer oss mot å undervurdere 
politiske mål og verdier til fascismens støttespillere. 
Emilio Gentiles videre utvikling av De Felices teorier 
er også en kilde til inspirasjon. 

I min analyse av den italienske fascismen har jeg 
særlig fokusert på den første fasen av dette politiske 
fenomenet. Jeg har vist hvordan møtet mellom nasjo-
nalsyndikalistene og de høyreradikale nasjonalistene 
internt i den fascistiske bevegelsen, før den kom til 
makten, skapte en ideologisk mangfoldighet som for-
sterket fascistenes revolusjonære «misjon». I den føl-
gende fasen av fascismen, altså regimet fra 1922, ble 
oppslutningen rundt Mussolini holdt høy nettopp ved 
å konstant referere til en fascistisk revolusjon hvis inn-
hold varierte etter hvem som formulerte ideer og pla-
ner. Myten om den fascistiske revolusjonen, uavhengig 
av evnen til å faktisk gjennomføre en revolusjon, ble en 
mobiliserende faktor som inspirerte mange til å bear-
beide politiske prosjekter på vei mot en ønsket, men al-
dri realisert, ny fascistisk verden. 

Elisabetta Cassina Wolff (f. 1969) er førsteamanuensis ved 
Institutt for arkeologi, konservering og historie, Univer-
sitetet i Oslo. Hennes siste publikasjoner er boken Italias 
politiske historie. 476-1945 (2016) med Cappelen Damm 
Akademisk og artikkelen «Evola’s Interpretation of Fascism 
and Moral Responsibility» (2016) i Patterns of Prejudice, 
volum 50, utgave 4-5, 2016, ss. 478-494. 
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u har vært meg så djelvelsk ond, Harall! [...] Måtte 
fanden være etter deg!». På dramatisk vis introduseres 
vi for brevet fra 1602 med både vitnemålet og dom-

men over en viss Harall Tho-
rerssen fra Telemark, som «[...] 
ved uaktsomhet skadet, drepte 
og slo i hjel [...]» sin halvbror 
(side 96). Brevet er ett av en 
samling på tjue brev fra Nasjo-
nalbibliotekets samling, som 
Nasjonalbiblioteket nå i 2017 
har utgitt i bokform. Fortidens 
stemmer: Brev fra Nasjonalbi-
bliotekets samlinger: 1378-1776 er 
den første delen av et påtenkt 
trebindsverk, som har som for-
mål å bringe glemte brev fram i 
lyset. Boka er på om lag 250 si-
der og inneholder tjue korte og 
lengre brev. Hver av dem er innledet med en kontekstualiserende 
tekst, skrevet av idéhistoriker og forskningsbibliotekar Siv Frøy-
dis Berg. I tillegg er boka rikt illustrert med fotografier av bre-
vene. Sammen med historiker Erling Sandmo, forsøker Berg å 

invitere leseren ned i Nasjonalbibliotekets omfattende brevsam-
ling for å lære fortidens mennesker å kjenne. Resultatet er god 
historieformidling og en praktfull bok. Dessverre gjør bruk av en 

moderne og platt språkdrakt at 
noe av gleden forsvinner i selve 
lesningen av brevene.   

Brevene i dette første bindet er 
skrevet av både høy og lav, og 
er hentet fra hele landet. Noen 
ble skrevet i samtidens sentrum: 
København. Mens andre er fra 
mer grissgrendte strøk. Et brev, 
som lover frikjøp fra skjærsil-
den er skrevet i Vatikanet i 1507, 
og er følgelig ført i pennen på 
latin. Et annet gjør krav på å ha 
sin opprinnelse i himmelen, og 
hevder å være en kopi av et brev 

«[...] som Gud Herren selv har skrevet.» (side 106) Brevet, som 
redaktørene omtaler som Et himmelsk kjedebrev, er undertegnet 
ingen ringere enn Jesus Christus (som på ett eller annet tids-
punkt må ha tatt seg bryet med å lære seg å skrive dansk). Felles-

Historieformidling fra den  
nasjonale brevsamlingen

FORT IDENS ST EMMER: BREV FRA NASJONALBIBLIOT EKETS SAMLIN GER: 
FØRST E BIND 1378-1776 

 
Forord: Erling Sandmo. Innledende tekster: Siv Frøydis Berg 

Nasjonalbiblioteket, 2017

Dette er et kjennetegn på 
boka som helhet: den fris-
ter leseren, lokker og lu-

rer oss til å bli med videre 
i håp om å lære mer. 

«D



85BOKMELDINGERFORTID | 2/2017

nevneren for brevene, er at de alle befinner seg i Nasjonalbiblio-
tekets varetekt. Hvorfor de har havnet der, er en historie i seg selv. 

Det nevnte om broderdrapet er interessant fordi det som beret-
ning gir en viss innsikt i samtidens juridiske forhold, samtidig 
som det som levning gir et innblikk i teknologisk og materiell 
utvikling. Brevet er todelt. Den første og lengste delen innehol-
der en detaljert vitneskildring om hvordan Harrall og broren røk 
i tottene på hverandre, og om hvordan Harrall kom til å gi bro-
ren et banesår. Men hvorfor brødene var så sinte, får vi aldri vite. 
Denne delen av brevet ble skrevet  i Telemark av kongens ride-
fogd og ble deretter sendt til Oslo. Der skulle Gud og konge utsi 
sin dom over Harall. 

Den andre, og langt kortere delen av brevet, er skrevet i etterkant 
med en annen hånd og fastslår den endelige domsavsigelsen. Her 
står det at «Harald Thoresen [er] tildømt å bøte [...] til Kongelig 
Majestet for sin urett et fullt tegn og et fullt fredkjøp og bøter 
til den dødes arvinger[...]» (side 
97). Men med dette slutter ikke 
brevets historie, for i ettertid 
har noen brukt papiret til et vik-
tig formål: å øve seg på å skrive. 
På kantene av papirstykket kan 
man se tall og bokstaver, skrevet 
med forskjellige håndskrifter 
fra senere århundrer (side 93). 
Årsaken til dette litt merkelige 
fenomenet er enkel å peke på: 
papir var nemlig et svært kost-
bart materiale, som man nødig 
gjorde seg av med. 

Utvalget er ifølge Berg ikke 
gjort med det formål å trekke 
linjer og se etter mønstre mellom århundrene (side 13). Snare-
re var redaktørenes ønske å vise fram forskjellene og det store 
mangfoldet i samlingen. De fleste som oppsøker Nasjonalbiblio-
tekets brevsamling, gjør nemlig det med et bestemt mål for øye. 
Mange benytter seg av de meste kjente delene av samlingen, som 
Collett, Hamsun og Ibsen sine brev, men overser resten. Store 
deler av samlingen blir sjeldent eller aldri besøkt. I denne serien 
er nettopp poenget å vise fram mer ukjente tekster, for så å kan-
skje få både forskere og lekfolk til å studere dem nærmere. Noen 
kjente navn dukker opp i bokas samling, som Holberg og Tor-
denskiold (samt den nevnte J. Christus), men de aller fleste brev-
skriverne vil for de fleste lesere være temmelig ukjente. 

Berg skriver også at utvalget skal gi næring til en diskusjon om 
hva et brev egentlig er. Hun peker på at de eldste tekstene i den-
ne boka ble skrevet lenge før skrift ble delt inn i sjangere, og ble 
gitt de definisjonene de har i dag. Den første teksten, som er et 
eiendomsdokument fra Lier i Buskerud, går ifølge Berg under 
betegnelsen diplom, men i teksten står det «[...] dette brev [...]». 

Og ettersom de som skrev dokumentet, kalte det et brev (av latin 
brevis, som betyr kort), ja da må det ifølge Berg være et brev (side 
13). Men hva med testamentet, som legges fram helt til sist, spør 
Berg, er det et brev? Denne undringen fortsetter gjennom hele 
boka, uten at leseren gis noen endelige svar. Dette er et kjenne-
tegn på boka som helhet: den frister leseren, lokker og lurer oss 
til å bli med videre i håp om å lære mer. Kanskje vil noen nye per-
spektiver omkring brevet bli diskutert i de kommende bindene?

Sammen med Sandmos forord, forsøker Berg i sine innledende 
tekster å gi oss en kort kulturhistorisk innledning til brevet som 
fysisk gjenstand, og sosialt og språklig fenomen. De innledende 
og kontekstualiserende tekstene i forkant av hvert brev fungerer 
opplysende, til tross for at de er ganske korte. De setter leseren i 
stand til å forstå både de sosiale, politiske og teknologiske forut-
setningene for akkurat det brevet. I noen tilfeller får vi vite mer 
om personene brevene omhandler, som følge av at de opptrer i 
andre kilder. Innledningene gir en også lyst til å lese seg mer opp 

på temaet, og den utfyllende lit-
teraturlisten på slutten av boka 
peker vei. Særlig interessant er 
det også, som nevnt ovenfor, å 
lese om de tekniske detaljene. 
De rike illustrasjonene gir også 
leseren en viss mulighet til å se 
dem. Vannmerkene, for eksem-
pel, er et veldig fornøyelig skue. 
De gir en kunnskap om papirets 
opprinnelse og forhistorie, et-
tersom hver papirmølle hadde 
sitt særegne symbol. Mens et 
nøye blikk på pergamentet kan 
fortelle om teksten er skrevet på 
hud- eller kjøttsiden, og antal-
let sliser (hull til segl) kan si noe 

om brevets viktighet.
   
Boka forsøker også å ta for seg de historiske endringene i selve 
synet på nedskrevne ord. I forordet skriver Sandmo at det i mid-
delalderen og frem til omlag midten av 1600-tallet rådet en opp-
fatning om at nedskrevne tegn var sanne, at det som stod skrevet, 
så å si var virkeligheten selv (side 7). Derfor reagerte folk ofte 
med vantro, de gangene det ble oppdaget at brev kunne være for-
falskede. Brev var jo sjeldne, og de fleste tekstene folk noen gang 
fikk se var religiøse verker, lover eller rettsdokumenter. Brevene 
fra denne tiden var ikke preget av det private og intime, som vi 
kanskje forbinder med dem i dag, men snarere av talehandlinger. 
De utøvde makt og befestet avtaler – brevene gjorde ting. De var 
på sett og vis ansett som subjekter. Til å begynne med var brevet 
forbeholdt de få: Kongen, hans menn, kirken og adelen. Først i 
senere tider, da flere lærte seg å skrive og lese, og da materialet 
ble mindre kostbart og kommunikasjonene forbedret, ble brevet 
et privat medium, til «[...] selvportretter og til og med romanens 
støpeskjeer.» (side 9).

De utøvde 
makt og befestet 

avtaler – brevene 
gjorde ting.
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Denne endringen i brevet som medium er det lett å få øye på i de 
brevene man finner i Fortidens stemmer. Og særlig i det kanskje 
flotteste brevet i boka, kalt En tjenestejentes betraktninger. Brevet 
er fra 1776, og gir oss et rikt bilde av et for lengst glemt men-
neske. Her svarer den unge Anna C. Berg på et brev fra søste-
ren Gjertrud Elisabeth, som befinner seg hjemme i Nord-Norge. 
Anna hadde nylig flyttet til Kongens by for å ta seg arbeid som 
tjenestepike, og skrev til søsteren om sitt møte med en helt an-
nen verden. Hun forteller at hun mangler ingen ting, og har det 
sikrere økonomisk nå enn før. Men København oppleves likevel 
som fremmed: «Det mangler ingenting for den som har penger, 
men en [får] heller ingenting uten penger. Ikke en tjeneste som å 
hente et spann vann uten at der skal penger tel.» (side 226). Hun 
ber til Gud om sin brors helbred, og håper på å snart kunne rei-
se til ham. Selv er hun frisk, kan hun forsikre søsteren om. Men 
helse og velferd er nå en ting, Anna nærer også en mistanke om 
at søsteren der hjemme ønsker få å vite mer om den store verden 
– nemlig om hva som var på moten i hovedstaden(!). Kontrasten 
til de eldre kirke- og forvalt-
ningsbrevene er stor.

På et punkt har redaktørene 
begått en bommert: i valget 
av å iføre brevene en moderne 
språkdrakt. I forsøket på å gjø-
re tekstene mer tilgjengelige 
for folk, tar de samtidig livet 
av noe av gleden i å lese gamle 
skrifter. Det er noe tilfredsstil-
lende i det å gradvis lirke fram 
innholdet i en tilsynelatende 
uforståelig tekst. Et ord, sta-
vet helt aparte sett med dagens 
øyne, gir kanskje mening i det 
man forsøker å lese det høyt? 
Et annet ord kjenner man kanskje igjen, fordi det brukes den dag 
i dag i et annet fremmedspråk. Redaktørene undervurderer tro-
lig sitt publikum, for med litt hjelp på veien er det ikke umu-
lig for noen å lese en tekst skrevet på norsk/dansk på 1600- eller 
1700-tallet (for de aller eldste tekstene, og for den latinske fra Va-
tikanet, er redaktørenes valg selvsagt forståelig). Kom heller med 
noen forklaringer om fortidens bruk av bokstaven «w», eller med 
en utdypende kommentar om et helt fjernt (for oss) ordspråk, så 
kan vi sette sammen resten selv. Det kan snarere oppleves som 
artig enn frustrerende å få være med på å dechiffrere en rest fra 
fortiden. Dette tror jeg også at flere av de som kan finne på å 
kjøpe Fortidens stemmer, vil si seg enige i. 

Da forlaget Tano Aschehoug, med idéhistorikeren Jan-Erik 
Ebbestad Hansen som redaktør, på slutten av 1990-tallet gav ut 
trebindsverket Norsk Tro og Tanke 1000-2000, med kjente tek-
ster om syn på mennesket, religion, politikk, natur og så videre, 
så lot de tekstene fra 1500-tallet og utover stå i sin opprinnelige 
form. Og dette var tekster som i snitt var mye lengre og langt mer 

kronglete enn brevene i Fortidens stemmer. Men dette betød ikke 
at Norsk Tro og Tanke var utilnærmelig. Tekstene krevde bare et 
litt mer tålmodig blikk. Ved den nye utgivelsen av Trosners Dag-
bok fra 1701-1714 har også språket blitt modernisert. Har man i 
dag blitt livredde for å gi leserne utfordringer å bryne seg på? 
Tror man at leserne lider av en form for historisk analfabetisme? 
Er fortiden virkelig så utilgjengelig? Man kunne i det minste i 
Fortidens stemmer hatt med et vedlegg med brevenes opprinne-
lige språkdrakt, all den tid de færreste av dem som leser boka vil 
finne på å dykke ned i arkivet selv. I noen tilfeller gir illustrasjo-
nene en viss mulighet for å tyde den faktiske skriften. Men ofte 
er disse bildene av en sånn størrelse at oppgaven enten er helt 
umulig, eller så fordrer den svært godt syn og bruk av lupe.

Alt i alt er Fortidens Stemmer et godt stykke arbeid. Redaktøre-
ne skal ha ros for glimrende historieformidling og for å ha løftet 
fram glemte kulturskatter. Det er også flott at de (for det aller 
meste) har prioritert de ukjente, framfor de kjente stemmene. 

Det finnes nemlig nok av ka-
noner. Men boka må forstås på 
de premissene den er bygget på. 
Den er først og fremst en for-
smak på det som finnes, og en 
introduksjon til en langt større 
tematikk. Den vil nok ikke bli 
oppfattet som selve standard-
verket om brevets historie, men 
det har nå engang redaktørene 
heller ingen ambisjon om. De 
gode innledningene redder boka 
fra en ulykkelig skjebne som så-
kalt kaffebordsbok, som ikke blir 
lest i sin helhet.1 Tvert om lykkes 
boka i å formidle kulturhistorie 
på en givende og nysgjerrig måte. 

Den gir leseren en pekepinn på hva fortidens mennesker trodde 
på og brydde seg om, og på hvordan deres liv kunne fortone seg. 

Even Næss Bergseng, f. 1992. Mastergradsstudent i historie ved  
Universitet i Oslo.

NOTER

1 Coffee-table book, en betegnelse brukt om bøker som legges fram for å bla 
og kikke i, men som ikke leses fra perm til perm. 

Er fortiden virkelig så 
utilgjengelig? 
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ed Klima, uår og kriser i Norge setter Audun Dyb-
dahl de siste tusen årene av norgeshistorien i et 
klimaperspektiv. Boken omhandler runddansen 

mellom norske bønder og de klimatiske svingningene i perioden, 
samt hvordan sagakonger og amtmenn har håndtert harde vintre 
opp gjennom historien. 

Klimahistorie har blitt et stadig 
mer populært tema helt siden 
man innså at klimaet ikke er 
statisk, men har hatt store va-
riasjoner. Forskere som ser på 
klimahistorie ønsker å se hvor-
dan klimaet var med på å på-
virke samfunn. I begynnelsen 
av den moderne klimahistoriske 
forskningen, rundt 1960-tal-
let, studerte man særlig klima-
ets påvirkning på demografi og 
økonomi. Etter hvert som man 
ble i stand til å utføre mer presi-
se målinger, begynte man å forstå at klimaet har variert langt mer 
enn tidligere antatt. «Den lille istid», fra ca. 1350-1850, er et ek-
sempel på denne variasjonen. Som navnet tilsier var dette en pe-
riode hvor gjennomsnittstemperaturen sank og hvor værforhol-
dene var ugunstige, enten i form av for mye eller for lite nedbør. 

Slike klimaforhold var og er belastende for samfunn hvor men-
neskene lever av jordbruk. Klimaet kan da ha en direkte sam-
menheng med livsgrunnlaget. Siden variasjonen i klima til tider 
har vært så voldsom, vil det å overse klimaets effekt på historien 
være å overse en stor og varierende «aktør».

De ugunstige årene i det som 
blir kalt «den lille istid», har 
vært et populært tema for kli-
mahistorikere. Det hendte at 
temperaturendringer og for våte 
eller for tørre somre fikk ek-
streme følger for befolkningen. 
Mislykkede avlinger var en av 
de viktigste årsakene til at man 
i Europa på starten av 1300-tal-
let opplevde enorme sultkata-
strofer, som feide uhemmet over 
kontinentet og som etterlot seg 
mange tusener døde. 

Klimahistorisk forskning er ikke like utbredt i Norge. En av de 
som har vært en forkjemper for og som har utforsket dette fel-
tet i Norge, er Audun Dybdahl, professor emeritus fra NTNU. 
Klima, uår og kriser i Norge presenterer på en enkel og lettfordøy-
elig måte klimaets svingninger gjennom tidene og konsekven-

Når uåra rår
KLIMA, UÅR OG KRISER I  N ORGE GJENN OM DE SIST E 1000 ÅR

 
Audun Dybdahl, 

Cappelen Damm Akademisk, 2016

Siden variasjonen i klima 
til tider har vært så vold-
som, vil det å overse kli-
maets effekt på historien 
være å overse en stor og 

varierende «aktør».

M
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sene svingningene fikk. Dybdahl gir spennende beskrivelser av 
hvordan uår har ført til store befolkningskriser og barkebrødsti-
der. Det er lett å la seg rive med når han forteller om år hvor man 
måtte bruke vinterklær hele sommeren og hvordan voksende is-
breer slukte hus og hele jordlapper.

Forfatteren deler opp årtusenet 
i fem perioder og går kronolo-
gisk gjennom hvordan klimaet 
har forandret seg, og hvordan 
det har kommet til uttrykk. 
Han legger vekt på såkalte kli-
masjokk, hvor klima var preget 
av plutselige endringer, som 
førte til svært dårlige vekst-
vilkår for bøndene. Særlig når 
flere slike sjokkår inntraff etter 
hverandre skapte det demogra-
fiske kriser, hvor dødstallene 
oversteg fødselstallene så mye 
som tre til fire ganger i enkelte 
deler av landet. Boken fokuserer særlig på 1000-1350-tallet og 
1550-1800-tallet, fordi det er fra disse periodene man har de mest 
spennende og utdypende kildene. Det skal dermed ikke sies at 
de resterende periodene ikke dekkes, men sammenlignet med 
denne perioden er det litt nok litt mer generelle trekk. Når boken 
kommer inn på 1900-tallet og perioden frem til i dag er det ikke 
så mye spennende, og det er forholdsvis overfladisk dekket, sam-
menlignet med de tidligere periodene.

Man lar seg fort sjarmere av Dybdahls evne til å fremheve kli-
maets rolle gjennom historien. For eksempel beskrives det hvor-
dan gode og dårlige år ble kon-
genes ansvar i sagatiden, noe 
som førte til at de prøvde å få 
kalde somre til å virke varmere 
i sagaene og i fortellingene om 
seg selv, for å sikre sitt etter-
mæle. Det er også spennende 
og nøye forklarte sammenhen-
ger mellom svingninger i klima 
og økende korntakster og syn-
kende tiende innsamlet. Tyde-
lige og godt forklarte grafer blir 
hyppig brukt for å visualisere de 
kvantitative dataene som blir 
brukt i forskningen. Forfatte-
rens evne til å bruke slike grafer 
uten å gjøre det skremmende eller vanskelig å forstå er prisverdig.

Det mest interessante Dybdahl kommer med er nok likevel hans 
påstander om at klima spilte en rolle i utbredelsen av dødelige 
sykdommer som pesten på 1300-tallet og tyfus og dysenteri i se-
nere tid. De som har vært borti debatten før kjenner gjerne til at 

det er to standpunkter, enten at de fleste døde av sult, eller at de 
døde av sykdommer. Dybdahl foreslår at disse to faktorene har 
jobbet sammen, heller enn å gjensidig utelukke hverandre. Uår 
eller sjokkår, har spilt en betydelig rolle i denne utviklingen. Sult 
har gjort befolkningen mer utsatt for sykdommer, og dårlig vær 

har gjort spredningen av syk-
dommer lettere. Beskrivelsene 
av «landfarsotten» som spredde 
seg gjennom landet og hans 
argumenter for disse sammen-
hengene er gode og logiske.

Han klarer også å etablere en 
nokså tydelig sammenheng 
mellom svingninger i klima og 
korntakster og tiende, i de pe-
riodene der det er relevant. En 
gjenganger for Dybdahl er det 
at han tydeliggjør sammen-
hengen mellom svingninger i 
klima og slike økonomiske kon-

sekvenser. Han er klar på at takst og tiende kan svinge uten at 
klima har hatt noen påvirkning, og at ting som endret jordbruks-
metoder og feilslått politikk kan være feilkilder, og faller ikke i de 
gamle klimadeterministiske fallgruvene.

Boken er veldig lett tilgjengelig utseendemessig. Med nesten ett 
bilde for hvert oppslag i boken, de fleste i farger, gis det en beha-
gelig presentasjon av temaet. Språket er stort sett veldig godt og 
har god flyt. Et par eksempler må likevel nevnes. Forfatteren bru-
ker en del ord som virker å være noe utdatert, og mer enn en gang 
måtte jeg slå opp ordet for å forstå hva det betydde. Et annet pro-

blem dukker opp når Dybdahl 
siterer tyske tekster på original-
språket. Siden det heller ikke 
ble fulgt opp av noen særlig for-
klaring på hva dette sitatet be-
tydde skapte det unødvendige 
stopp i lesingen, hvor overset-
ting og tolking måtte anvendes 
selv. I tillegg til at årringer, som 
man finner i trær, og åringer, det 
totale innhøstede kornet et år, 
blir brukt om hverandre, av og 
til i samme setning, blir det til 
tider litt humpete. Det skal der-
imot sies at disse tyske sitatene 
kun dukker opp en håndfull 

ganger, og språkproblemer som årring/åring ikke bør overdrives 
og heller er unntaket enn regelen i boken.  Bortsett fra disse små 
tingene er språket ellers flytende og lett leselig. 

Fokuset ligger som sagt på Norge og Dybdahl reiser i liten grad 
over landegrensene. I de tilfellene det skjer er det forholdsvis 

Sult har gjort befolkningen 
mer utsatt for sykdommer, 

og dårlig vær har gjort 
spredningen av sykdom-

mer lettere.

For de som har tenkt at  
klimaet er noe man først 
begynte å bry seg om i 

1968, kan dette være en  
liten øyneåpner.
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overflatiske sammenligninger som blir gjort. Selv om jeg hadde 
foretrukket at Dybdahl hadde sammenlignet Norge med andre 
land, er det fullt forståelig at han holder seg til hjemlige strøk, da 
omfanget ville ha blitt betydelig større. Boken vekker likevel in-
teresse og nysgjerrighet nok til at andre forhåpentligvis vil gjøre 
mer ut av denne innfallsvinkelen senere.

Det kan også kort nevnes at siden boken så ofte diskuterer kil-
dene, og siden de til tider er et spennende tema i seg selv, er jeg 
glad for at han velger å bruke fotnoter heller enn sluttnoter. Å få 
lettere øye på hva slags kilder som blir brukt i de forskjellige dis-
kusjonene vil hjelpe leseren med å holde bedre oversikt.  

Alt i alt er Klima, uår og kriser i Norge en god innføring i fagfeltet 
klimahistorie i Norge, og godt tilgjengelig for alle som er interes-
sert i å se på norgeshistorien fra en annen vinkel. For de som har 
tenkt at klimaet er noe man først begynte å bry seg om i 1968, 
kan dette være en liten øyneåpner. For historikere kan nok boken 
fungere som en påminning om å ta klimaet med i vurderingen 
når man skal forstå mennesker i fortiden.

Øivind Løvdal (f. 1989) er masterstudent i historie ved UiO.
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Quiz
Q U I Z M A S T ER : J Ø RG EN  « H A M RE T I D »  S V EEN

1 Inkaene utvikla aldri noe skriftsystem i egentlig forstand. 
Allikevel klarte de å sende detaljerte beskjeder over lange avstan-
der. Åssen fikk de til det?

2 Franskmannen Louise Braille, var den første til å utvikle 
en blindeskrift i egentlig forstand, dvs. en skrift som blinde kan 
både lese og skrive. Han var bare 16 år når han fant opp den første 
versjonen av punktskrift. I hvilket tiår?

3 20. September 1519, satte Ferdinand Magellan med 
mannskap utpå det som skulle bli historias første jordomseiling. 
6. September 1522 kom skipet Victoria tilbake til Spania, men 
Magellan var ikke med. Hvor hadde han blitt drept?

4 Etter 36 år i verdensrommet sendte fortsatt Voyager 1 sig-
naler tilbake til jorda den 12. september 2013. Hva var spesielt med 
Voyager 1 denne dagen?  

5 Fra hvilken kultur, og hvilket årtusen finner vi den eld-
ste dokumenterte bruken av skriftspråk?

6 Et alfabet skiller seg fra billedskrift ved at bokstavene re-
presenterer lyder i stedet for gjenstander eller begreper. Hvilket 
oldtidsfolk utvikla det første alfabetet ca. 1050 fvt.?

7 Hvilket tiår blei det første damplokomotivet tatt i bruk?

8 Hvilken norsk by blei tilknytta jernbanenettet så seint som 
i 1962 (altså 108 år etter at for eksempel Eidsvoll blei det)? 

9 Hvilket tiår kunne skotten John Logie Baird vise verden 
den første demonstrasjonen av et TV-system? (Bairds revolu-
sjonerende apparat kunne vise opptil 5 bilder i sekundet, med ei 
oppløsning på 30 linjer)

10 Fra hvor har vi dokumentert verdens eldste organiserte 

Kish-tavla (ca.3500 fvt.). Sannsynligvis det eldste bevarte eksemplet på bruk av 
skrift. Kilde: Wikimedia Commons

På tema

postvesen, ca. 2400 fvt.?

11 Hvem tok patent på elektrisk telegrafi, 28. september 1837, 
men er nok mer kjent for å ha funnet opp et alfabet som bærer hans 
navn?

12 Hvilken 9 289 km lang jernbane blei offisielt åpna i 1905, 
men var egentlig ikke ferdig før 1916?

13 Kina investerer i disse dager enorme summer i å bygge in-
frastruktur i Sentral-Asia. Hvilken gammal kommunikasjonsrute 
har det blitt hevda at de gjenåpner med dette?

14 Juli 1970 blei verdens første e-post sendt. Hva stod det 
i denne e-posten, som en skulle tru hadde blitt skrevet av et lite 
barn?

15 Hvilken språkgruppe er verdens mest utbredte, målt i 
øst-vest-utstrekning? 
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10 23. Mai 1618 blei «den andre defenestrasjonen» gjen-
nomført i Praha. Denne hendelsen regnes som tredveårskrigens 
«skudda i Sarajevo». Hva går en defenestrasjon ut på?

11 Med litt kjapp hoderegning kan en regne seg fram 
til at tredveårskrigen slutta i 1648. Men hvor mange år varte 
hundreårskrigen? 

12 Cato den eldre er kjent for å alltid ha avslutta sine taler i 
senatet med «Og for øvrig mener jeg Kartago bør ødelegges», noe 
som blei gjennomført i 146 fvt. Men hvem ødela Kartago for an-
dre og siste gang i 698 evt.?

13 Hvem kjempa mot hverandre i de to såkalte opiumskri-
gene på 1800-tallet?

14 Hvorfor drar Enkidu ned til underverden i det sumeriske 
heltediktet Bilgamesh og underverden?

15 Hvilken tysk delstat forsøkte seg som en sjølstendig sov-
jetrepublikk 6. april til 3. mai 1919?                

Svar på side 93

1 Arkeologer fant nylig en åtte meter høy og mer enn 3000 
år gammal statue i søla i en slumbydel i Kairo. Hvilken farao reg-
ner de med denne statuen framstiller?

2 Hvilken nordamerikansk indianer skal ha vært sentral 
i opprettelsen av Iroquois-Konføderasjonen ved å skape fred 
mellom fem krigerske stammer, men er i dag best kjent som en 
Disney-figur?

3 Hvilke fire dyr blei forsøkt utrydda i Kina under «de fire 
plagers kampanje» fra 1958 til 1962? 

4 Og hvilken av de fire klarte de faktisk å utrydde?

5 Hvilken engelsk lege klarte i 1854 å påvise at kolera 
smitter via drikkevann, og ikke gjennom såkalt miasma i lufta 
slik mange trudde, sjøl om han ofte blei motarbeida, og helt sik-
kert fikk høre at “You know nothing!”?

6 På det romerske badet i Bath i England fant arkeologer 
ca. 130 såkalte forbannelsestavler (latin: defixiones), hvor folk har 
skrevet ned forbannelser over folk de følte hadde gjort dem urett 
på badet. Hvilken forbrytelse er det som går igjen på flest av disse 
tavlene?

7 Hvor hadde Harald Hardråde tjenestegjort, før han dro 
hjem og blei norsk konge i 1046?

8 Hvilket land blei uavhengig fra Colombia 3. november 
1903?

9 Marine Le Pen og hennes parti Front National ligger 
godt an på meningsmålingene i Frankrike om dagen. Under hvil-
ken krig har hennes far Jean-Marie Le Pen, grunnlegger og tid-
ligere leder av Front National, blitt beskyldt for å ha tatt i bruk 
grov tortur under avhør?

Jean-Marie Le Pen (1928-). Kilde: Wikimedia Commons   

Utenfor tema
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EVEN NÆSS BERGSENG
Even er masterstudent i historie ved UiO, og skriver om lokale 
politiske miljøer og stortingsvalg i perioden 1888-1894. Han har 
ellers studert idéhistorie og statsvitenskap, og er særlig interessert 
i politisk tenkning og historiefaglige grunnlagsproblemer.

ANDERS BRENNA
Anders interesserer seg for polarhistorie, og skriver masteropp-
gave om Roald Amundsen og hans forhold til vitenskap. Ellers 
interessert i nyere europeisk historie, fra 1870 til 1991.

HANS KRISTIAN DRANGSLAND
Hans Kristian er masterstudent med interesse for samspillet 
mellom religion og politikk i senantikken. Masteroppgaven vil se 
på Himyarriket i dagens Jemen i perioden 380-525.

JON EMIL HALVORSEN
Jon Emil er masterstudent med interesse for moderne- og sam-
tidshistorie. En av hans hovedinteresser er totalitære regimer og 
bevegelser, og masteroppgaven vil omhandle fascistiske og nasjo-
nalsosialistiske partier i Skandinavia på 1930-tallet.

KJARTAN HVERVEN
Kjartan er masterstudent i historie, og skriver om tysk mellom- 
krigshistorie og utviklingen av NSDAP, før og etter 
maktovertakelsen.

NIRI RAGNVALD JOHNSEN
Niri er masterstudent i historie med særlig interesse for ideolo-
giske strømninger i Europa under det lange 19. århundre (1789-
1914). I tråd med dette skal han skrive en oppgave om skandina-
vismen i perioden 1848-1864.

ANETTE BJERKE JÆGERSBORG
Anette er lektorstudent og masterstudent på første semester. 
Hun er særlig interessert i globalhistorie, de lange linjene i his-
torien og hvordan og hvorfor verden har blitt som den har blitt. 
Masteroppgaven hennes tar utgangspunkt i en svensk reise-
skildring fra 1600-tallet.

HANNA KHAZRI
Hanna er masterstudent på andre semester. Hun er særlig  
interessert i den moderne Midtøstens politiske historie. Master-
oppgaven vil omhandle trekantforholdet mellom USA, Israel og  
kurderne på 1960-tallet.

SIMEN JØRGEN FREANG KLOMSÆT
Simens er master i historie. Hans oppgave tar for seg juridisk 
praksis og politisk debatt rundt æreskrenkelsesparagrafene i Den 
norske Straffeloven av 1842.

REBECCA LARSEN 
Rebecca er lektorstudent og masterstudent i historie. Hun interesse-
rer seg for politisk ekstremisme, moderne sosiale bevegelser og tota-
litære ideologier. Rebeccas masteroppgave skal handle om islamisme 
i Skandinavia. 

CARL LØVSTAD
Carl er utdannet lærer med fagene historie og nordisk. Han skri-
ver nå en master i historie. Masteren er om nyorientering innen de 
sosialdemokratiske partiene i Vest-Europa på 1980- og 1990-tallet.

DAVID MOEN
David er masterstudent i historie ved UiO. Hans interesser er 
hovdesakelig europeisk middelalderhistorie med fokus på krig og 
konflikt.

ANNA MARIE S. NESHEIM
Anna Marie er interessert i menneskerettighetshistorie og hvordan 
ideer har formet verdensnormer og internasjonal lov. Anna Marie 
er for øvrig særlig glad i 1960-tallet, men oppgaven hennes kommer 
sannsynligvis til å ta for seg papirløse i Norge fra 1990 til 2011.

VILDE PAALGARD
Vilde er masterstudent på andre semester og skal skrive miljø- 
historie. Masteroppgaven vil ta for seg Det europeiske naturvern-
året 1970 i Norge og forestillingen om en forestående økologisk 
katastrofe. 

SVERRE ERLAND ROSENBERG
Sverre har en bachelorgrad i historie fra Universitetet i Stavanger,  
men jobber for tiden på en mastergrad ved UiO. Sverres  
hovedinteresse er nytids-historie med fokus på de europeiske  
religionskrigene på 15- og 1600-tallet.

ANDERS RYKKE
Anders er masterstudent på første semester. Med interesse for  
tidligmoderne idé- og kulturhistorie vil han skrive master om opp-
lysningstiden i Norden med fokus på forholdet mellom tidsskrifts-
kulturen og kunnskapsspredning i Danmark-Norge på 1700-tallet.

Redaksjonen
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PETTER SAUGE
Petter er masterstudent ved UiO, med interesse for antikken og re-
ligion. Han skal skrive masteroppgave om romersk divinasjon (spå-
domskunst) i krigføring under Den andre punerkrig 218-201 fvt.   

JULIA STANGELAND
Julia er lektorstudent og masterstudent i historie. I masteroppgåva 
si skriv ho om avisene si dekning av nedbrenninga og tvangsevaku-
eringa av Finnmark og Nord-Troms under andre verdskrig.

JØRGEN HAMRE SVEEN
Jørgen er masterstudent i historie ved UIO, med interesse for an-
tikken og tidlig middelalder. Han arbeider med et masterprosjekt 
om endringer av den romerske badekulturen i seinantikken.

LINE LINDBERG SØRJOTEN
Line er lektorstudent og masterstudent i historie. I masteropp-
gaven sin skriver hun om pleiebarnas oppvekstvillkår rundt 1850-

1920 og samfunnets lov og praksis overfor disse.

HENRIK IZZET THOMMESEN
Henrik er masterstudent med interesse for teknologisk,  
økonomisk og industriell historie. Masteroppgaven vil handle om 
økonomiske institusjoner ved gruveindustrien på Røros i tidlig  
morderne tid.

MATTIS CHRISTENSEN OLDEIDE VAALAND
Han er master i historie og er interessert i samtids- og idéhis-
torie i Europa, med spesiell vekt på høyreekstreme bevegelser.  
Han skrev en master om anti-islamsk ideologi i Norge og England.

SIGRUN B. WIK
Sigrun er masterstudent på andre semester, og har en forkjær-
lighet for eldre historie. Masteroppgaven hennes vil omhandle 
framstillinger av vikingtidskvinner fra middelalderen

På tema
1. De benytta seg av Quipu-systemet (Quechua: «Knute»). Løpere fikk med seg 

en bunt med snorer av ulike farger, hvor lengden, antall knuter, hvordan de 
var knytt osv. betydde ulike ting. Løperen løp en gitt lengde til en post, hvor 
han blei avløst av en ny løper. Slik kunne statsapparatet sende og motta in-
formasjon til og fra hele det langstrakte Inca-imperiet på få dager. 

2. 1825
3. Filipinene 
4. Den hadde blitt det første menneskeskapte objektet som hadde forlatt 

solsystemet.
5. Sumer. Ca. 3500 fvt. (altså fjerde årtusen fvt.)
6. Fønikerne  
7. 1813
8. Bodø
9. 1925
10. Egypt
11. Samuel Morse
12. Den transsibirske jernbanen 
13. Silkeveien
14. QWERTYUIOP. Alle bokstavene i den øverste rekka på tastaturet.
15. Malayopolynesiske språk. Snakkes fra Madagaskar i vest til Hawaii i øst. 

Utenfor tema
1. Ramses II 
2. Hiawatha
3. Spurv, rotte, mygg og flue. 
4. Spurv
5. John Snow ( Ja, faktisk!)
6. Tjuveri fra badets garderobe (apodyterium)
7. Konstantinopel
8. Panama
9. Algeriekrigen (1954-1962)
10. Å hive folk ut gjennom vinduet, noe som blei gjort med utsendingene fra den 

tysk-romerske keiseren i Praha denne dagen.
11. 116 år (1337-1453)
12. Arabiske styrker under den islamske ekspansjonen 
13. Kina og Storbritannia
14. For å bringe tilbake den elskede ballen til Bilgamesh (sumerisk for Gilga-

mesh), som han ved et uhell har slått ned i en sprekk.
15. Bayern 

Svar til quiz på s. 90



Hva trykker Fortid? 
Vi trykker akademiske artikler, essays og bokanmeldelser. Send 
oss gjerne en bearbeidelse eller et utdrag fra masteroppgaven el-
ler bacheloroppgaven din! Men husk at en oppgave eller et utdrag 
fra en oppgave ikke alltid er helt formelt lik en artikkel (se under). 

For å få teksten på trykk må den oppfylle våre krav. Alle bidrag må 
inneholde tittel, forfatternavn, samt faglig og etisk forsvarlige re-
feranser i henhold til tekstens form og sjanger. Bidragene til Fortid 
kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Både tekster og 
spørsmål kan sendes til fellesadressen redaksjonen@fortid.no el-
ler du kan ta direkte kontakt med en av oss.

Vi opererer med følgende sjangre:
• Artikler og essay – teksten kan være fra seks til ti normalsi-

der (à 2300 tegn uten mellomrom.
• Korttekster – kan være litt mer polemiske og lekende, med 

en lengde på mellom én og tre normalsider.
• Bokmeldinger – lengden bør være mellom 
 tre til fem normalsider.
• Debattinnlegg – lengden bør ikke overskride 
 tre normalsider.
• Ex libris – bokessay om din leseropplevelse av en historisk 

bok e.l. Stilen kan være personlig og lekende, men tek-
sten må holde et godt nivå. Teksten bør ikke overskride tre 
normalsider.

• A fontibus – kildefunn («a fontibus» betyr «fra kildene»). 
Har du kommet over en interessant eller merkelig kilde 
som du vil analysere eller diskutere, eller rett og slett pre-
sentere for andre? Vi aksepterer kortere og lengre tekster 
her.

HVORDA N  SKRIVE T EKST EN E?
Artikler bygges opp slik:
• Tittel
• Forfatters fulle navn
• Ingress som oppsummerer artikkelens tese
• Hovedtekst med undertitler
• Forfatteromtale (navn, år født, utdanning, evt. arbeider sist 

publisert)
• Sluttnoter, litteratur- og kildeliste.

Korttekster:
Likt som artikler, men ingress og undertitler er valgfritt. Kom-
plette sluttnoter, men ikke litteratur- og kildeliste.

Alle akademiske, historiske artikler må inneholde en eller flere ho-
vedpåstander (et hovedpoeng med teksten), og en argumentasjon 

som bygger oppunder påstanden, samt en konklusjon som oppsum-
merer argumentasjonen og validerer eller kvalifiserer påstanden.  
Artikler i Fortid må ikke nødvendigvis basere seg på originalt kil-
dearbeid, men alle påstander som ikke kan regnes som allment 
kjente og aksepterte må begrunnes i litteratur. Se gjerne tidligere 
artikler i Fortid. 

Bokmeldinger bygges opp slik:
• Tittel på bokmelding, boktittel, bokforfatter, forlag, år
• Hovedtekst
• Forfatteromtale (navn, år født, utdanning, evt. arbeider sist 

publisert)
• Evt. sluttnoter.

I bokmeldinger kreves en påstand om boka, som må fremsettes i 
første avsnitt/ingress, og bokmeldingen må begrunne påstanden 
med sidereferanser, sitater, og referater. For eksempel kan en påstå 
at boka er spennende/omfangsrik, men at den ikke makter å gå i 
dybden på tema. Resten av bokmeldingen må da begrunne hvor-
for den er spennende/omfangsrik, og hvorfor ikke boka makter 
å gå i dybden på tema. Begrunnelser kan gjøres ved direkte sitat, 
oppsummeringer av funn/konklusjoner, eller kritikk av påstander/
konklusjoner/metode. Se gjerne tidligere bokmeldinger i Fortid.

DEN REDAKS J ONELLE P ROS ES S EN
Artikler kan sendes inn til redaksjonen kontinuerlig. Dersom 
artikkelen er på tema for kommende nummer, må dødlinjen 
etterfølges. 

To redaksjonsmedlemmer vil komme med kommentarer, inn-
spill, og spørsmål, og forfatteren vil få tilbud om å sende inn en 
revidert utgave av artikkelen. Vi trykker de aller fleste artikler 
som blir sendt inn til oss, men noen sjeldne ganger er vi dessverre 
nødt til å avvise tekster som ikke er faglig eller etisk forsvarlige. 

Når artikkelen er revidert, er den normalt klar til trykk. Det kan 
allikevel hende at redaksjonens lesere har noen ytterligere kom-
mentarer. I så fall sendes teksten tilbake til forfatter med kom-
mentarer enda en gang.

Tekster som er sendt inn med mange typografiske feil, vil også 
bli kommentert, men det forventes at forfatteren griper tak i dis-
se før den reviderte utgaven sendes tilbake til redaksjonen. Skjer 
ikke dette, faller teksten dessverre igjennom.

Alle artikkelforfattere får tilsendt nummeret som artikkelen trykkes 
i. Se fullstendig skrivestandard på http://www.fortid.no/tidsskrift/
forfatterinstruks/

FORTIDS SKRIVESTANDARD


