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«Nakba» er det arabiske ordet for «katastrofen». 
Palestinarar, og mange i Midtausten elles, 
har brukt ordet for å skildre det som skjedde 
i 1948:Omkring 800 000 menneskjer måtte 

flykte frå heimane sine i Palestina-mandatet då sionistane danna 
sin eigen stat på den same landjorda. Kjensla av å bli drivne bort 
frå det som hadde vore deira, bort frå formødrene og -fedrene 
sine røtter, å snu ryggen til urtehagen, til livet slik dei kjente det, 
opplevdes som ein katastrofe. Sytti år seinare lever hundretusen-
vis av palestinarar framleis på flukt, mange i nabolanda Libanon, 
Jordan og Syria. Dei ønskjer seg tilbake dit dei kom ifrå – når dei 
døyr vil dei senkast ned i den fruktbare palestinske jorda. 

«Flukt» er eit omgrep som vekker mange kjensler. Vi kan føle 
med dei som må snu ryggen til livet slik dei kjenner det, for å 
redde seg sjølve. Kva om det var oss? «Flukt» kan dessutan ha po-
litisk vedheng: Dei som flyktar, må kanskje vandre inn over lan-
degrensene våre. Ikkje minst er «flukt» eit dagsaktuelt tema, gjer-
ne i samanheng med ein tilsynelatande uunngåeleg følgjesvein i 
den vestlege verda, «innvandring». Til dømes har debatten kring 
professor Terje Tvedt si bok «Det internasjonale gjennombrud-
det» vore dominerande dei siste månadane, både i historiemiljøet 
og den generelle samfunnsdebatten. Er «multikulturalismen» eit 
ideal og ledemotiv som ein norsk elite aktivt har prøvd å innføre 
i Noreg? Er norsk bistandspolitikk heva over kritikk, i eit slags 
«godheitstyranni»? I denne utgåva av Fortid har vi trykt eit de-
battinnlegg av historikar Anne Minken, der ho først og fremst 
ser på Tvedt sine grep med fagfellehatten på. Du kan også få inn-
spel i debatten om norsk bistand og innvandring i vår faste spalte 
«historikaren», der førsteamanuensis Sunniva Engh deler sine 
tankar. Engh viser også klart kvifor vi treng historieforskinga når 
vi behandlar dagsaktuelle tema.

Viss ein løfter blikket og ser på historia, kan ein oppdage at 
mange tema som vi i dag ser på som dagsaktuelle, eigentleg er 
tidlause. Slik er det også med flukt: «Om vi tar det riktig lange 
tidsperspektivet, ser vi at menneskeheten slik den er på denne 
kloden, er et resultat av vandringer», skriv Knut Kjeldstadli. Han 
er ein av fleire skribentar i bladet som peikar på nettopp dette. 
Folk har flytta på seg til alle tider, det er «et grunntrekk i den 
menneskelige eksistensen», fortset han. 

Mange av artiklane du kan lese i denne utgåva av Fortid tar 
for seg historier om fysisk flytting. Klimaflukt er eit anna ek-
sempel på eit dagsaktuelt tema, men i artikkelen «Klimaet som 
historisk kraft» set vi også dette inn i ein vidare historisk kon-
tekst. Vi har sjølvsagt sett av plass til ei anna katastrofe i vår nyare 
historie: jødeforfølginga før og under den andre verdskrigen. I 
fire av tekstane i dette nummeret kjem vi tett på denne dunkle 
delen av Europa si historie, som førte utallege jødar ut på flukt. 
Du kan også lese om dei som flykta frå Nord-Noreg under andre 
verdskrigen –  og dei som valde å bli, i teksten til tidlegare redak-

tør Julia Stangeland. Ho stiller også spørsmål ved korleis vi som 
historikarar formar flukthistoria. Vi reiser dessutan heilt tilbake 
til antikken, og prøver å forstå korleis slaveopprøret til Spartacus 
var ein form for flukt. Her møter vi enda eit tidlaust spørsmål: 
Korleis går ein som flyktning frå å vere på flukt, til å oppnå ei 
varig kjensle av fridom? Dette spørsmålet kan ein ta med seg til 
teksten om korleis Noreg på 1970-talet byrja å sjå på flykningar si 
psykiske helse på ein annan måte enn før. Kanskje får nokon aldri 
den fridomskjensla tilbake, slik som palestinske Wazere Nokha 
Nayef Taha. Du kan lese meir om konsekvensane av «nakba» i 
artikkelen om den palestinske motstandsorganisasjonen Fatah.

Vi har også prøvd å utforske «flukt» i den vidaste forståinga av 
omgrepet i denne utgåva av Fortid. Flukt som fysisk flytting er 
ein ting – men kan ein også snakke om flukt på andre måtar? Fi-
losofiprofessor Einar Duenger Bøhn tar oss med over i ein anna 
sfære i sin tekst om transhumanisme. Ein tenkjer på flukt som ei 
flytting frå noko som ikkje er optimalt, til noko betre. Kvifor er 
det ikkje greitt å flykte frå sine fysiske avgrensingar, til dømes ved 
hjelp av doping, viss det fører til betre prestasjonar? 

Litteraturprofessor Sissel Lægreid frå UiB har sendt oss ein 
tekst over fjella, som også kan få oss til å forstå flukt på eit anna 
nivå. Ho skriver om korleis lyrikk hjelpte den jødiske nobelpris-
vinnaren i litteratur Nelly Sachs gjennom lidingane som flykt-
ning: «Hadde jeg ikke kunnet skrive, hadde jeg ikke overlevd». 
Slik som slavane i Amerika kopla sitt overlevingsprosjekt til bi-
belske historier med «negro spirituals», gjorde mange jødar også 
det. Slik blei livet i eksil lettare, gjennom den mentale flukta.

God lesing!

3

Palestinaren Wazere Nokha Nayef Taha (95) har budd i ein palestinsk flyktning-
leir i Libanon sidan 1948. Palestinske flyktningar ikkje eiendomsrett i Libanon, og 
blir nekta adgang til over sytti ulike yrker som lege, advokat og ingeniør.
Foto: Tonje Holtan
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Historikeren

INTERVJU MED SUNNIVA ENGH

ERLEND LUNDVALL
ELI MORKEN FARSTAD
Masterstudenter i historie
Universitetet i Oslo 

Historikeren i dette nummeret av Fortid er førsteamanuensis i historie og forsker på 
norsk og nordisk utenrikspolitikk og internasjonalt engasjement, med særlig vekt på 
bistands- og utviklingshistorie i Sør-Asia. Sunniva Engh har en doktorgrad i mo-
derne historie fra Universitetet i Oxford, og er for tiden aktuell med bokprosjektet 
Scandinavia and South Asian Population Control 1950-1995. Vi møtte Sunniva på 
kontoret hennes i 4. etasje i Niels Treschows hus, for en prat om hennes liv og virke 
som historiker. Engh har flere ganger vært synlig i dagsaktuelle debatter, som en 
viktig representant for historikerne og faget. Hun er nemlig sikker på at historike-
rens arbeid med «å fordype seg i det partikulære og det spesielle, heller enn det gene-
relle» har en unik verdi.
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men det er kanskje en prosess som må gå gjennom flere 
ledd, og det gjør det vanskeligere for en utenlandsk his-
toriker å slippe til. Jeg har ved flere anledninger vært 
i kontakt med Nasjonalbiblioteket i India, og fått be-
skjed om å møte opp for å finne materialet jeg etterspør. 
Men man må være ganske sikker på at man vil finne det 
materialet man leter etter før man setter seg på flyet til 
New Dehli. 

Det kan være krevende å orientere seg i et nytt poli-
tisk miljø og et helt annet fagmiljø enn det man er vant 
til. I tillegg byr studier i Asia på kulturelle og språk-
lige utfordringer, som man naturligvis ikke møter om 
man studerer historiske forhold i Norge eller Sverige. 
Det har altså vært krevende å få tilgang til arkiver og 
primærmateriale, men det har vært langt enklere å få 
til intervjuer. Personer i ulike stillinger har stilt velvillig 
opp til intervjurunder og samtaler, derfor er mye av ma-
terialet i bokprosjektet mitt intervjubasert.

Akademisk forskning på bistandsarbeid og bistands-
prosjekter har vært aktuelt i norsk samfunnsdebatt 
de siste åra. Flere har stemplet slik forskning som ir-
relevant. Hva tenker du om det?
Jeg vil påstå at forskning på bistand og bistandsarbeid 
er relevant i aller høyeste grad. Det kan være nyttig for 
å forstå mottakerens perspektiv, ikke bare givernes per-
spektiv. For alle som jobber med bistandsarbeid vil det 
være relevant å kjenne til fortiden og tidligere erfarin-

ger. Enkelte prosesser går igjen i bistandsarbeidet, der-
for vil historiske studier være lærerike og relevante for å 
få til best mulig bistandsarbeid. Historikere ser ofte på 
enkelte prosesser og forsøker å forstå det spesielle ved 
hver prosess i en større kontekst – mens de som jobber 
med bistandsprosjekter jobber fremover-rettet, og har 
ikke tid eller mulighet til å studere fortiden for å forstå 
hva som har foregått tidligere. Det ligger i bistandspro-
sjektenes natur å se fremover. Man ønsker å sett i gang, 
skape vekst og oppnå resultater – på denne måten kan 
kanskje historisk forskning, det å se tilbake, oppleves 
som irrelevant. Jeg har forståelse for at det kan opple-
ves slik, likevel vil jeg hevde at historisk forskning om 
bistand har stor relevans.

Terje Tvedt har vært ute med krass kritikk av norsk 
bistandsarbeid, særlig i hans mye omtalte bok Det in-
ternasjonale gjennombruddet. Du har og vært invol-
vert i debatten – hva tenker du om norske bistands-
prosjekter i dag, og kritikken av dem? 
Jeg tenker at det er bra at en virksomhet som bistanden 
er gjenstand for diskusjon og debatt, både i faglitteratu-
ren og i det offentlige ordskiftet. Samtidig er bistand en 
veldig kompleks form for virksomhet, der ulike aktører 
kan ha svært ulike, og til tider også til dels motstriden-
de motivasjoner og målsettinger – og dermed er bistan-
den også en sammensatt sak å skulle analysere. Kritik-
ken av bistanden tar ofte ikke hensyn til helheten, men 
overforenkler og fokuserer på utvalgte deler.

Terje Tvedts bok fokuserer for eksempel i stor grad 
på den funksjonen han mener at bistandsvirksomheten 
har i Norge, og hvilken rolle bistanden har hatt, både 
for norsk selvforståelse og norske syn på verden. Bi-
standens historie gir mange eksempler på at bistanden 
har mange publikum eller målgrupper, og at en viktig 
målgruppe er, som Tvedt påpeker, nettopp de som fi-
nansierer bistanden, nemlig skattebetalerne. Imidlertid 
synes jeg det blir en overforenkling å kun velge seg ut 
denne siden av bistanden, som i stor grad gjelder kun 
giverlandet, og å tone ned eller neste helt velge bort 
bistandens effekt for mottakerne – da utelates jo en 
av de viktigste sidene ved bistanden. I Det internasjo-
nale gjennombruddet argumenterer Tvedt for at han har 
valgt å bruke kun offentlig tilgjengelig materiale, og 
ikke arkiver eller intervjuer, omtrent ut ifra et demokra-
tisk hensyn, slik at materialet analysen er basert på skal 
være tilgjengelig for alle. Dette mener jeg er et feilgrep, 
nettopp fordi det gjør at analysen hviler på et ganske 
smalt kildegrunnlag, som i tillegg kommer fra politisk 
nivå, i form av stortingsmeldinger. Dette materialet kan 
muligens si noe om politiske intensjoner bak norsk bi-
stand på utvalgte tidspunkter, men det vil være preget 
av behovet for å oppnå konsensus rundt bistanden, og 
det kan ikke fortelle oss noe om hvordan bistandsvirk-
somheten faktisk har blitt utført, og langt mindre noe 

Hva vekket din interesse for historie??
Jeg tror jeg har vært interessert i historie 
fra da jeg var liten. Da jeg var barn så jeg 
på TV-serier om historie – særlig husker 

jeg Det var en gang et menneske godt.1 Det var spen-
nende og fascinerende å se TV-serier og lese bøker om 
fortiden og fortidens mennesker. I dag ser mine barn på 
de samme seriene, det synes jeg er artig. Jeg likte godt 
å lære om hvordan fortidens mennesker har levd i ulike 
perioder, hvordan samfunnet har endret seg og hva det 
har betydd for menneskers muligheter og levekår. Jeg 
har hatt en fascinasjon av «gamledager» helt siden jeg 
var barn. Jeg hadde også en veldig flink historielærer 
på videregående. Hun viste meg hvordan historiefaget 
ikke består av én åpenbar sannhet, men at vår kunn-
skap om fortiden er betinget av tolkninger og teorier, 
som ikke er absolutte og selvsagte. Vi er historieskapte 
og historieskapende mennesker. Dette ble selvfølgelig 
enda mer relevant da jeg begynte å studere historie på 
universitetet.   

Da jeg begynte å studere, begynte jeg med stats-
vitenskap, og jeg syntes det var veldig spennende. På 
grunnfaget ble jeg enda mer interessert i historie, og 
derfor valgte jeg å fortsette med historie på mellom-
faget. Jeg likte fordypningen i historiefaget – jeg likte 
å fordype meg i det partikulære og det spesielle, hel-
ler enn det generelle. I historiefaget er det større rom 
for å forklare og fordype seg i det unike ved historiske 
hendelser og prosesser, og det er nettopp det jeg liker så 
godt med å jobbe med historie.

Du har en bred og imponerende merittliste med et 
bredt forsknings- og interessefelt, etter forholdsvis få 
år som historiker. Hvordan har du fått til det?
Jeg vil si det er en blanding av interesser, muligheter og 
tilfeldigheter. Jeg skrev en doktorgradsavhandling ved 
Universitetet i Oxford om norsk og svensk bistands-
arbeid i India. Avhandlingen var en case-studie om to 
bistandsprosjekter over en 
periode på mange år, en 
slags blanding av transna-
sjonal og komparativ his-
torie. Siden jobbet jeg en 
periode som post doc. her 
ved Universitetet i Oslo 
(UiO). Da skulle jeg egentlig skrive om norsk uten-
rikspolitikk og norsk FN-politikk, men jeg endte opp 
med å publisere på basis av avhandlingen fra Oxford. 
Jeg fortsatte å fordype meg i India og skandinavisk bi-
standsarbeid, samtidig utvidet jeg kildematerialet til å 
også inneholde amerikanske kilder. 

Etter en tid borte fra akademisk arbeid kom jeg til-
bake som forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). 
Der arbeidet de med et prosjekt om indisk forsvars- 
og sikkerhetspolitikk. Kompetansen min var først og 

fremst rettet mot skandinavisk bistandsarbeid, så jeg 
gjorde en faglig fordypning om India, indisk sikker-
hetspolitikk og Indias forhold til nabolandene, særlig 
Myanmar. Prosjektet handlet blant annet om hvilke 
interesser India hadde vis-a-vis Myanmar i forbindelse 
med demokratiseringsprosessen i 2010. Videre utviklet 
prosjektet seg til å også omhandle Indias forhold til 
Kina, fordi India møtte på en rekke kinesiske interesser 
i Myanmar.     

Ved IFS er det et senter for asiatiske sikkerhetsstu-
dier, hvor målet er å etablere et slags kompetansesenter 
med særlig vekt på asiatisk sikkerhetspolitikk. Derfra 
utviklet prosjektet seg til å handle om India-Kina-re-
lasjoner. Gjennom senteret på IFS har jeg fått vært en 
del av et aktivt forskingsmiljø og fått muligheten til å 
fordype meg utover bistand og bistandspolitikk. Jeg 
fikk muligheten til å utvide kompetanseområdet mitt 
fra bistandsarbeid til forsvars- og sikkerhetspolitikk og 
transnasjonale forhold i Asia. Grunnen til at jeg vender 
tilbake til bistandshistorie nå er på grunn av bokpro-
sjektet mitt.

Vil du si kort hva bokprosjektet handler om?
Bokprosjektet er en videreutvikling av doktorgradsav-
handlingen. Boka handler om hvordan Norge og Sve-
rige har, gjennom bistandsarbeid og bistandsprosjekter, 
støttet programmer som har hatt til hensikt å påvirke 
befolkningsveksten i India, Pakistan, Sri-Lanka og 
Bangladesh i perioden 1950-1995. Hvordan og hvorfor 
har Norge og Sverige støttet slike befolkningsprogram-
mer, og hvorfor i akkurat disse landene? Hvorfor er vi 
opptatt av befolkningsvekst i denne delen av verden? 
Hva har motivasjonen vært bak støtten? Er det noe 
som skiller disse landene fra andre mottakerland? Det 
er disse spørsmålene jeg håper boka kan gi noen svar 
på.

Hvordan er det å arbeide historisk med så ulike om-
råder som Norden og 
Asia?
Det er annerledes å jobbe 
historisk i Asia enn i Nor-
den, både på godt og vondt. 
I forbindelse med bokpro-
sjektet har jeg forsøkt å få 

tilgang til offentlige arkiver i India, uten hell. I India 
har jeg fått svært lite tilgang til offentlige dokumenter 
og kilder, uten at jeg har et godt svar på hvorfor det er 
slik. Hvor det har vært enkelt å få tak i primærmateriale 
i Norge og Sverige, har det vært en omstendelig pro-
sess uten særlige resultater i India. Noen dokumenter er 
kanskje klausulert, andre er kanskje ikke avlevert – det 
kan være flere grunner. Jeg har i alle fall ikke fått vite 
hvor materiale er, eller om det i det hele tatt finnes. Jeg 
tror ikke det er umulig å få tak i dette primærmaterialet, 

Vi er historieskapte og histo-
rieskapende mennesker 

Foto: Jonas Bertelsen Enge
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om resultatene av bistanden. Her ville et bredere utvalg 
kilder, fra flere nivåer, ha kunnet gi bedre forklaringer 
på hva bistand er, hva det resulterer i, og hvilke funksjo-
ner det kan ha for ulike aktører – og ikke minst kunne 
mottakerne av bistanden også blitt inkludert.

Hvilken rolle mener du historieforskning har i de-
batten om flukt og innvandring til Norge?
Jeg mener at historikere har mye å bidra med i denne 
debatten. Flyktningkrisen i 2015 var helt nødvendig å 
se i et større historisk perspektiv – og det er jo nettopp 
her historikerne kan og 
burde bidra. Vi er nødt til 
å forsøke å forstå hva som 
ligger bak folkeforflytnin-
ger og behovet for å hjelpe 
mennesker på flukt. En pa-
rallell til flyktningkrisen fra Syria kan være strømmen 
av Rohingya-flyktninger fra Myanmar de siste årene.2 
Den manglende håndteringen fra myanmarske myn-
digheter ble møtt med krass kritikk i Vesten. Historiske 
tilbakeblikk og en grundig historisk bevissthet kan bi-
dra til å forstå Aung San Suu Kyis manglende hand-
lingsrom til å håndtere krisen. Suu Kyis tilsynelatende 
manglende evne til handling og hvilke hensyn hun er 
nødt til å ta i sin rolle, må forstås i en bredere historisk 
kontekst. Nettopp i slike saker kan historikere spille en 
viktig rolle. Vi ser igjen og igjen at historiekunnskapen 

kan virke utfyllende og skape en bredere forståelse av 
ulike fenomener. Bakgrunnskunnskap og kontekst er 
helt avgjørende, kanskje særlig i debatten om flukt.

Du jobber med historie som ligger nær vår egen tid 
– historie som forsøker å forklare verden slik den er 
i dag. På denne måten ligger din forskning nær sam-
funnsvitenskapene. Har du noen ideer om forholdet 
mellom historiefaget og samfunnsfagene?
I historiefaget kan man i større grad forklare det unike 
og spesielle ved hendelser og prosesser. Samfunnsviten-

skapenes ønske om å ge-
neralisere, og noen ganger 
predikere, kan være proble-
matisk. Det var dette jeg 
møtte på da jeg jobbet ved 
Institutt for forsvarsstu-

dier – der jobbet jeg utelukkende med statsvitere som 
drev med international relations-teori. Disse teoriene 
og denne måten å jobbe på kan være klargjørende for 
å spisse argumenter og trekke skarpe og presise kon-
klusjoner. Men som historiker ønsker man å forkla-
re det som er spesielt og unikt, det partikulære, og gi 
bredt rom for historisk bakgrunn og kontekst. Jeg li-
ker å jobbe med historiefaget fordi det gir bredt rom 
til forklaringer og tolkninger av bakgrunn og kontekst, 
og hvordan fortiden legger sterke føringer for nåtid og 
fremtid. Å generalisere og predikere er alltid vanskelig, 

for prosessene som undersøkes er uendelig komplekse. 
Jeg tror også historiefaget og samfunnsvitenskapene 
er gjensidig utfyllende. Det er og burde være rom for 
begge. Men kanskje denne fordypningen i bakgrunn og 
kontekst er særegen for oss historikere og historikernes 
tilnærming.    

Jeg har vært med på å undervise i emner her ved 
UiO, som for eksempel INTER3090, som er et opp-
gaveemne i internasjonale studier. I dette emnet ar-
rangerer vi seminarer hvor studenter og forelesere fra 
historie, statsvitenskap, juss og økonomi jobber med de 
samme problemstillingene. Det er et artig og lærerikt 
format. Her opplever vi på nært hold hvordan disipli-
nene utfyller og korrigerer hverandre. Det tror jeg kan 
være nyttig, både for studenter og forskere. Jeg tror en 
slik tilnærming av de ulike disiplinene er noe vi vil se 
mer av i fremtiden. Modern International and Trans-
national History (MITRA) og Peace and Conflict Stu-
dies (PECOS) her ved UiO er et eksempel på dette. 

Hva slags syn på u-land og bistand ligger til grunn 
for Norge som bistandsstormakt?
Synet på bistandsmottakende land har endret seg mye 
gjennom de siste tiårene. Da Norge satte i gang med 
bistandsarbeid i 1952, var oppfattelsen av hvordan man 
kunne skape økonomisk vekst i andre deler av verden 
på mange måter mer naiv enn det den er i dag. Det-
te har endret seg over tid og gått gjennom flere faser. 
Hvis vi forenkler og generaliserer litt kan vi si at det 
startet med en slags naiv optimisme på 1950-tallet. På 
denne tiden ble bistand sett på som noe enkelt og noe 
som skulle gå raskt. Å skape økonomisk vekst ble sett 
på som noe forholdsvis ukomplisert. Denne naive op-
timismen fortsatte utover 1960-tallet, men på 1970-tal-
let ble bistandsarbeid sett på med økende skepsis og 
begynnende pessimisme. Denne pessimismen kul-
minerte på 1980-tallet, 
etter den store gjelds-
krisen i 1982. I bistands-
historien er 1980-tallet 
et tapt tiår. Etter flere år 
med gjeldskriser og vok-
sende pessimisme, kan 
man ane en ny optimisme på 1990-tallet. Den kalde 
krigen var over, og kapitalismens seier over kommu-
nismen skapte en ny situasjon for u-landene – nå var 
kommunismen som et reelt alternativ borte. 1990-tallet 
var starten på en ny amerikansk verdensorden der den 
amerikanske innflytelsen til stadighet vokste. Denne 
vekselvirkningen mellom optimisme og pessimisme er 
ikke noe særegent for Norge – dette er typisk for alle 
bistandsgivere, tror jeg.  Andre tendenser vi ser i 
utviklingen av bistandsarbeid er selve tilnærmingen til 
bistandsvirksomheten. Dette går også i faser og utvikles 
over tid. På 1950- og 1960-tallet handlet bistandsvirk-

somheten først og fremst om økonomisk støtte for å 
fremme økonomisk utvikling. Under den nye optimis-
men på 1990-tallet vokste nye typer samarbeidsprosjek-
ter frem. Disse nye programmene handlet ikke kun om 
økonomisk støtte, men hvordan støtten kunne forvaltes 
på best mulig vis i mottakerlandene. Det handlet om 
godt og stabilt styresett, fravær av korrupsjon, sterkt 
sivilsamfunn, uavhengige domstoler og gjennomsiktig 
byråkrati. Bistandsvirksomheten utviklet seg til å foku-
sere på styresett og institusjoner for å fremme økono-
misk vekst og skape utvikling. På 1990-tallet begynte 
bistanden å gå til uavhengige organisasjoner som ikke 
var en del av mottakerlandets statsapparat – tidligere 
var det vanlig at bistanden gikk rett til mottakerlandets 
myndigheter. Så kan man jo spørre, bygger man da opp 
myndighetene, eller bygger man opp noen andre? 
      F r a 
2000-tallet og frem til i dag er situasjonen komplisert. 
Bistandsarbeid har på mange måter utviklet seg i en 
sikkerhetspolitisk retning. Hvor går grensen mellom 
bistand og intervensjon? Bistandsarbeid har blitt en 
del av sikkerhetspolitiske tiltak, som for eksempel skal 
sikre demokrati. Afghanistan er et eksempel på dette. 
Spørsmålene vi stiller er også i endring: Hva er faktisk 
mulig, og hva kan vi faktisk få til med bistandsarbei-
det vårt? Har ulike områder i verden ulik utvikling, og 
sånn er det bare? Skal vi skape økonomisk vekst eller 
sikre demokrati? Skal vi bidra med penger, eller skal vi 
legge til rette for grunnleggende samfunnsendringer 
over tid? I disse spørsmålene ligger det vurderinger av 
mottakerlandene. 

En vekselvirkning mellom optimisme og pessimisme 
gjennom de siste tiårene sier du. Så hvor er vi i dag – 
hvilke syn har vi på bistandsarbeid i Norge i 2018?

Jeg tror det er en grunnleggende optimisme knyttet 
til bistandsarbeid i dag, selv 
om man i langt større grad 
er klar over bistandens ut-
fordringer og begrensninger. 
Selv mener jeg at bistandsar-
beid er noe man burde fort-
sette med, selv om det byr på 

store utfordringer. Jeg tror det er en styrke at vi i dag 
er i større grad klar over hvilke utfordringer bistanden 
byr på.

Du er ekspert på land som tidligere har vært koloni-
serte. Hvordan kommer den postkoloniale kritikken 
til uttrykk i historiefaget og i historieskrivingen?

Kolonihistorie og det postkoloniale perspektivet er 
først og fremst noe jeg har møtt i det britiske historie-
miljøet, og i britisk historieforskning. Dette perspekti-
vet er mye mer fremtredende i britisk historieskriving 
på grunn av den enorme britiske innflytelsen verden 

At Norge ikke har en kolonifor-
tid er ikke helt presist – dette er 

en historisk forenkling 

Det ligger i bistandsprosjekte-
nes natur å se fremover 

Foto: Jonas Bertelsen Enge
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over de siste tre hundre år. For britene oppleves nok ko-
lonitiden som noe nært vår egen tid. Kolonitiden opp-
leves som en nær forhistorie og en viktig del av britisk 
identitet.

Jeg har også møtt det postkoloniale perspektivet i 
indisk historieskriving, blant annet gjennom histori-
kere fra sørasiatiske land som jobber og bor i Storbri-
tannia. Disse historikerne har vært opptatt av spørsmål 
som handler om hvor India ville vært i dag uten brite-
nes innflytelse og den lange kolonitiden. Burde Stor-
britannia gjøre opp for sin kolonifortid, og i så fall, på 
hvilken måte? Hvordan har egentlig kolonitiden preget 
indisk historie og utvikling? Danmark-Norges kolo-
nier har fått veldig lite plass i norsk historieskriving. En 
kan spørre seg hvorfor det er slik. Norge blir ofte frem-
stilt som en nasjon uten kolonifortid, gjerne i forbin-
delse med bistandsarbeid og fredsmekling. At Norge 
ikke har en kolonifortid er jo ikke helt presist – dette er 
en historisk forenkling. Danske historikere har i større 
grad skrevet om dansk-norske kolonier i Afrika, Kari-
bia og India.     

Også avkoloniseringsprosessene etter andre ver-
denskrig er skrevet lite om i norsk historie. Jeg tror ikke 
det har vært studert så grundig. Hvordan stilte Norge 
seg til den indiske uavhengigheten i 1947? Og landene i 
Afrika som ble avkolonisert på 1950- og 1960-tallet, hva 
visste man om det, og hva mente Norge som nasjon? 

For noen uker siden ble det publisert et debattinn-
legg på Den norske historiske forenings nettsider 
med et opprop fra 29 kvinnelige historikere i Norge.3  
Oppropet handlet om bedre kjønnsbalanse i histo-
riefaget. Hva mener du om det?
Jeg er helt enig i at det er et spørsmål om kjønnsbalanse 
i historiefaget, der vi bør gjøre noe for å øke andelen 
kvinnelige historikere i Norge. Jeg mener historien bør 
romme alle fortidens mennesker. Det er en selvfølge at 
historien må handle om begge kjønn – derfor trenger vi 
kjønnsbalanse i historiefaget. Jeg mener det er oppfat-
ninger og mekanismer som bidrar til at det er lav kvin-
neandel i vitenskapelige stillinger og blant lærere. Jeg 
vil også påpeke at andelen kvinnelige førsteamanuenser 
har økt de siste årene. Men det ville vært fint om man 
kunne jevne ut kjønnsbalansen også oppover i systemet. 
Her på Institutt for arkeologi konservering og historie 
(IAKH) blir flere og flere kvinner ansatt i de vitenska-
pelige stillingene, så det er en utvikling som allerede er 
i gang. Jeg er optimistisk med tanke på denne utvik-
lingen og historiefagets fremtid. Ut ifra oppropet fikk 
jeg inntrykk av at de undertegnede mente dette tok for 
lang tid. Jeg er mer optimistisk og ser at denne utvik-
lingen allerede er i gang og på god vei. Det er i ferd med 
å jevne seg ut, men det vil ta tid. Samtidig er det viktig 
at IAKH og andre institutter i Norge er sitt ansvar be-
visst. 

NOTER

1 Det var en gang et menneske (originalt Il était une fois l ’homme) 
er en fransk animasjonsserie om historie. Den ble vist på 
NRK1 første gang i 1978, og ble sendt i reprise flere ganger 
gjennom 80- og 90-tallet.

2 Rohingya er en etnisk folkegruppe som i hovedsak er bosatt i 
det vestlige Myanmar. Opphavet er ukjent, men folkegruppen 
er både språklig og kulturelt nært beslektet med sine naboer i 
det sørlige Bangladesh. Marthe Nilsen, "Rohingya," Store nor-
ske leksikon (2017, 31.oktober). Hentet 20.04.2018 https://snl.
no/rohingya

3 Den norske historiske forening, "Herrenes historie, igjen? ," 
Den norske historiske forening - HIFO (2018, 19.mars). Hentet 
20.04.2018 http://hifo.no/aktuelt/herrenes-historie-igjen-2/ 
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Den tyske dikteren og flyktningen Bertolt 
Brecht skreiv rett før andre verdenskrig en 
bok som heter Flyktningsamtaler. På jern-
banestasjonen i Helsinki sitter to tyske 

flyktninger og prater, jernarbeideren Kalle og fysikeren 
Ziffel. Kalle sier en dag: «Passet er den edleste delen av 
mennesket». – «Hvordan det?» – «Jo, det skal jeg bevise. 
Du kan komme inn i et land uten en arm og uten et 
bein. Men aldri uten et pass. Ja, mennesket er i grunnen 
en mekanisk passholder». 

Hvordan er verden i dag sett ut fra Brechts barske 
perspektiv?

I dag lever om lag tre prosent av jordas befolkning 
utenfor sitt opphavsland, om lag 300 millioner. De er 
mange, men utgjør ikke mer enn den flyttende og fly-
tende befolkningen innen et land som Kina. Av disse er 
en fjerdedel vanlige arbeidsvandrere, en fjerdedel er ar-
beidsinnvandrere – som ikke er illegale, fordi mennes-
ker kan ikke være ulovlige, men uten papirer i orden, en 
fjerdedel er familie til de andre og en fjerdedel er flykt-

Denne teksten er opprinnelig et innlegg på en landssamling i Norges Røde Kors i Oslo 
11.juni 2016. Under den store tilstrømningen av flyktninger høsten 2015 gjorde blant 
annet Røde Kors en stor innsats for å hjelpe. Halvåret etter var det behov for å tenke 
gjennom hvordan organisasjonen skulle plassere seg i dette feltet framover. Innlegget 
var et forsøk på å bidra til en slik refleksjon. At det ble holdt i juni 20116, forklarer at i 
teksten er Børge Brende fortsatt utenriksminister. Og den muntlige formen er bevart, 
uten noter. I avslutningen angis noen boktitler som kan være nyttige i dette temafeltet.

ninger. Av dem igjen er halvparten barn. 
Flukt og fordrivelse har det vært siden Adam og 

Eva. Vi blir noen ganger overveldet av dagens flyttin-
ger.  Under inntrykket av den omfattende flukten fra 
Asia og Afrika kan en få fornemmelsen av at situasjo-
nen nå er enestående.  Nå har enhver slik bevegelse sine 
særtrekk. Men det kan være nyttig å se den aktuelle si-
tuasjonen sammen med andre bevegelser. 

Om vi tar det riktig lange tidsperspektivet, ser vi at 
menneskeheten slik den er på denne kloden, er et resul-
tat av vandringer. Én bevegelse gikk fra Afrika og opp-
over i Øst-Asia over Beringstredet og ned i de to Ame-
rikaer. En annen gikk gjennom Midtøsten og Europa. 
En tredje til Australia. Flytting er altså ikke en «feil», 
men et grunntrekk i den menneskelige eksistensen.

Ser vi på tallene, kom det i 2015 én million nå til 
Europa. Men dette er likevel færre enn den historiske 
russiske ekspansjonen inn i Sibir, eller arbeidsflytterne 
fra Asia til Golf-statene eller utvandringen til Ame-
rika med til sammen 55 millioner, riktignok over lang 

FLUKT OG FLYKTNINGER 

tid. Bare fra Norge dro i alt 750 000 «over dammen» før 
første verdenskrig, riktignok over et langt tidsrom. 

Om vi sammenlikner med ufrivillig migrasjon i ny-
ere tid, utmerker folkeflyttingene etter andre verdens-
krig og avkolonialiseringen seg. I 1945 kom åtte millio-
ner tyskere vestover fra Sovjetunionen og Polen under 
store strabaser. Og ytterligere tre millioner dro vestover 
fra den sovjetiske okkupasjonssonen. Da Pakistan og 
India skilte lag i 1947, ble det arrangert en utveksling av 
mennesker; muslimer van-
dret til Pakistan og det som 
ble Bangladesh, hinduer til 
India. Det totale tallet var 
14 millioner, som dro un-
der forferdelige forhold; en 
halv million skal ha dødd 
under marsjene – på begge 
kanter. 

Om vi synes at antall 
flyktninger i Europa er stort, kan det kontrasteres med 
tall fra FNs høykommissær for flyktninger, her fra slut-
ten av 2013 – 1,6 millioner var i Pakistan, vel 800 000 
var i Iran, det samme tallet i Libanon. Et land som 
USA hadde i 2013 tatt mot 260 000.

Er det noe spesielt med dagens situasjon?
Omfanget er altså ikke enestående.

I blant nevnes transportteknologi – flyet – som av-

gjørende. Men historisk var det dampskipet som skap-
te det avgjørende spranget. Det ga rimelig sikker, etter 
måten billig og regelmessig massetransport. Folk kun-
ne også reise tilbake. Rekorden for flytting att og fram 
til USA før andre verdenskrig skal være holdt av en ser-
ber – med 16 turer. 

Derimot er det en annen teknologi som virker nå: 
telekommunikasjon. Ute av øye, ute av sinn, sier vi. 
Men nå ser vi bildene; vi rystes av den druknete treår-

ingen, han blir i vårt sinn. 
Uten denne nærheten, fø-
lelsen av at vi så å si nesten 
er der, ville neppe det fol-
kelige engasjementet vært 
så sterkt.

En annen særegenhet 
ved dagens situasjon, er 
at masseflukten til Tysk-
land fra 1945 og utover og 

i India/Pakistan i 1947 gikk til land der befolkningen 
var etter måten lik med hensyn til språk og kultur. Nå 
kommer flyktninger til mennesker som i utgangspunk-
tet er fremmede. 

I så måte er kanskje erfaringene fra de ti millioner 
av statsløse etter andre verdenskrig, displaced persons 
som de ble kalt, mange jøder, mange østeuropeere re-
levante å sammenlikne dagens flyktningsituasjon med. 
De hadde ikke noe hjemland å dra til. Mange kom til 

Rwandiske flyktninger i Zaire, under folkemordet i 1994. Foto: Marv Krause 
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Om vi tar det riktig lange 
tidsperspektivet, ser vi at 

menneskeheten slik den er på 
denne kloden, er et resultat 

av vandringer
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opp for politiske flyktninger som kom etter 1933 fra 
Tyskland, og etter 1938 fra Tsjekkoslovakia. Blant dem 
var en ung venstresosialist, Willy Brandt, som søkte å 
vekke Arbeiderpartiet til å stå mot den dødelige faren 
som fascismen betydde. Han ble norsk statsborger – i 
1969 ble han forbundskansler i Vest-Tyskland. 

Under krigen var Brandt i Sverige.  Hvis vi hadde 
vært en av de 60 000 nordmenn som under okkupasjo-
nen flyktet østover – hvordan ville vi den gang ha øn-
sket at Sverige tok imot oss?

Et siste moment: Har landene i det globale Nord, 
som Norge, et medansvar? Når norske fly var de frem-
ste i bombingen i Libya, som førte til at staten gikk i 
oppløsning, har vi da et medansvar når folk flykter 
herfra?

Grunnene til å stille opp for dem som trenger be-
skyttelse, er først og fremst politiske, solidariske, og 
medmenneskelige. Ikke minst for å holde på vår egen 
menneskelighet. Hva blir vi hvis vi er ufølsomme for 
andres lidelser? Hva blir vi hvis vi ikke kan se noe av oss 
sjøl i de andre?

Om vi mener at vi skal hjelpe, hvordan skal det skje?
Her snakker vi ikke enten/eller, ikke om ett, men man-

ge tiltak.
Den virkelige løsningen 

ligger sjølsagt i det å fjerne 
årsakene til konfliktene 
som fører til krig og flukt 
– i Syria, Afghanistan og 
Somalia. Det er for stort og 

vanskelig tema til, at jeg skal prøve meg på det. Og vi 
kan neppe håpe, at alle kamper forsvinner – men vi må 
tro at de i det minste kan bygges ned. Som nevnt – det 
har vært tider med få flyktninger.

Og om relativt fredelige forhold kommer, er det 
neste å bidra, slik at landene kan klare et løft. Bak kon-
fliktene ligger jo langt fra bare religion og etnisk til-
hørighet, men kamp om knappe ressurser, som jord og 
vann, et stort gode i Midtøsten. 

Men enn så lenge vil det komme mange. Hvordan 
skal vi møte dem?

Skal vi stenge grensene? For tida er det jo her det 
satses. Fraktemennene, menneskesmuglere, skal tas ved 
at alle som kommer til for eksempel Hellas skal sendes 
tilbake til leire i Tyrkia.  Flere land i Sørøst-Europa har 
satset på bygge piggtrådgjerder, ja politikere har truet 
med å skyte flyktninger. Men, foruten at denne linja er 
brutal, er den også bare delvis effektiv. Erfaring sier at 
dersom folk er desperate nok, vil stengsler ikke stoppe 
dem i å bevege seg. Men de vil søke andre og enda far-
ligere ruter. Med døden som en sikker følgesvenn. Et 
godt døme er USA sine forsøk på å stenge grensa mot 
Mexico. 6000 har dødd, og kostnadene var 35 milliar-
der dollar bare i 2013. I Middelhavet skal 10 000 være 

Storbritannia, Frankrike, Belgia og Nederland, og en 
del til USA, Canada, Australia, New Zealand. 600 kom 
til Norge, som «vårt lille plaster på krigens sår», som 
myndighetene sa, ifølge hovedoppgaven til historike-
ren Synne Corell. Deres innpasning i mottakslandene 
var ikke uten problemer, men det gikk seg til. En an-
nen relevant erfaring med innpasning er flyktningene 
fra Bosnia, de fleste muslimer, mer relevante. Vel 12 000 
kom til Norge i 1992–1995. Målt på mange dimensjoner, 
har dette vært meget vellykket. 

La meg runde av disse 
tallene med noen som gir 
en viss grunn til optimis-
me. Etter at flyttebevegel-
sene etter andre verdens-
krig og avkolonialiseringen 
var slutt, sank tallet på 
flyktninger i verden. I 1960 hadde FNs høykommissær 
for flyktninger registrert bare 300 000 totalt. To av tre 
av disse var algeriere som hadde søkt til Tunisia under 
borgerkrigen hjemme. Men så på 1990-tallet steg tal-
lene, sjøl om de også nå gikk opp og ned. Fra 1997 til 
2004 svingte tallet for flyktninger, internt fordrevne og 
asylsøkere mellom 21 og 17 millioner. I 2013 var det 11 
millioner flyktninger og internt fordrevne – som ut-
gjorde åtte av de 11 millionene. Det tallene sier, er at det 
er ingen naturlov at tallet på flyktninger stiger og stiger. 

Sjøl om jeg tror de vil øke i umiddelbar framtid, må det 
ikke være slik noe fram i tid.

Hvorfor flytter folk?
Når jeg tror vandringene vil fortsette, er det fordi grun-
nene er til stede. Der vil være politiske flyktninger, slik 
den norske arbeiderlederen Marcus Thrane dro til USA 
etter å ha sonet sju år urettmessig idømt fengsel. Der vil 
være religiøst betinget flukt. Der vil være det som iblant 
kalles økonomisk flyktninger eller nedlatende – lykke-

jegere. Til det er å si at det 
å søke bedre kår, ikke er 
noe mindreverdig, at det er 
en djup menneskelig im-
puls, det var den som gjor-
de at i alt 800 000 nord-
menn emigrerte til USA. 

Så er det et spørsmål om alle som vil komme av 
denne grunn, kan få komme. Men det er ikke alltid en-
kelt å skjelne mellom grunnene. Jødene i gamle Tsar-
Russland dro ut fordi de gikk gjennom en fattiggjøring. 
Men samtidig hadde den økonomiske forsemringen 
også å gjøre med at staten forbød dem å bo i mange 
områder, og at de også ble forbudt å drive noen nærin-
ger – fordi de tilhørte denne religionen.

Så har vi en type flyktninger der vi kanskje bare har 
sett begynnelsen – miljø- eller klimaflyktninger. Hvis is-

massene rundt Himalaya skulle smelte – slik forskere 
har ment, vil vi først få en flom av ukjente dimensjoner 
– i Guleelva i Kina, i Mekong i Vietnam, i Brahma-
putra i Bangladesh og i Ganges i India. Og så vil det 
kunne bli en tørke som ingen har sett maken til.  Ved en 
havstigning vil deler av Bangladesh og Kina legges un-
der vann, for ikke å snakke om småøysamfunn som Tu-
valu, Fiji-øyene, Solomonøyene, Marshalløyene, Mal-
divene og noen av de små Antiller i Karibia. I tillegg 
kommer slikt som avskoging, saltlegging i kystområder 
og ørkenlegging som i Sahel, Sudan og Afrikas horn. 
Det er anslått at en tidel av jordas befolkning kan måtte 
flytte innen 2050. Tallene er svimlende; men det er ennå 
ikke gitt at det går slik.

Så folk har sine gode grunner til å flykte. Men så kan 
en spørre – hvorfor angår dette oss? 

Hvorfor skal vi bry oss med dette?
Det har vært sagt at mottakerlandene kan tjene på å 
få ung og ferdig utdannet arbeidskraft, slik USA og 
Storbritannia tjente på Hitler-flyktninger som var vi-
tenskapsmenn. Men dette kan slå andre veien – etter 
sammensetningen på en flyktninggruppe. Unge, sterke 
og utdannede yter mer enn gamle og sjuke. Men skal 
vi av denne grunn avvise et 
eldre menneske? Poenget 
er at økonomisk nytte er 
for skjørt og for svingende 
underlag til å kunne bygge 
en politikk på. 

Så vi må spørre videre. 
Det første spørsmålet som hver og en kan stille seg, er: 
Hvis jeg ikke visste om jeg var flyktning eller grense-
vakt, hvis jeg ikke visste om jeg var trygg eller levde på 
andre nåde og unåde, hva slags flyktningpolitikk ville 
jeg da gå inn for?

Vi har hatt flaks i det store verdenshistoriske lotte-
riet, flaks ved å vokse opp i et trygt Norge etter andre 
verdenskrig. Å ha et statsborgerskap er av den ameri-
kansk-kanadiske forskeren Joseph Carens blitt kalt 
«det siste føydale privilegiet», føydalt fordi det er med-
født.  Så vi har hatt flaks. Vi har fått det, ikke valgt det-
te, like lite som andre har valgt å ikke bli født her. Og 
flaks fordi vi ikke har gjort noen spesiell innsats som 
skulle gjøre oss mer fortjent til å ha det trygt enn an-
dre. Og om forholdene en gang skulle endres, slik at vi 
måtte flykte, ville vi ikke da ønsket at en stat ville åpne 
for oss?  

I arbeiderbevegelsens tidlige år så de dette. De nor-
ske sosialistlederne ønsket ikke stengte grenser, ut fra 
en solidaritet basert på en opplyst egen interesse. Avisa 
Social-Demokraten – nå Dagsavisen i Oslo – skreiv i 
1900: «I dag dig, i morgen mig. Stænger vi fremmede 
arbeidere ute, kan vi selv bli rammet av samme skjæbne 
en anden gang.» Derfor stilte norsk arbeiderbevegelse 

Et tog med mennesker som måtte flykte som følge av delingen av India. Bildet er tatt på i Ampala, Punjab. Kilde: Photo Division, Government 
of India

«[...] det er ingen naturlov 
at tallet på flyktninger 

stiger og stiger

600 kom til Norge, som «vårt 
lille plaster på krigens sår», 

som myndighetene sa
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om asyl må få prøvd sin sak. Hvis de ikke får framstilt 
seg, ikke får argumentert for seg, men avvist før de har 
kommet til den norske grensa, så har vi i virkeligheten 
opphevd asylretten. Vi sender – uvisst hvor mange – til 
et usikkert liv, noen også til en sikker død. Og om ret-
ten til prøving og asyl skulle forsvinne, har vi skapt et 
helvete, som kanskje en dag kunne slå tilbake på oss 
sjøl, som Social-Demokraten skreiv i 1900. Om vi byg-
ger ned respekten for internasjonal folkerett bidrar vi 
til å svekke det vernet som ikke minst en småstat som 
Norge trenger. Med dagens norske politikk bli det helt 
umulig for eksempel å refse Kenya fordi de nå har satt 
bom for somaliske flyktninger

Så må vi si: Det er ikke tilstrekkelig grunn til å 
komme inn at en ønsker å skape seg et bedre liv: Om 
en reelt er arbeidsflytter, økonomisk migrant, kan ikke 
det bety at en skal gis asyl. Men – vel å merke -  det er 
ikke noe kriminelt eller suspekt å ville søke et bedre liv. 
Det var altså dette som fikk nordmenn til å reise ut, til 
Amerika, og dels Canada. Men det betyr ikke nødven-
digvis at en har rett til innvandring. De som godtas som 
berettiget til asyl, må ha rimelig grunn til å frykte for-
følgelse eller annen trussel mot liv og helse. 

Her er det problem med dagens internasjonale defi-
nisjon av en flyktning, som FN vedtok i 1951. Den sier 
at en flyktning er en som er utafor egen stat på grunn 
av sosial gruppe, tro, politikk eller rase – som en sa den 

druknet i 2015. Stenges grensene til Hellas, vil de prøve 
seg gjennom Romania og Ukraina eller via Albania og 
Balkan til Italia gjennom Adriaterhavet eller fra Libya 
til Italia. 

Skal vi da åpne grensene helt? For alle som ønsker 
å komme inn? Moralsk finnes det argumenter for det-
te. Men jeg tror ikke det kan fungere. For det første vil 
det først og fremst ramme dem som står svakest på for-
hånd; ofte er det tidligere innvandrere som har usikre 
jobber. Det ville blitt et enormt press på arbeidsmarke-
det. Vi ser allerede at talsmenn for en nyliberal politikk 
nå vil bygge ned stillingsvernet, øke tida en arbeidsgi-
ver kan la folk gå før de ansettes, legge jobber på min-
stelønn eller lavere. Sjøl om folk i min stilling ikke vil 
merke det, er det uanstendig av meg å være råflott på 
vegne av dem som ikke har en sikker og god jobb. For 
det andre ville dette være en lissepasning til høyreradi-
kale krefter. Tegnene i mange land i Europa er dystre.

Jeg tror at noe av det som skremmer – og skremte 
mange høsten 2015, var det store tempoet i flyktningbe-
vegelsen. Det virket overveldende og ja, ute av kontroll. 
Hadde dette skjedd regulert og over lengre tid, tror jeg 
ikke antallet hadde spilt samme rolle. 

Derfor må vi formulere krav for at folk skal komme 
inn – og formulere hva som fører til avslag. Så vanskelig 
det enn er. 

Men helt avgjørende er at mennesker som søker 

gang. Men her er ikke tatt med forfølgelse på grunn av 
kjønn eller seksuell legning. Her er ikke miljøflyktnin-
ger med. Her regnes ikke inn de som er internt fordrev-
ne, som er flyktninger i eget land.  Derfor må vi også si 
at folk skal kunne få opphold også av ulike humanitære 
hensyn.

Opphold – hvor og hvor lenge?
Det sies iblant at det er galt å slippe inn mennesker for 
eksempel i Norge. I stedet skal hjelpen gis i nærområ-
dene. Nå er det jo langt på 
vei det som gjøres. Mens 
folk på flukt utgjorde 0,3 
prosent av Europas be-
folkning, utgjorde de for 
noen år siden ti prosent 
i Malawi, sør i Afrika, et 
fattig land. Det ene gyldige argumentet for denne lin-
ja, er at pengene rekker lenger – det er billigere å gi en 
flyktning mat i en leir enn å hjelpe med arbeid og bolig 
her i nord. Men om vi skal legge dette til grunn, må vi i 
det minste sikre at standardene i leirene blir akseptable; 
det er ikke tilfellet i dag. Bare 22 prosent av det nødven-
dige beløpet kom inn i 2015. 

Transittleirene, de lukkete piggtrådkransete mot-
takene i Hellas, er så ille at FN, Leger uten grenser, 
Flyktninghjelpen og Redd Barna ikke vil ta ansvar for 

å bringe folk dit. Men Erna Solberg og Børge Brende 
mener de er ok. 

Leire er allment ikke trygge for alle, ikke for kvinner 
og barn, eller for religiøse minoriteter. Og nærhet kan 
iblant bety fiendskap. Tyrkia er mildt sagt ikke glad i 
kurdere fra Syria, de mener de samarbeider med de tyr-
kiske kurderne, som slåss mot regimet i Tyrkia. Avtalen 
med EU om å sende flyktninger fra Hellas til Tyrkia 
kan sende folk i døden.

Det er også slik at noen mottakerland – som vesle 
Libanon – så å si er på bris-
tepunktet. Skulle staten 
bryte sammen, vil en ny stor 
mengde mennesker søke 
nordover. Her vil en ordnet 
omlokalisering av flyktnin-
ger til stater i nord være en 

hjelp.
Land som Hellas eller Italia i sør er jo i dag nærom-

råder. Men det er klart at Hellas ikke kan klare både 
å bli pisket av EU til større kutt i offentlige budsjet-
ter, med halvparten av ungdommen arbeidsløs, også 
skal bære byrdene ved flukten. Det er en avtale mellom 
europeiske land, inngått i Dublin. Den sier at folk skal 
søke asyl i det første landet de kommer til og ikke reise 
rundt og prøve flere muligheter. Men Hellas viser det 
meningsløse her: I stedet må det skje en fordeling mel-

Tyske flyktninger i den danske flyktningleiren i Aabenraa, februar 1945. Fotograf: Krämer. Hentet fra det tyske Bundesarchiv. Utvandrere fra Norge til Amerika på dekk av skipet S.S. Hellig Olav i 1904. Fotograf: Andreas Beer Wilse. Hentet fra digitaltmuseum.no

Leire er allment ikke trygge for 
alle, ikke for kvinner og barn, 
eller for religiøse minoriteter
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lom landene.
Nå det gjelder nærområder eller å komme hit, må vi 

derfor si som Ole Brumm – nøtter eller honning – ja 
takk.

Et annet spor som iblant foreslås, er å gi midlerti-
dig, tidsbegrenset opphold. Det skjedde blant annet med 
bosniere og med kurdere fra Irak. Tanken var at de 
skulle vende tilbake når forholdene ble normalisert. 
Men retur har bare skjedd i begrenset grad. Nå vil re-
gjeringen at folk skal ut etter fem år. Og den ønsker å 
hindre alt som gjør at de nåværende flyktningene slår 
røtter i Norge og får noen som vil stå opp for dem. De 
skal hindres i å ha nær kontakt med egen familie. For – 
med regjeringens forslag til krav til inntekt for å kunne 
hente familie vil bare to av ti flyktninger som har bodd 
her i fire år, kunne hente sine. Inntektskravet er slik at 
1,3 millioner nordmenn mellom 16 og 66 år ikke ville 
kunne ha hentet familie. Å inngå ekteskap gjøres van-
skelig; denne veien til familiedanning og seksuell kon-
takt stenges. De tillates ikke å gå inn i det ordinære ar-
beidsmarkedet. De skal bo på kanskje lukkete mottak. 
De vet ikke hva som skjer med dem. De er i en situa-
sjon av permanent midlertidighet. Dette kan på et vis 
henge på greip hvis det er visst at de skal tilbake. Men 
samtidig sier erfaringen at det alltid i alle flyttebevegel-
ser blir en del igjen, som 
ikke returnerer. Og da har 
vi en skapt en gruppe som 
ikke har noen tilhørighet 
til Norge, ja, er bitre over å 
ha blitt skjøvet vekk – og tyr til kriminalitet eller religi-
øs fanatisme. Da har Norge produsert sin egen indre fi-
ende. Den tilsynelatende effektive politikken har skapt 
sitt eget motstykke.

Vi kan håpe at det blir mulig for folk en gang i fram-
tida å reise til hjemstedet. Men vi kan ikke forlite oss på 
det; vi må tenke at sjansen er stor for at de blir.

Inkludering
Så derfor må mennesker komme ut blant mennesker, 
ute i kommunene. Der hverdagssolidariteten kan rå. 
Der de ansatte kan tre til. Der frivillige- som Røde 
Kors - kan stille opp.  Der foreninger kan søke å invol-
vere folk. Praktisk må det legges til rette for at asylsø-
kere kan lære språk og så raskt som mulig komme i ar-
beid. Ikke tape tempo. Da må kvalifikasjoner kartlegges 
raskt. Utdanning må effektivt prøves og bedømmes av 
NOKUT [Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen], 
som skal gjøre slikt. Mangler folk papirer, kan en arran-
gere praktiske prøver. 

Dessuten, mener jeg, at på den ene sida må staten 
kunne pålegge kommuner å ta i mot; ingen kan stikke 
av fra dugnaden. På den andre sida må staten tungt inn 
i finansiering, og bør heldekke kostnadene. Fordi situ-
asjonen for kommunene er så ulik. Og fordi flere har 

store vansker med å dekke budsjetter. Å pålegge dem å 
syte for flyktningene aleine, er å sette grupper opp mot 
hverandre.

Når det er sagt, synes jeg faktisk at norske myndig-
heter alt i alt kunne ha taklet den sterke og raske vek-
sten i flyktninger atskillig verre. Det er – heldigvis må 
en vel si – ikke noe vi er vant til og har ferdige rutiner 
for.  Noen sier at kontrollen var for dårlig ved inntaket, 
at skumle folk kan skjule seg blant asylsøkere. Og en 
slik spekulasjon kan en jo ikke gjendrive. Men det vi 
må huske er at de store terrorangrepene er gjort av ung-
dommer som er født i landet –på T-banen i London for 
noen år tilbake, i Paris i fjor, i Brussel i år, – og på Utøya 
i 2011.

Så en god del avgjøres av hva vi sjøl gjør. Noe vi da 
ikke skal gjøre, er som partier på Stortinget har disku-
tert, å gå inn for å gi flyktninger lavere lønn, opp til et 
par år. Det vi ikke gjør, er åpne for lange prøveperio-
der i ansettelse. Det vi ikke gjør er å tukle med jobbsik-
kerheten. Men vil vi skape en høyrereaksjon, er dette 
oppskriften. Dette setter flyktningene i et motsetnings-
forhold til andre på arbeidsmarkedet, ofte de som har 
de dårligst betalte jobbene, i flertallsbefolkningen eller 
tidligere innvandrere. Se utover Europa – det ytre høy-
re som marsjerer, er rekruttert fra folk som er og føler 

seg slått ut av utviklingen, 
I stedet for å se flykt-

ninger som de andre, må 
vi prøve å se oss sjøl i dem. 
Hvordan ville en Listhaug, 

Solberg, Brende – og Trond Giske, som i starten sa seg 
enig i Listhaugs liste over innstramminger – hvordan 
ville de ha reagert om det var de og ungene deres som 
var på desperat flukt? Og hvordan ville vi ha handlet 
om vi var flyktninger, om vi var i deres situasjon. De er 
mennesker som oss, som trakk et annet lodd enn oss i 
lotteriet. Som de vedtok, arbeiderne på et massemøte 
på Rjukan under en arbeidskonflikt i 1912 der utlendin-
ger ble utvist, vi står «sammen med vore kammerater 
som tilfeldigvis der føtt i et andet land», som tilfeldigvis 
er født i et annet land. 

Knut Kjeldstadli (f. 1948) er dr. philos. Fra 1996 har han 
arbeidet ved Universitetet i Oslo som professor i moderne 
historie; han har også vært professor 2 i Bergen og Trond-
heim. Han har redigert Norsk innvandringshistorie. 
Bind 1-2 (2003). Sammen med Grete Brochmann har han 
skrevet Innvandringen til Norge 900-2010 (2014). I 2008 
kom han ut med boka Sammensatte samfunn. Innvand-
ring og inkludering.
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Valget om å flykte: «Nå vet jeg hva po-
gromer er»
Den statelig initierte antijødiske politik-
ken ble iverksatt allerede de første må-
nedene etter den nazistiske maktover-

takelsen. Boikottaksjoner mot jødiske forretninger og 
avskjedigelsen av jødiske ansatte i embetsverket bidro 
til at over tredve tusen tyske jøder flyktet i løpet av na-
zistenes første år ved makten. Antallet flyktninger va-
rierte i takt med presset på den jødiske minoriteten. 
Innføringen av Nürnberg-lovene og Riksborgerlovene 

JA N  B R U S TA D
Rådgiver ved 
Holocoustsenteret

I perioden fra Hitlers maktovertakelse i januar 1933 til krigsutbruddet i september 
1939 flyktet nesten en halv million jøder fra Tyskland og tyskannekterte områder i 
Sentral-Europa.1 Hvorfor forlot de sine hjem for å søke tilflukt i fremmede land, og 
hvordan forholdt andre staters myndigheter seg til flyktningene? I underkant av 500 
jødiske flyktninger fant også veien til Norge. Hvem var de og hvordan kom de seg til 
Norge? Hva skjedde med dem da overgriperne de flyktet fra innhentet dem i landet 
de hadde håpet å være trygge? Dokumenter fra tre små privatarkiv ved HL-senterets 
arkivsamling gir innblikk i historien til fire jødiske flyktninger som fikk innreisetilla-
telse i 1939, og senere ble en del av historien om holocaust i Norge.

i 1935 førte for eksempel til en markant økning i antallet 
flyktninger. Lovene gjorde i praksis tyske jøder til an-
nenrangs borgere, og forbød ekteskap og seksuelt sam-
kvem mellom jøder og såkalte ariere.2 

Året 1938 førte flere enkelthendelser til at antallet 
jødiske flyktninger nådde nye høyder. Den 12. mars ble 
Østerrike innlemmet i det tyske riket under det såkalte 
Anschluss, og de østerrikske jødene kom under samme 
press som sine tyske trosfeller. Etter München-forliket 
i september samme år annekterte Tyskland også de su-
dettyske områdene av Tsjekkoslovakia, og mange tusen 

PÅ FLUKT FRA NAZISMEN 
– De jødiske flyktningene og Norge

tsjekkoslovakiske jøder ble tvunget på flukt til de tsjek-
kiske kjerneområdene i Böhmen og Mähren. Den vik-
tigste enkelthendelsen dette året var likevel den statlig 
initierte pogromen mellom 9. og 10. november, senere 
kjent som Krystallnatten eller Novemberpogromen. 
Denne natten ble synagoger i hele det tyske riket satt i 
brann, jødiske forretninger ble plyndret og vandalisert, 
og om lag 30 000 jødiske menn ble arrestert og inter-
nert i konsentrasjonsleirer. For mange jøder var dette 
det endelige signalet om at fremtiden deres ikke lenger 
lå i det tyske riket, og at de måtte komme seg ut av lan-
det før det var for sent. 

En av de jødiske flyktningene som kom til Norge 
kort tid etter Krystallnat-
ten var den 18 år gamle 
østerrikske kvinnen Ruth 
Maier. Fredag 11. november 
1938, dagen etter det vold-
somme angrepet på jødene 
i hjembyen Wien, noterte 
hun følgende i dagboken 
sin:

«De har slått oss […] Nå vet jeg hva pogromer er, 
vet hva mennesker er i stand til å gjøre. […] Alt er 
knust med fynd og klem, de jødiske butikkene spi-
kret igjen med plankebord og bjelker. […] Nede på 
gaten sier en arier: ‘Jeg gav den jøden juling så han 
stupte inn i hjørnet’.»3  

Drøye to måneder senere forlot Ruth Maier hjemlan-
det, med kurs for Norge. En ny bølge av flyktninger 
fulgte etter det tyske angrepet på Tsjekkoslovakia. Da 
nazistiske tropper marsjerte inn i Praha 15. mars 1939, 
utløste det umiddelbart en panikkartet stemning blant 
landets jødiske befolkning. Frem til denne dagen hadde 

mange tusen tyske og østerrikske jøder funnet en re-
lativt trygg havn i sitt slaviske naboland. De tsjekko-
slovakiske jødene hadde derfor få illusjoner om farene 
de sto overfor etter det nazistiske angrepet. Det tok da 
heller ikke lang tid før den nazistiske antisemittiske 
lovgivningen ble gjort gjeldende i de nylig annekterte 
tsjekkiske områdene. I Slovakia tok den nasjonalistiske 
og autoritære Hlinka-bevegelsen makten, og fikk til-
kjent en viss autonomi så fremt de forble lojale under-
såtter av den tyske overmakten. Tusenvis av tsjekkoslo-
vakiske jøder søkte desperat å komme seg ut av landet. 

Blant de som flyktet fra Tsjekkoslovakia, og i likhet 
med Ruth Maier til slutt fikk innreisetillatelse til Nor-
ge, var 31 år gamle Pavel Fraenkl. Etter den nazistiske 
okkupasjonen mistet han stillingen som dosent i tsjek-
kisk litteraturhistorie ved Universitetet i Brno, grunnet 
sin jødiske bakgrunn. Han bestemte seg raskt for å for-
late fødelandet. Veien ut av det okkuperte Protektorat 
Böhmen und Mähren var imidlertid langt fra enkel. Én 
ting var å ta det vanskelige valget om å reise fra hjem, 
familie og venner. En helt annen var mulighetene til å 
få innreise og visum til et nytt land. 

Politikken overfor flyktningene: «En invasjon av jø-
der må vi jo nemlig frabe oss»
Det tyske nasjonalsosialistiske partiets holdning til jø-
disk emigrasjon fra det tyske riket må kunne beskrives 
som noe selvmotsigende. Ulike konkurrerende hen-
syn og politiske mål sto opp mot hverandre. Frem til 
1941, da det ble nedlagt totalforbud mot emigrasjon, 
var det et uttalt mål å tvinge så mange jøder som mu-
lig ut av landet. Den antisemittiske politikken gene-

relt og den økonomiske 
utarmingen spesielt, ga da 
også den jødiske minori-
teten sterke insentiver til 
å forlate Tyskland. Samti-
dig bidro den systematiske 
økonomiske plyndringen 
av jødene – blant annet 
gjennom avskjedigelsen 
av jødiske statsansatte og 

tvangskonfiskeringen av jødiske bedrifter og virksom-
heter – til å begrense deres muligheter for emigrasjon.4 
Like fullt var også dette et mål for de nazistiske sty-
resmaktene. Historikeren Einhart Lorenz beskriver det 
som et bevisst ledd i den nazistiske utenrikspolitikken: 
«Ved å sende flest mulig fattige jøder ut av Tyskland og 
det tyskokkuperte Østerrike håpet de å skape et ‘jøde-
problem’ i mottakerlandene og dermed utbre antise-
mittismen der.»5 

 I månedene umiddelbart etter Hitlers maktoverta-
kelse ble menneskene som la på flukt fra de nazistiske 
forfølgelsene først møtt med en viss sympati i flere av 
Tysklands naboland.6 Holdningene endret seg imid-

Det tyske nasjonalsosialistiske 
partiets holdning til jødisk 

emigrasjon fra det tyske riket 
må kunne beskrives som noe 

selvmotsigende 

Dagen etter Krystallnatten. Fotografi fra en tysk by 10. november 1938. 
Foto: Wikimedia Commons.
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mittismen som de i utgangspunktet flyktet fra: «[…] de 
flyktninger som måtte få komme hit, og som forment-
lig alle er jøder, vilde bli uglesett. En slik situasjon er 
ingen, og aller minst flyktningene selv, tjent med.»16

I likhet med situasjonen i de fleste andre europeiske 
land, ble også hensynet til egne arbeidstakere og na-
sjonale økonomiske interesser fremholdt som begrun-
nelse for å holde de jødiske flyktningene utenfor Nor-
ges grenser. Ulike yrkes- og næringslivsorganisasjoner, 
som til dels ble konsultert av Justisdepartementet, var 
ofte kritiske til økt innvandring av frykt for at jødiske 
leger, advokater og forretningsmenn skulle fortrenge 
norske arbeidstakere. Paradoksalt nok ble stereotypien 
om jødenes fremragende forretningssans av en ansatt i 
fremmedpolitiet også brukt som argument for å slip-
pe enkelte jøder inn i landet: «Hvad om Norge tok inn 
et snes av de mest fremragende tyske forretningsjøder, 
forbød dem å drive privat handel, men plasserte dem på 
fast gasje i statens bedrifter?»17

Veien til innreise: «Jeg ber Dem om hjelp»
Til tross for norske myndigheters relativt restriktive 
innvandringspolitiske linje, var det mulig for enkelte 
jøder å få innreisetillatelse og opphold. Spesielt mot 
slutten av 1930-tallet, da antallet flyktninger økte kraf-
tig, og det ikke lenger var mulig å lukke øynene for den 
nazistiske forfølgelsen av jødene, fikk et større antall 
jødiske flyktninger oppholdstillatelse i Norge. For det 
første hendte det at ansatte i Justisdepartementet in-
tervenerte i saker der det noe mer restriktive Central-
passkontoret i utgangspunktet hadde gitt avslag. En 
vanlig kompromissløsning mellom total avvisning og 
ubegrenset oppholdstillatelse, var å gi de jødiske flykt-
ningene midlertidig opphold – med forventing om at 
de ville emigrere videre.18 For det andre svingte deler 
av opinionen og enkelte stortingsrepresentanter i ret-
ning av en mer liberal holdning til flyktningene. Et mye 
brukt eksempel på denne tendensen er Høyre-politiker 
Carl Joachim Hambros refsende beskrivelse av Norges 
flyktningpolitikk under stortingsdebatten i juni 1938: 
«Jeg tror at der ikke er nogen stat i Europa som har 
ydet så lite til arbeidet for landflyktige som Norge har 
gjort».19 Sist, men ikke minst, utgjorde den humanitære 
hjelpeorganisasjonen Nansenhjelpen20 en stor forskjell 
for de jødiske flyktningene. 

 Nansenhjelpen ble stiftet av Fridtjof Nansens 
sønn, Odd Nansen, i februar 1937. Andre sentrale med-
arbeidere i organisasjonen var Sigrid Helliesen Lund, 
Tove Filseth og Odd Eidem.21 Det som i første rekke 
kjennetegnet Nansenhjelpens virksomhet de påfølgen-
de årene var at den som en av få norske organisasjoner 
engasjerte seg aktivt for å bistå de jødiske flyktningene 
fra Sentral-Europa. Ved siden av Nansenhjelpen var 
det kun Jødisk Hjelpeforening som gjorde det samme. I 
motsetning til de fleste andre organisasjoner som støt-

han er jøde».11

Da den norske legasjonen i Berlin i mai 1933 ba om 
instrukser for hvordan man skulle forholde seg til tys-
ke jøder som søkte seg til landet, svarte Justisdeparte-
mentet at søknadene ville «bli behandlet og avgjort ef-
ter forholdene i hvert enkelt tilfelle».12 Samtidig kom 
det tydelig frem at det totale antallet jødiske flyktnin-
ger måtte begrenses til et minimum, og at frykten for 
masseinnvandring så definitivt var til stedet: «En in-
vasjon av jøder må vi jo nemlig frabe oss. Selv om vi i 
våre hjerter har all mulig sympati med dem».13 Det er 
denne typen argumentasjon Kjeldstadli har omtalt som 
en form for «spillogikk»: Man argumenterte for en re-
striktiv politikk for å unngå å oppmuntre andre til å 
søke.14 Om noen slapp inn ville stadig flere oppfatte det 
som en åpen invitasjon, og den fryktede «invasjonen» 
kunne bli en realitet.  

Et nært beslektet argument som ble brukt mot de 
jødiske flyktningene, var at et for høyt antall jødiske 
innvandrere ville gi grobunn for antisemittisme i Nor-
ge. Det ble fremholdt at det ikke fantes noe «jødepro-
blem» i Norge, men at det ville oppstå dersom man 
slapp jøder inn i landet.15 Aktører i Centralpasskontoret 
og Justisdepartementet hevdet så og si at jødene måtte 
stenges ute for ikke å bli utsatt for den samme antise-

lertid raskt. Myndighetene i både Frankrike og Belgia 
vedtok for eksempel allerede i 1934 og 1935 lover som 
tok sikte på å begrense antallet flyktninger. Utover 
1930-tallet økte særlig USAs betydning som tilflukts-
land, men også der bidro en stadig mer restriktiv inn-
vandringspolitikk til at de årlige flyktningekvotene ikke 
en gang ble oppfylt frem til 1939. Mange unge sionis-
ter søkte seg til det britiske mandatet Palestina, men et 
svært innfløkt kvotesystem la begrensinger på den lov-
lige innvandringen til dette 
området.7 

I juli 1938, etter at det 
østerrikske Anschluss hadde 
drevet nye titusener jøder 
på flukt, tok USAs presi-
dent Roosevelt initiativ til 
en internasjonal konferan-
se om flyktningsituasjonen. 
Konferansen ble holdt i den franske byen Evian, og 
skulle drøfte mulighetene for større flyktningekvoter 
og andre potensielle løsninger på det som hadde utvi-
klet seg til å bli en regelrett krise. Konferansen ble en 
fiasko. Den viste først og fremst at ingen land var vil-
lige til å ta imot flere flyktninger enn et absolutt mini-
mum, og at myndighetenes største bekymring var å bli 
oppfattet som landet med den mildeste innvandrings-
politikken. De tyske nazistene tolket på sin side Evian-
konferansens manglende resultater som et bevis på at 
jødene var uønsket også utenfor Tysklands grenser, og 
at motstanden mot den radikale antisemittiske politik-
ken dermed også var begrenset.8

Et stadig tilbakevendende argument som ble brukt 
mot tyske flyktninger generelt og jødiske flyktnin-
ger spesielt, var at de ikke måtte falle det offentlige til 
byrde. Både Europa og USA var preget av økonomiske 
nedgangstider, og en rekke land slet med høy arbeidsle-
dighet. Når de nazistiske styresmaktene i tillegg gjorde 
sitt ytterste for å frata jødene det de hadde av penger og 
verdier før de fikk emigrere, var det ingen enkel sak å 
etablere nye liv i utlandet. Myndighetene i flere av til-
fluktslandene la dessuten restriksjoner på flyktningenes 
muligheter for å få arbeid. I et allerede presset arbeids-
marked ble det fra flere hold advart mot å prioritere 
sysselsetting av nyankomne flyktninger. I mange av til-
fluktslandene var derfor en av forutsetningene for å få 
innreisetillatelse at frivillige organisasjoner eller privat-
personer kunne garantere for flyktningens økonomiske 
situasjon. 

Et spesifikt problem for jødene var at de stort sett 
ble betraktet som økonomiske fremfor politiske flykt-
ninger – til tross for at de utvilsomt var ofre for den 
nazistiske forfølgelsespolitikken. Politiske flyktninger, 
som sosialdemokrater og kommunister, kunne i langt 
større grad enn de jødiske flyktningene regne med støt-
te fra partifeller og politiske søsterorganisasjoner i an-

dre land. Gjennom beskrivelsen av jødene som sosiale, 
økonomiske eller opportunistiske flyktninger var det 
også en tendens til å nedprioritere og bagatellisere de 
jødiske flyktningenes situasjon. 

Også norske myndigheter praktiserte, med histori-
ker Knut Kjeldstadlis ord, en politikk der det for po-
litiske flyktninger var «mulig å slippe inn og bli, men 
ikke alltid», mens det for jøder var «nesten umulig å 
komme inn – men ikke alltid».9 En av dem som har viet 

denne tematikken mest 
oppmerksomhet i Norge, 
kriminologen Per Ole Jo-
hansen, fremholder også 
at det var langt vanskeli-
gere for jøder å slippe inn 
i landet. Mens de politiske 
flyktningene fikk bistand 
fra arbeiderbevegelsen, 

hadde jødene få støttespillere som talte deres sak.10 I 
både Justisdepartementet og Centralpasskontoret ek-
sisterte dessuten forestillingen om at jødenes situasjon 
som forfulgt gruppe ikke var prekær nok til at de for-
tjente asyl. En funksjonær i Centralpasskontoret avvis-
te blant annet en jødisk flyktning med følgende kom-
mentar: «Han er ikke spesielt forfulgt, bortsett fra at 

Mens de politiske flyktningene 
fikk bistand fra arbeiderbeve-
gelsen, hadde jødene få støtte-

spillere som talte deres sak

Avisoverskrifter fra Aftenposten 1938-39. Debatten om de jødiske 
flyktningene kom i slutten av 1930-årene tydelig til uttrykk også i 
dagspressen. 

Brev fra Nansenhjelpen, 28.11.1939. Det første brevet Pavel Fraenkl 
mottok fra Nansenhjelpens Odd Eidem. Foto: Arkivet etter Pavel Fra-
enkl, 1939-45, HL-senteret.
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stengt.
 Den 31. oktober 1939, etter at alt håp om emigrasjon 

til USA var ute, sendte Pavel Fraenkl et brev til Norge, 
i det som nærmest må ha vært ren desperasjon. Brevet 
var skrevet på tysk og adressert til Harald Schjelderup, 
professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Fraenkl 
kjente på ingen måte Schjelderup personlig, men hadde 
studert hans arbeid under sitt hovedfagsstudium i psy-
kologi. Han henvendte seg til Schjelderup som viten-
skapsmann og kollega, fra én akademiker til en annen: 
«Kjære herr professor. Vi kjenner hverandre ikke per-
sonlig. […] Men den tillit som jeg henvender meg til 
Dem med, strømmer ut fra kjennskapet til deres arbei-
der.» Videre forklarte Fraenkl sin fortvilede situasjon, 
og ba Schjelderup innstendig om han på noe som helst 
vis kunne bistå i forøket på å få visum til Norge: «Jeg 
ber Dem om hjelp. […] Alle mine håp og tanker går nå 
til Dem. Til Norge. Kan De avgjøre min skjebne?».24

 Det var lite Schjelderup kunne gjøre personlig, 
men han videresendte Fraenkls brev til Odd Eidem i 
Nansenhjelpen. Nettopp Eidem tok kontakt med Fra-
enkl en måned senere. I et brev datert 28. november 
1939, ga han uttrykk for at det ville bli vanskelig å skaffe 
Fraenkl innreisetillatelse. Han stilte også spørsmål ved 
om Fraenkl hadde forsøkt å komme seg til Amerika. 
Samtidig etterlot han et snev av håp: Nansenhjelpen 
ville benytte enhver mulighet til å støtte Fraenkls vi-

tet flyktninger, hadde Nansenhjelpen ingen politisk 
forankring. Organisasjonens medarbeidere spesialiserte 
seg derfor i å hjelpe de jødiske flyktningene, og garan-
terte i mange tilfeller for deres økonomiske situasjon 
dersom de fikk opphold i Norge. Av de knappe 500 jø-
diske flyktningene som oppholdt seg i Norge ved krigs-
utbruddet, ble over halvparten hjulpet til landet med 
bistand fra Nansenhjelpen.22

 En av de jødiske flyktningene som kom seg til 
Norge takket være Nansenhjelpens innsats var Pavel 
Fraenkl. Fraenkls vei til opphold i Norge var imidlertid 
både kronglete og tilfeldig. I likhet med mange andre 
ønsket han seg i utgangspunktet til USA. I privatarki-
vet han etterlot seg finnes blant annet et dokument fra 
det tsjekkiske Utdanningsministeriet, som bekrefter 
at Fraenkl hadde undervist i pedagogikk ved en privat 
høyskole i byen Brno. Bekreftelsen var skrevet på tsjek-
kisk og engelsk, og ministeriet påpekte at den var et-
terspurt av Fraenkl for å fremvises ved det amerikanske 
konsulatet i Praha.23 Fraenkl skaffet seg flere tilsvarende 
bekreftelser fra andre utdanningsinstitusjoner der han 
hadde forelest frem til sin avskjedigelse fra Universite-
tet i Brno i 1939. Han håpet antakelig at han ved å vise 
belegg for sine evner og sin fremgangsrike akademiske 
karriere, ville han stille sterkere under vurderingen av 
søknaden om innreise til USA. Så var ikke tilfelle. Som 
for mange andre i hans situasjon var grensene til USA 

Nansenhjelpen ville benytte 
enhver mulighet til å støtte 

Fraenkls visumsøknad

sumsøknad.25 Den 22. desember 1939 fikk Fraenkl be-
skjeden han hadde håpet på. Det norske generalkonsu-
latet i Praha kunne meddele at han hadde fått innvilget 
innreise til Norge av Centralpasskontoret i Oslo.26 I ja-
nuar 1940 ankom Pavel Fraenkl Nansenhjelpens konto-
rer i Wergelandsveien 7 i Oslo, etter forgjeves å ha for-
søkt å komme seg ut av det okkuperte Tsjekkoslovakia i 
nesten et år.

 En av Nansenhjelpens største bragder var da orga-
nisasjonen i løpet av sommeren 1939 oppnådde innrei-
setillatelse for 37 jødiske barn fra det okkuperte Tsjek-
koslovakia. Barna ankom Norge i følge med Sigrid 
Helliesen Lund i oktober 1939, og ble i all hovedsak 
fordelt på fosterfamilier rundt om i landet.27 De fleste 
av dem ble sendt ut av hjemlandet av sine egne foreldre, 
i den tro at de ville være trygge i det frie Norge. To av 
barna som kom til Norge i denne transporten var søs-
knene Ilse og Thomas Mautner. Seks år gamle Ilse og 
hennes to år yngre bror ble først innlosjert på det jødis-
ke barnehjemmet i Oslo, men kom etter et par måneder 
til Bergen. Der fikk de bo hos det unge ekteparet Finn 
og Gunnhild Skre på Møhlenpris. I arkivet etter Tho-
mas Mautner finnes blant annet en mengde brev som 
søsknene fikk tilsendt fra sine foreldre, Edith og Felix, 
mens de oppholdt seg i 
Norge. Det fremgår av 
denne korrespondansen 
at deres mor engasjerte 
en språklærer for å lære 
seg norsk, og at også hun 
og ektemannen hadde en 
klar intensjon om å flykte til Norge og gjenforenes med 
barna.28 I løpet av året 1940 fikk de imidlertid det ende-
lige avslaget fra norske myndigheter.

 Enkelte jødiske flyktninger kom seg også til Norge 
uten organisert bistand fra hjelpeorganisasjoner som 
Nansenhjelpen. Blant dem var Ruth Maier. I midten 
av januar 1939 skrev hun i et brev til sin yngre søster: 
«Jeg er full av lykke i dag. Vi fikk telegram fra Norge: 
‘Visum ordnet, billetter sendt, brev følger’.»29 Søste-
ren hadde allerede flyktet til England med de såkalte 
Kindertransportene. For å få visum og opphold i Norge 
var Ruth og andre i hennes situasjon fullstendig avhen-
gig av privatpersoner som kunne garantere at den ny-
ankomne flyktningen ikke ville falle det offentlige til 
byrde. Gjennom sin avdøde fars kontaktnettverk i den 
internasjonale post- og telegrafunion, fikk Ruth Maier 
denne garantien av telegrafbetjent og familiefar Arne 
Strøm. Mandag 30. januar 1939, etter to dagers tog-
reise gjennom kontinentet, flyttet Ruth inn i familien 
Strøms bolig i Storgaten 7 på Lillestrøm.

 I løpet av året 1939 hadde Ruth Maier, Pavel Fra-
enkl og søskenparet Ilse og Tomas Mautner alle flyk-
tet fra den nazistiske forfølgelsen i sine hjemland, og 
kommet gjennom det trange nåløyet som en innreise-

tillatelse til Norge representerte. Som den siste av dem 
hadde Fraenkl ankommet landet i januar 1940 – kun tre 
måneder før det tyske angrepet på Norge. 

Flyktningene og holocaust i Norge: «Tyskerne er 
over meg igjen»
Ikke lenge etter at han kom til Norge, fikk Pavel Fra-
enkl prøve seg som gjesteforeleser ved Universitetet i 
Oslo. Det må ha fortonet seg som en tillitserklæring og 
anerkjennelse for den unge og ambisiøse akademike-
ren. Den 8. april 1940 foreleste han om Henrik Ibsen 
og tsjekkisk åndsliv, i et fortsatt fritt Norge. En av til-
hørerne skal ha vært utenriksminister Halvdan Koht.30 
Dagen etter gikk tyske tropper til angrep på landet. 

 De jødiske flyktningene var allerede kjent med den 
antisemittiske forfølgelsespolitikken, og visste hva som 
kunne vente dem. Da Ruth Maier den 10. april nedteg-
net sine tanker om det tyske angrepet på Norge i dag-
boken sin, mintes hun Krystallnatten i Wien halvannet 
år tidligere: «Ett år er gått siden jeg med gravalvorlig 
ansikt satt ved skrivebordet mitt og skrev: ‘Dette er de 
frykteligste dagene jeg noensinne har opplevd!’ Og så 
nå igjen. Ingen forskjell. Jeg er alene. Det er det hele. 
[…] Tyskerne er over meg igjen!».31 

En gruppe som befant 
seg i en helt særegen situa-
sjon etter den nazistiske ok-
kupasjonen av Norge, var de 
jødiske barneflyktningene. 
De fleste av barna hadde 
biologiske foreldre i Tsjek-

koslovakia eller Østerrike. Premisset for at de hadde 
sendt sine barn ut av landet var et fritt og trygt Norge. 
Når også Norge kom under nazistisk kontroll, oppsto 
derfor et voldsomt dilemma for foreldrene: Skulle bar-
na hentes hjem, eller skulle de bli i sine nye vertsfamili-
er? Det var i flere tilfeller også uklart hvordan de norske 
pleiefamiliene forholdt seg til den nye situasjonen. Et-
ter angrepet på Norge tok Nansenhjelpen derfor kon-
takt med både barneflyktningenes biologiske foreldre 
og de norske pleiefamiliene, for å avklare barnas videre 
fremtid. I arkivet etter Tomas Mautner finnes flere brev 
som gir innblikk i denne kommunikasjonen. 

 Allerede den 20. mai 1940 fikk pleiefaren Finn 
Skre et brev fra Nansenhjelpens Tove Filseth, der han 
ble bedt om å avklare «hvordan forholdene ligger an 
fremover». I august kom ekteparet Skres utvetydige 
svar: «Vi er fremdeles i stand til å ha barnene hos oss, 
og De kan være forvisset om at vi skal gjøre alt vi kan 
for at barnene skal ha det trygt og godt». Reaksjonen 
fra barnas biologiske mor i Tsjekkoslovakia, Edith, lot 
ikke vente på seg. I september understreket hun hvor 
lettet hun var over at barna fikk bli i Bergen, og i sitt 
neste brev, datert 25. oktober 1940, skrev hun: «Det vik-
tigste av verden er at barna har det godt, og siden jeg 

Brevkort fra Edith Mautner (forside og bakside). Edith Mautner sendte jevnlig brev fra hjembyen Praha til sine barn etter at de kom til Norge 
med Nansenhjelpen. Foto: Arkivet etter Thomas Mautner, 1939-45, HL-senteret.
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vet det er det mig nesten likegyldig hva skal vaere med 
oss».32 Beslutningen om å la dem bli igjen i Norge skul-
le vise seg å redde barnas liv. Året etter, i oktober 1941, 
ble barnas foreldre deportert fra sitt hjem i Praha til 
gettoen i Łódź, og begge ble senere drept. 

 Da arrestasjonene og deportasjonene av jødene i 
Norge begynte høsten 1942, var de jødiske flyktninge-
ne i utgangspunktet blant de mest sårbare individene i 
landet. Ikke minst gjaldt dette de jødiske barna. Sam-
tidig sto flyktningene på 
enkelte vis bedre rustet enn 
de norske jødene i møte 
med den nazistiske utryd-
delsespolitikken. Bjarte 
Bruland påpeker i sitt store 
verk om holocaust i Norge 
at nettopp denne gruppen hadde den laveste dødspro-
senten høsten 1942.33 De voksne flyktningene hadde for 
eksempel alt tatt det vanskelige valget om å forlate sine 
hjem og flykte til et ukjent land. De fleste av dem kom 
til Norge alene og var ikke bundet av hensyn til nær fa-
milie og venner da arrestasjonene begynte. Slike for-
hold kunne gjøre det enklere å flykte videre til Sverige. 
I tillegg var de allerede «herdet» gjennom opplevelsene 
i sine hjemland – de ble i mindre grad enn mange av de 
norske jødene overrasket av nazistenes aksjoner. Eller 
som den tysk-jødiske flyktningen Max Tau beskrev sitt 
møte med en del nordmenns naivitet: «De hadde gan-

ske enkelt ikke fantasi nok til å forestille seg den full-
stendige rettsløshet.»34

 Den viktigste faktoren var likevel at mange av 
flyktningene allerede i utgangspunktet hadde drevne 
motstandsnettverk rundt seg. Særlig gjaldt dette de 
som hadde kommet til Norge med Nansenhjelpen. 
Som Odd Nansen selv påpekte i sine memoarer, drei-
de organisasjonens virksomhet under krigen seg i ret-
ning av å hjelpe flyktningene over grensen til Sverige.35 

Mens så å si alle de jødiske 
barneflyktningene som rei-
ste tilbake til sine biologis-
ke foreldre ble deportert og 
drept, klarte Nansenhjel-
pen for eksempel å redde 
det store flertallet av de 

gjenværende barna til Sverige i løpet av vinteren 1942-
43. Blant dem var også Ilse og Thomas Mautner. De to 
ble først sendt til Oslo med tog, og deretter smuglet til 
Sverige med lastebil og til fots. Den 5. januar 1943 kom 
søsknene Mautner til Sverige, og begge overlevde der-
med krigen.

 Pavel Fraenkl skulle etter planen også flykte til det 
nøytrale Sverige. Med bistand fra Nansenhjelpen lå 
han en periode i dekning i nærheten av Kongsvinger, 
men like før flukten ble han avslørt og arrestert. Han 
satt internert på Grini helt frem til januar 1944, da ok-
kupasjonsmakten deporterte ham til Sachsenhausen 

Ruth Maier i Norge. Ruth Maier sammen med venner under tiden i Norge. Ruth står helt til høyre i bildet. Foto: Arkivet etter Ruth Maier, 1933-
45, HL-senteret

Spørreskjema Ruth Maier. Ruth Maiers utfylte Spørreskjema for jøder i Norge. Foto: Riksarkivet.

Beslutningen om å la dem bli 
igjen i Norge skulle vise seg å 

redde barnas liv
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og deretter videre til Auschwitz-Birkenau. Også blant 
jødene som ble deportert fra Norge, var overlevelses-
raten høyest blant flyktningene. Mange av dem var 
relativt unge menn, en forutsetning for å overleve den 
første seleksjonen. De behersket dessuten ofte både 
tysk og tsjekkisk flytende – språkkunnskaper som veide 
langt tyngre i det nazistiske leirsystemet enn norsk. Pa-
vel Fraenkl satt også internert i Auschwitz kortere tid 
en de fleste andre jødene som ble deportert fra Norge. 
Han overlevde de nazistiske leirene, og returnerte etter 
krigen til Norge, der han ble boende frem til sin død i 
1985. 

 Ruth Maier sto på sin side helt alene, uten noe or-
ganisert hjelpeapparat i ryggen. Høsten 1942 hadde hun 
flyttet ut fra familien Strøm, og bodde i Dalsbergstien 
på St. Hanshaugen i Oslo. Da de nazistiske styresmak-
tene registrerte jødene i Norge våren 1942, rådet Nans-
enhjelpen mange av flyktningene til ikke å fylle ut re-
gistreringsskjemaene eller levere sine pass til stempling. 
Ruth fikk aldri noen advarsel og fylte ut sitt Spørreskje-
ma for jøder i Norge ved Romerike politidistrikt 4. mars 
1942. Da massearrestasjonen begynte høsten samme år, 
gjorde hun heller ingen alvorlige forsøk på å flykte. Den 
26. november 1942 deporterte okkupasjonsmakten, i 
samarbeid med det norske kollaborasjonsregimet, Ruth 
Maier og 528 andre jøder med skipet Donau. Maier ble, 
i likhet med alle kvinner og barn på denne transporten, 
myrdet ved ankomst i Auschwitz-Birkenau 1. desember 
1942. 
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Når ein blir evakuert blir ein fjerna frå ein 
farleg eller potensielt farleg situasjon, eit 
ras, eit jordskjelv, krigshandlingar eller 
anna. Min definisjon av omgrepet tvangse-

vakuert er derimot at ein blir fjerna frå ein påstått fare. 
Den 28. oktober 1944 fekk befolkninga i Finnmark og 
Nord-Troms ordre om evakuering. Dei om lag 75.000 
innbyggarane fekk høyre at dei sovjetrussiske styrka-
ne var så farlege at det var tryggast å rømme. Befolk-
ninga, norske myndigheiter og andre allierte kalla det 
ei tvangsevakuering fordi dei meinte at det slett ikkje 
fanst nokon sovjetrussisk fare, i alle fall ikkje retta 
mot den norske sivilbefolkninga.1 Om lag 50.000 blei 
tvangsevakuert, medan om lag 25.000 blei igjen i eit 
område som særleg i aust var kraftig øydelagt av sovjet-
russisk bombing og som tyskarane til alt overmål brann 

J U LI A  S TA N G ELA N D
Formidlar og museumspedagog,
Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.

Når ein fortel om flyktningar er det lett at dei blir redusert til «berre» flyktningar. Det 
er òg lett å ta med berre dei som passar godt inn i «flyktningboksar» laga av historika-
rar med hang til å sette ting i system. Vidare er det lett å berre  formidle forteljingane 
til dei som roper og ropte høgast. Vi vil fortelje dei «gode» historiene, dei som kan fram-
kalle medkjensle og gru for tilhøyrarane. Forteljingane om dei norske flyktningane frå 
Finnmark og Nord-Troms er kanskje ikkje noko unntak. Som formidlar av historie er 
det trygt og lett å gå for den «gode» historia, men kanskje har vi òg ei plikt til å tenke 
utanfor boksen.

ned før dei trakk seg tilbake – Den brente jords taktikk.
Dei nazistiske myndigheitene (nordmenn så vel 

som tyskarar) skildra desse flyktningane på sin måte, 
mellom anna gjennom media. Dei allierte, inkludert 
eksil-Noreg, brukte andre karakteristikkar. Eg vil ikkje 
kome innpå det her. I denne teksten vil eg fokusere på 
korleis dei har blitt skildra i ettertid og heilt fram i dag. 
Min påstand er at nokon har fått rope høgast og at det 
er lett å falle for den gode historia. Denne står ikkje i 
kontrast til ei historie om vondskap, men er ei historie 
med tydeleg dramaturgi, spenning og for all del, David 
er med og han trassar Goliat.

 Vi menneske har ofte behov for å skape system og 
kontroll. Dette gjer seg mellom anna uttrykk i stereo-
typiar, i fordommar og i boksar. Som historikarar «ryd-
dar» vi i historia mellom anna ved hjelp av periodiske 

LA MEG FORTELJE DEG 
EI GOD HISTORIE

inndelingar som vikingtid og opplysningstid. Denne 
periodiseringa kan òg fungere til «boksing», kvar pe-
riode får utdelt nokre kjennemerke og det er stort sett 
hendingar og personar som svarer til desse kjennemer-
ka og som derfor enkelt kan plasserast i boksen, som 
blir nemnt seinare. I vikingtida står vikingen sentralt, 
medan alle «vanlege» folk i større grad blir plassert i 
skugga, og det er neppe dei 
sløvaste knivane i skuffa 
som blir trekt fram i skild-
ringa av opplysningstida. I 
formidlinga av den nord-
lege flyktninghistoria frå 
1944/45 finst det òg slike 
boksar med kvar sine kjennemerke. Nokre boksar blir 
gjerne tydelegare trekt fram enn andre.

 Den tydelegaste differensieringa har eg allereie 
nemnt, nemleg inndelinga i dei som blei tvangsevaku-
ert og dei som blei igjen. I møte med den fyrste grup-
pa, dei tvangsevakuerte, er det lett å sjå for seg ei pas-
siv gruppe som lét seg evakuere til noko ukjent og som 
passivt tok imot hjelp, passivt følgde straumen og pas-

sivt lét seg plassere på ein endeleg opphaldsstad som dei 
fekk tildelt. Reisa – oftast med båt – blir gjerne fram-
stilt som forholdsvis brutal og i alle fall slitsam. Gruppa 
blir vidare gjerne delt i to: Dei som fekk det bra dit dei 
kom og dei som ikkje fekk det. Det er lett for meg som 
formidlar i omvisingar på museet å trekke fram nettopp 
desse historiene, støtta av bilete i utstillinga av mennes-

ke med tomme blikk som 
står i kø, får mat og klede, 
og som minner om flykt-
ningar vi ser på bilete i dag. 
For dei aller fleste var det 
heilt klart ei slitsam reise 
og mange kunne nok føle 

seg passive, kanskje særleg under reisa, men passivitet 
er ikkje eit fullt ut dekkande kjenneteikn.

Å flytte ei så stor menneskemengde krev planleg-
ging og gode vurderingar, og dette var slett ikkje gjort 
i forkant. Det hjelpte heller ikkje at om lag 200 000 
tyske soldatar òg skulle flyttast samtidig. Det er ikkje 
til å undrast over at nokon av dei i lange eller korte aug-
neblink kunne føle apati, men eitt bilete kan ikkje vise 

Min påstand er at nokon har 
fått rope høgast og at det er lett 

å falle for den gode historia

Livet etter nedbrenninga kravde kreativitet av befolkninga. For nokon blei ein kvelva båt løysinga. Kanskje er dette ei anna forteljinga vi liker 
å fortelje, sjølv om den ikkje gjaldt for så mange? Dette bilete er frå Gamvik I dette båtkvelvet budde det åtte menneske, to kyr og ei geit. Foto: 
Ole Friele Backer (1907—1947), Riksarkivet, via Flickr.com.
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fleire månadar og nokre få bilete kan heller ikkje vere 
dekkande for reaksjonane og erfaringane til 50.000 
menneske over tid. Folk reagerte forskjellig. Det er lett 
i ettertid å ende opp med å skildre desse menneska ber-
re som flyktningar, men dette var menneske som hadde 
levd før og som levde etterpå. Menneske som var vane 
med å klare seg sjølv og som gjekk aktivt inn for å gjere 
det igjen så snart dei hadde kome fram til den staden 
der dei skulle vere ut krigen. Mange av dei blei òg endå 
meir aktive så snart krigen var slutt. 

Dei som blei tvangsevakuert blei i samtida kritisert 
– òg av norske myndigheiter – fordi dei lét seg tvangse-
vakuere, fordi dei passivt blei med, utan å yte motstand. 
Det er i denne samanheng viktig å hugse at den tyske 
ordren sa at dei som ikkje lét seg evakuere (tyskarane 
karakteriserte det naturlegvis ikkje som tvang sidan dei 
meinte at sovjetrussarane utgjorde ein reell fare) ville 
bli skotne. I ein slik situasjon følte mange at dei ikkje 
hadde noko val. Eg vil likevel hevde at dei likevel tok 
eit aktivt val. Dei valte livet. I seinare tid er det få – om 
nokon – som har kritisert dei for dette. Det er kanskje 
likevel den andre gruppa vi liker best å trekke fram, 
nemleg dei som trassa tvangsevakueringa – sjølv om 
det i yttarste konsekvens innebar 
livsfare.

Denne gruppa på om lag 
25.000 blir gjerne karakterisert 
som holebuarar. Det er ei nem-
ning som mange sette på seg 
sjølv under krigen og er følgjeleg 
ikkje historikarar sitt forsøk på å 
skape system i ettertid. Nemninga skuldast at fleire av 
dei som motsette seg tvangsevakueringa gøymte seg i 
hòler. Med tanke på livsfaren var mange opptekne av 
å halde seg skjult. Svært få blei skotne som ein konse-
kvens av at dei hadde halde seg skjult, men for nokon 
var det ergerleg å bli oppdaga og frakta sørover. Andre 
kom etter ei tid fram frivillig. Dei hadde sett at verken 
russisk eller øvre alliert hjelp kom og såg følgjeleg ikkje 
syn på ein finnmarksvinter i ei hòle. Det er interessant 
at medan nokon følte at dei ikkje hadde anna val enn 
å tvangsevakuere, flykta andre til hòler og bergsprek-
ker der dei levde i fleire månadar. Eg vil ikkje gå innpå 
bakgrunnen for desse vala her, men understreke at fåta-
let av dei såkalla holebuarane faktisk ikkje levde i hòler. 
Blant dei 25.000 som lurte seg unna tvangsevakueringa 
finst det mange ulike erfaringar. Nokon av dei levde i 
gammar, andre i telt eller lavvo. Hytter blei òg tekne i 
bruk. Nokon kom seg over grensa til Finland og levde 
der i hus som var evakuert av finlendarane, andre rømte 
til Sverige.

Den største skilnaden ligg kanskje likevel mellom 
Aust og Vest, for medan hòlebuarane i Vest-Finnmark 
måtte slite med tysk klappjakt i tillegg til kulde og mat-
mangel, slapp befolkninga i Aust-Finnmark den tyske 

faren. I dette såkalla frigjorte Finnmark var det sovjet-
russarane som styrte. Tyskarane var pressa tilbake og 
dette innebar òg at sivilbefolkninga fekk hjelp. Det har 
blitt hevda at befolkninga ville ha døydd utan denne 
hjelpa. Innbyggarane i Aust-Finnmark levde under ut-
bomba forhold og livet i tilfluktsrom, gruvegangar og 
dei få husa som stod att, kan neppe karakteriserast som 
bra, men dei hadde altså fridommen. Etter kvart kom 
andre seg òg over til dette området og blei frie.

Det er vanskeleg å talfeste nøyaktig kor mange som 
budde i hòler og kor mange som ikkje gjorde det, men 
av dei 25.000 vil eg estimere at det var mindre enn ¼ 
som levde eit strengt holebuarliv. Det er likevel deira 
historie som blir trekt fram. Vi fortel gjerne om liva til 
vestfinnmarkingane i hòlene. På museet er det til dø-
mes laga ein kopi av ei hòle nettopp for å illustrere des-
se historiene. Denne hòla kan ein gå inn i og ein kan 
høyre lyden av dropar som fell frå taket, medan ein fan-
taserer om korleis det må ha vore å leve i denne perio-
den. Historia til menneska i Aust-Finnmark er mindre 
synleg, sjølv om den òg er der.

Dette mønsteret ser ein òg i litteratur som omhand-
lar denne perioden. Ei forklaring kan vere at dei såkalla 

holebuarane var dei 
som var mest opp-
tekne av å formidle 
si historie. Kanskje 
var det òg dei som 
hadde best tid til å 
skrive dagbok medan 
dei venta på freden. 

Ei anna forklaring kan vere at historia om David som 
stod opp mot Goliat er ei historie vi liker å repetere, 
anten vi fortel om eigne oldefedrar og bestefedrar (barn 
trekk faktisk svært sjeldan fram oldemor og bestemor) 
eller om menneske som levde før oss. Dette er ei god 
historie fordi den er spanande, har ein klar skurk, hel-
tar og ei tydeleg avslutning i og med freden. Historia 
om austfinnmarkingane under sovjetrussisk vern er 
mindre gripande. Ei tredje forklaring kan vere at flykt-
ningsstempelet er mindre tydeleg overfor befolkninga i 
Aust-Finnmark. I og med frigjeringa 25. oktober 1944 
hoppar dei kanskje over heile evakueringstida. Mange 
av dei trengte ikkje ein gong å ta valet om tvangseva-
kuering fordi sovjetrussarane faktisk kom. Periodisk 
blir deira historie ikkje hekta på krigsåra, men på gjen-
reisingstida. Dei blir ikkje i like stor grad karakteri-
sert som flyktningar i eige land. Dei blir oppfatta som 
handlekraftige menneske som stifta kommunestyrer, 
sette inn fylkesmann, stifta ordensmakt og tok til med 
gjenreising allereie før øydelegginga hadde byrja i Vest-
Finnmark og i Nord-Troms.

Det er viktig at vi som formidlar historia om dei 
75.000 menneska som levde i Finnmark og Nord-
Troms på slutten av andre verdskrig passar på at vi 

får med i alle fall nokre nyansar. Vi må få med at dei 
tvangsevakuerte valte livet og at hòlebuarane ikkje ute-
lukkande levde i hòler. Vi må vere merksame på at det 
finst mange fleire forteljingar enn dei som blei skrivne 
ned og vi må passe på at vi spør etter desse. Forteljinga-
ne til dei som skreik høgast kan ikkje automatisk gene-
raliserast til ei historie som gjaldt for alle. Vi må sam-
tidig anerkjenne at vi treng boksane, at vi treng system 
for å i det heile å kunne fortelje om fortida. Samtidig 
må vi understreke at sjølv om fleire delte opplevingar 
så har ingen erfart det same. Vi må ikkje vere så oppte-
kne av å fortelje gode historier med god dramaturgi og 
tydelege heltar og skurkar, at vi utlét dei historiene som 
ikkje har desse elementa.

Julia Stangeland (f. 1989) arbeider som formidlar og mu-
seumspedagog ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og 
Nord-Troms, i Hammerfest. Julia har master i historie frå 
Universitetet i Oslo. Ho har tidlegare mellom anna skri-
ve bokmelding av boka Skjebnehøst i nr. 1/2018, artiklane 
«Nedriving, nedbrenning og nyreising» og  «Hallo, kjente!» 
i høvesvis Fortid nr. 4/2017 og 2/2017

NOTER

1 Den tyske okkupasjonsmakta argumenterte overfor befolk-
ninga i Finnmark og Nord-Troms spesielt, men òg i aviser og 
liknande generelt, med at sivilbefolkninga skulle evakuerast 
for deira eige beste. Okkupasjonsmakta, som for så vidt òg var 
sett saman av norske nazistar, hevda at sovjetrussiske soldatar 
ville drepe befolkninga, valdta kvinnene med meir. Dei hevda 
vidare at leiinga i Sovjetunionen var ute etter å okkupere det 
nordlegaste Noreg. Det fanst ein viss grad av sanning i dette, 
særleg når vi ser på liknande frigjering i Aust-Europa, men 
norske myndigheiter i eksil hevda like hardnakka at sovjet-
russarane kom som frigjerarar, ikkje som okkupantar. Det var, 
ikkje overraskande, dei folk lytta til. Mange av innbyggarane i 
Finnmark og Nord-Troms hadde dessutan positive erfaringar 
med russarane, mellom anna frå Pomorhandelen. Les meir i 
masteroppgåva mi: Svart på kvitt med nokre gråtoner fra 2017.

Vi må få med at dei 
tvangsevakuerte valte livet 

og at hòlebuarane ikkje 
utelukkande levde i hòler
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Mennesket har på mange måter gjennom 
historien flyktet fra det vi er: som da vi 
forlot savannene for å utforske verden; 
som da vi gikk fra å være jegere og sam-

lere til bønder og industriarbeidere; som da verdens 
sentrum forandret seg fra land til by. Men kanskje enda 
mer radikalt i moderne tid, når vi nå har utviklet tek-
nologi til å kunne helbrede kroppens mange skavanker; 
når vi nå har utviklet teknologi til å kunne transcendere 
biologisk kjønn; og når vi nå er på god vei til å utvikle 
teknologi til å kunne ta kontroll over evolusjonen og 
snart designe vår egen menneskeart. Mennesket er for-
øvrig den eneste arten vi vet om som slik er på konstant 
flukt fra seg selv. Det er i seg selv interessant. 

Transhumanisme innebærer å transcendere (over-
skride) menneskearten; jeg liker å formulere det mer 
presist som tesen at vi bør etterstrebe å utvikle, spre og 
ta i bruk teknologi som forbedrer mennesket. Jeg har 
tidligere presisert, forsvart og argumentert for en slik 

EI NA R  D U EN G ER  B Ø H N
Professor i filosofi
Universitetet i Agder

Flukt innebærer først og fremst å forsøke å komme seg vekk fra noe man ikke ønsker 
seg. Flukten kan være fysisk, som når man flykter fra et krigsherjet land, men flukten 
kan også være mental, som når man flykter fra den man er. Flukten kan være nega-
tiv, som når man gjentatte ganger midlertidig flykter fra et problem uten å ha løst det, 
men flukten kan også være positiv, som når man flykter fra et destruktivt ekteskap for 
å starte på nytt. 

transhumanisme,1 men i det følgende vil jeg presisere 
tesen enda litt mer, og forsvare den mot en ny innven-
ding, nemlig at det nettopp er en form for flukt fra det 
vi er. Jeg mener derimot at det ikke kan være en god 
innvending da det er en positiv flukt; som sagt, ikke all 
flukt er negativ.

Transhumanisme som tese
Transhumanisme er som sagt etter min mening best 
forstått som tesen at vi bør etterstrebe å utvikle, spre 
og ta i bruk teknologi som forbedrer mennesket. Det 
er altså en normativ påstand om en type teknologi vi 
bør etterstrebe å utvikle og bruke, men tesen sier også 
at vi bør spre denne teknologien mest mulig, dette for 
å unngå at den bare kommer noen få til gode og der-
med skaper uønskede økende forskjeller. Teknologi er 
her forstått ikke bare som maskiner og apparater både 
utenfor og innenfor kroppen, men så bredt som mulig, 
til å inkludere for eksempel all form for bioteknologi, 

TRANSHUMANISME
- En flukt fra oss selv

inkludert teknologi som kan være med på å designe den 
videre utviklingen av vår art.  

Transhumanismen slik den her er formulert kom-
mer da i to hovedformer. På den ene siden har vi det 
jeg kaller preventiv transhumanisme, hvor idéen er at 
vi bør etterstrebe å utvikle, 
spre og bruke teknologi 
som helbreder mennesket 
når det oppstår uønske-
de avvik. Dette er en svak 
form for transhumanisme 
som de aller fleste støtter i 
dag. Merk at den er så svak at den er på grensen til å 
ikke fortjene sitt navn, for i ytterste konsekvens er da 
det å trene for å motvirke kroppens naturlige forfall en 
form for transhumanisme. Men jeg bruker navnet al-
likevel fordi det ofte er en slags transcendering av men-
neskets naturlige tilstand, med alle dets skavanker; som 
for eksempel når vi tar i bruk moderne teknologi (for 
eksempel briller, høreapparat, pacemaker) og medi-
sin (for eksempel hodepinetabletter, hormontabletter 
og antibiotika) for å helbrede skavanker og sykdom. 
På den annen side har vi det jeg kaller proaktiv trans-
humanisme, hvor idéen er at vi bør etterstrebe å utvi-
kle, spre og bruke teknologi som ikke bare helbreder 
mennesket når det oppstår uønskede avvik, men i til-

legg forbedrer mennesket utover det som er normalen 
for menneskearten per i dag. Dette kan være alt fra for 
eksempel superbriller og -høreapparat, konsentrasjons-
fremmende og muskelbyggende medisin, erstatning av 
kroppsdeler med sterkere og mer holdbare deler (kan-
skje laget av annet materiale), til genmodifisering og 
design. Dette er en sterkere form for transhumanisme, 
som de aller fleste ikke støtter i dag, dog av en eller an-
nen grunn som er langt fra klar og tydelig, som jeg har 
skrevet om tidligere og som vi skal komme litt tilbake 
til senere.   En analogi er at mens 
preventiv transhumanisme er som å ta antibiotika for 
å bli frisk til å kunne løpe normalt, er proaktiv trans-
humanisme som å ta doping for å kunne løpe fortere 
enn normalt. Hvorfor aksepterer de fleste det første 
men ikke det siste?    Motstanden jeg 
som regel møter i diskusjoner om transhumanisme er 
tredelt. For det første er mange bekymret for hvordan 
man skal gjennomføre idéen bak transhumanisme. For 
det andre er mange bekymret for at vi ikke vet hva som 
vil skje hvis vi begynner å gjennomføre idéen bak trans-
humanisme. For det tredje er mange bekymret for at 
det vil viske ut hvis ikke utslette menneskearten slik vi 
kjenner den. Det er her i denne siste bekymringen at 
transhumanisme som en flukt fra hva det vil si å være et 
menneske kommer inn. 

Jeg har diskutert de to første bekymringene andre 
steder, så jeg vil ikke gjenta den diskusjonen her, men 
merk at ingen av de to første hovedbekymringene er 
direkte innvendinger mot transhumanisme som sådan, 
det vil si som den normative tesen jeg formulerte oven-
for. Man kan være enig om at man bør gjøre en ting 
uten å være enig om hvordan man skal gjøre det; det er 
som kjent mange veier inn til byen. Man kan også være 

enig om at man bør gjøre 
en ting uten å vite nøyaktig 
hva som vil skje når man 
gjør det; hvis man skal ven-
te med å gjøre enhver ting 
til man vet alt det medfø-
rer får man aldri gjort noe 

som helst. Den tredje bekymringen derimot ønsker jeg 
å diskutere i resten av denne artikkelen. Spørsmålet er 
om transhumanisme som nok en flukt fra hva det vil si 
å være et menneske er en bra eller dårlig form for flukt.

Transhumanisme som flukt
Filosofen Arne Johan Vetlesen sa en gang i et intervju i 
Klassekampen at transhumanistene ikke ser ut til å tri-
ves i sin art, altså indirekte at de ser ut til å ville flykte 
fra seg selv. Det var ment som en kritikk av transhuma-
nisme. Jeg har også møtt liknende kritikk når jeg har 
presentert og diskutert transhumanisme ved forskjel-
lige anledninger. Men hva slags kritikk er det egentlig? 
Se for deg en person som ønsker å flykte fra et krigs-

Vi bør etterstrebe å utvikle, 
spre og ta i bruk teknologi som 

forbedrer mennesket

En DNA-heliks skissert av Francis Crick, som var med på å oppdage 
DNA-molekylets struktur. Transhumanismen som idé handler blant 
annet om menneskets evne til å påvirke DNA ved hjelp av teknologi. 
Foto: Wikimedia Commons.
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herjet land, men blir møtt med kommentaren om at det 
ser ut som den personen ikke trives i sitt land. Se for 
deg en person som ønsker å flykte fra et destruktivt ek-
teskap, men blir møtt med kommentaren om at det ser 
ut som den personen ikke trives i sitt ekteskap. Eller se 
for deg en person som ønsker å transcendere sitt kjønn, 
men blir møtt med kommentaren om at det ser ut som 
den personen ikke trives i sitt kjønn. Hvordan bør vi 
forholde oss til slike kommentarer? Det er jo åpenbart 
sant at disse personene ønsker seg noe annet, så hva 
slags kritikk er det egentlig? Jeg tror kritikken ligger i 
påstanden om at transhumanistene ikke ser verdien i 
hva det vil si å være et menneske i dets fulle og rette 
forstand, som inkluderer skavanker og nedturer. Men se 
igjen for deg en person som ønsker å flykte fra et krigs-
herjet land; hvordan bør vi forholde oss til en kritikk 
om at den personen ikke ser verdien i hva det vil si å 
være en borger i sitt land i dets fulle og rette forstand, 
som inkluderer skavanker og nedturer? Se for deg en 
person som ønsker å flykte fra et destruktivt ekteskap; 
hvordan skal vi forholde oss til en kritikk om at den 
personen ikke ser verdien i hva det vil si å være en ek-
tefelle i dets fulle og rette forstand, som inkluderer ska-
vanker og nedturer? Se for deg en person som ønsker 
å transcendere sitt kjønn; 
hvordan skal vi forholde 
oss til en kritikk om at den 
personen ikke ser verdien i 
hva det vil si å være en av 
sitt opprinnelige kjønn i 
dets fulle og rette forstand, 
som inkluderer skavanker og nedturer? Kanskje tenker 
du at slike sammenlikninger er litt urimelige, men hva 
er egentlig den essensielle forskjellen når det kommer 
til vår egen art? 

Kanskje er det å være et menneske i dets fulle og 
rette forstand, som inkluderer skavanker og nedturer, 
noe iboende verdifullt, det vil si noe som er verdifullt 
i seg selv uavhengig av dets årsaker og konsekvenser? 
Og slik er det ikke på samme måte i de andre tilfellene 
jeg sammenliknet det å være et menneske med ovenfor, 
nemlig å være i et krigsherjet land, destruktivt ekteskap 
eller kjønn. Med andre ord, kanskje er det å være et 
menneske noe man nettopp ikke bør flykte fra? Men-
nesket har som sagt flyktet fra seg selv gjentatte ganger 
opp igjennom historien, men kanskje er det å flykte fra 
hva slags art vi er en negativ form for flukt som vi ikke 
bør foreta oss?  

Men hvorfor tro at mennesket slik det er i dag er 
toppen på en lang evolusjonær utvikling? Vi har jo al-
lerede (dog uten å ha intendert det) «flyktet» fra andre 
dyrearter i løpet av vår utvikling, senest fra en apeart, 
så hvorfor ikke flykte videre fra menneskearten? Hvis 
«flukten» fra apearten var en positiv flukt, hvorfor tro 
at all videre flukt fra menneskearten må være negativ? 

Slik jeg formulerer transhumanisme – som tesen at vi 
bør etterstrebe å utvikle, spre og ta i bruk teknologi som 
forbedrer mennesket – er svaret åpenbart nei på om det 
må være en negativ form for flukt. All forbedring er her 
noe positivt, når «forbedring» er riktig forstått i rele-
vant sammenheng. For det første må vi skille mellom 
to betydninger av hva det vil si å forbedre mennesket. 
På den ene siden kan det bety at vi bør forbedre hver 
og en av oss, men på den andre siden kan det bety at vi 
bør forbedre menneskeheten som art; dette er to for-
skjellige teser, hvor den ene ikke medfører den andre. 
Det kan være at vi ikke bør bruke ressurser på å for-
bedre hver og en av oss (for eksempel meg), men at vi 
bør bruke det på å forbedre menneskeheten; og det kan 
være at vi bør bruke ressurser på å forbedre hver og en 
av oss, men ikke tenke på menneskeheten. Mitt forsvar 
av transhumanisme er først og fremst et forsvar av den 
andre betydningen, at vi bør utvikle, spre og bruke tek-
nologi til å forbedre menneskeheten (ikke nødvendigvis 
hver og en av oss). 

For det andre, med den forrige betydningen i mente, 
må vi skille mellom to forskjellige betydninger av hva 
det vil si å forbedre mennesket. På den ene siden kan 
vi forbedre deler av mennesket, men på den andre si-

den kan vi forbedre hele 
mennesket; dette er to for-
skjellige teser, hvor den ene 
ikke medfører den andre. 
Vi kan forbedre en del av 
mennesket uten at det for-
bedrer hele mennesket, og 

det kan være, logisk sett, at det å forbedre mennesket 
innebærer å ikke forbedre noen bestemt enkelt del av 
mennesket, men heller forbedre balansen mellom alle 
delene av mennesket. Det kan for eksempel være at å 
forbedre hukommelsen alene ikke forbedrer mennes-
ket (men kanskje heller gjør alt verre enn det var), og 
det kan for eksempel være at å forbedre mennesket ikke 
innebærer å forbedre hukommelsen som sådan. 

Med andre ord, ifølge den versjonen av transhuma-
nisme jeg forsvarer må vi tenke helhetlig, ikke stykkevis 
og delt. Det handler om å forbedre menneskeheten, og 
det er ikke gitt at måten å gjøre det på er å bare forbe-
dre alle delene hver for seg. Jeg mener for eksempel at 
det ikke er en forbedring av menneskeheten å selektere 
for bare én type mennesker, da det skaper en homogen 
gruppe som ikke forbedrer opplevd mening i livet; jeg 
mener også at det ikke nødvendigvis er en forbedring 
av menneskeheten å forbedre oss som moralske men-
nesker alene (eller i form av lykke eller nytelse for den 
saks skyld), da det heller ikke nødvendigvis forbedrer 
opplevd mening i livet, som også er noe viktig som må 
telle med i helheten.2 Merk også at forbedring kommer 
i grader. På den ene siden kan vi forbedre oss innenfor 
rammene av menneskearten slik den er i dag, det vil si 

uten å transcendere arten vår, men på den andre siden 
kan vi radikalt forbedre oss utover rammene for men-
neskearten slik den er i dag, det vil si transcendere ar-
ten vår. Jeg mener vi bør satse på den andre formen for 
radikal transcendering av arten vår, hvis det er til noe 
bedre enn menneske slik vi kjenner det i dag. Hvorfor 
burde vi ikke gjøre ting bedre?   

Mitt inntrykk er at det ofte ligger en uartikulert 
konservativ antakelse bak mye av kritikken av transhu-
manisme, nemlig at det ikke er opp til oss mennesker 
å ta kontroll over og forandre på naturen slik vi finner 
den. Men dette er selvfølgelig en veldig ustabil antakel-
se av mange grunner. La meg her nevne noen av de vik-
tigste grunnene slik jeg ser det. For det første, vi men-
nesker tar jo kontroll over og forandrer på naturen hele 
tiden, og har gjort det så lenge vi har vært i stand til det. 
Så med mindre alt vi gjør og har gjort i forhold til natu-
ren er og alltid har vært galt, så må antakelsen heller litt 
velvillig tolket være en antakelse om at det ikke er opp 
til oss å ta kontroll over og forandre på naturen i for stor 
grad. Spørsmålet blir da hvorfor det å forbedre men-
neskeheten utover bare en preventiv forbedring er en 
for stor grad av forandring. Hvor vi skal trekke linja blir 
da generelt et veldig vanskelig spørsmål. For det andre, 
hvis vi skal klare å trekke den linja slik at menneske-
arten ikke er noe vi kan tukle med utover det jeg kalte 
en preventiv transhumanisme (i motsetning til en pro-
aktiv transhumanisme), så må det argumenteres for at 
mennesket slik vi kjenner det i dag er på en eller annen 
måte «hellig». En måte å argumentere for det på er ved 
å argumentere for at en gud har skapt oss slik vi er av 
en grunn, og at det derfor har en verdi som gjør det galt 

av oss å tukle for mye med det. Men for alle som ikke 
tror på en slik gud faller selvfølgelig dette argumentet 
bort. En annen måte å argumentere for det på er ved 
å argumentere for at slik vi er i dag har en eller annen 
«iboende» verdi som ikke kan forbedres, en verdi helt 
uavhengig av dets årsaker og konsekvenser. Men det er 
rett og slett helt vanvittig å tro at slik vi er i dag har en 
eller annen slik «iboende» verdi som ikke kan forbedres. 
Bare tenk på noe så banalt som tennene våre. Alt for 
mange tenner blir hullete, råtner og faller ut lenge før 
de burde. Tennene våre er åpenbart noe som kan for-
bedres langt utover det som er normalen. Det samme 
gjelder nok mange andre deler av mennesket også.

Konklusjon
Mennesket har opp igjennom historien gang på gang 
flyktet fra seg selv og sin daværende situasjon. Transhu-
manisme er nok en slik flukt, men det er en positiv flukt 
vi alt i alt burde foreta oss og som vi i ettertid vil kunne 
tenke tilbake på uten anger. Det vil si, hvis flukten lyk-
kes, for flukt innebærer som kjent, som alt annet, en viss 
risiko. Det er derfor viktig at vi alle tar ansvar for hvor-
dan flukten gjennomføres.

NOTER

1 Se «Hva er galt med transhumanisme?» (24.04.2017): htt-
ps://forskning.no/blogg/akademiet-yngre-forskere/hva-
er-galt-med-transhumanisme og ”Slapp av, transhuma-
nismen er snill” (18.05.2017): http://www.verdidebatt.no/
innlegg/11684711-slapp-av-transhumanismen-er-snill 

2 Se Bøhn, E.D. (2016) «Mening som egen normativ kategori», 
i Moralske Borgere, Terje Mesel & Paul Leer-Salvesen (red.), 
Portal Akademiske, 2016; og Bøhn, E.D. (2016) Meningens 
logikk’, i Arr: idéhistorisk tidsskrift, No. 3-4, 2016.  

Transhumanisme […] 
er en positiv flukt vi alt i 

alt burde foreta oss

Dette symbolet for transhumanisme har blitt adoptert av en rekke 
organisasjoner som forbinder seg med begrepet. Foto: Wikimedia 
Commons.
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Nelly Sachs ble født i Berlin i 1891 av jødiske 
foreldre. Familien var assimilert og vel-
stående og hun levde et beskyttet liv som 
enebarn på byens beste vestkant. Hun ble 

tidlig fascinert av sagaer og eventyr og danset ofte til 
farens klaverspill. Da hun som 15-åring fikk Selma La-

S I S S EL  LÆ G REI D   
Professor i tysk litteratur
Universitetet i Bergen

Eksilet og flyktningers situasjon som fremmede og hjemløse, minnene, sorgen over det 
tapte, hjemlandet, landskapet, lyset, språket, alt det egne, kjente og kjære, er opp gjen-
nom historien blitt tematisert i litteraturen fra antikken frem til i dag. Ikke minst har 
flukten og eksilet vært sentrale motiv i tysk litteratur etter andre verdenskrig, og sær-
lig i verk av tysk-jødiske forfattere som overlevde holocaust og i etterkant har bearbei-
det sine traumer i sin diktning. Gripende eksempler på slik diktning finner vi i dikt 
av Paul Celan og Rose Ausländer og ikke minst Nelly Sachs. Hun fikk Nobelprisen 
i litteratur4 for sin diktning om holocaust og jødenes lidelser, men har kanskje i enda 
sterkere grad tematisert flukten og eksilerfaringen i sine dikt.

gerløfs «Gøsta Berlingssaga» i gave, skrev hun brev til 
henne full av begeistring og startet dermed en korre-
spondanse som senere skulle vise seg å bli livsviktig for 
Nelly Sachs. 

Da nazistene overtok makten i Tyskland i 1933, ble 
situasjonen etter hvert dramatisk. Faren var død tre år 

«ALLE ORD FLYKTNINGER1»
– Flukten og eksilets former i dikt av 
Nelly Sachs

Det finnes ikke noe mer bittert enn et hjemland man ikke får leve i. (Herta Müller)2

Kan man være en fremmed og lykkelig? Den fremmede vekker en ny forestilling om lykke. 
Mellom flukt og opprinnelse: en skjør grense, en provisorisk likevekt. ( Julia Kristeva)3

tidligere og Nelly Sachs, som satt igjen med alenean-
svar for sin gamle mor, prøvde desperat å få henne med 
seg ut av landet og i sikkerhet. I 1938 henvendte hun 
seg til Selma Lagerløf i håp om å få visum til Sveri-
ge. Lagerløf prøvde å hjelpe, men det viste seg av ulike 
grunner å ta tid. Da hun i mai 1940 fikk brev fra nazi-
myndighetene om å gjøre seg og moren klar for depor-
tasjon til en arbeidsleir, rådet en Gestapo-offiser henne 
til å rive brevet i stykker og forlate Tyskland umiddel-
bart med fly, ikke med tog, for å unngå å bli stoppet 
på grensen. En ny henven-
delse til den svenske am-
bassaden resulterte i inn-
vilget visum til Sverige og i 
siste liten, den 16. mai 1940, 
kunne hun forlate Tysk-
land sammen med moren 
med kurs for Stockholm, 
der hun levde i eksil frem til sin død i 1970. I Stock-
holm begynte Nelly Sachs’ liv som forfatter. For å tjene 
litt penger skrev hun både egne dikt og oversatte etter-
hvert også dikt fra svensk til tysk. Riktignok hadde hun 
også tidligere, før katastrofen, skrevet og publisert dikt 
og korte fortellinger inspirert av tysk romantisk dikt-
ning, men etter sjokket og traumatiske erfaringer med 
flukt og et nytt liv som fremmed i eksil, dreide hun fo-
kus over på jødenes lidelser og tematiserte holocaust, 
flukt og eksil i sine dikt. Denne dreiningen har hun selv 
begrunnet på følgende måte: 

[…] de fryktelige opplevelsene som brakte meg til 
randen av død og formørkelse, ble mine læremestre. 
Hadde jeg ikke kunnet skrive, hadde jeg ikke overlevd. 
Døden var min læremester. Hvordan kunne jeg ha be-
skjeftiget meg med noe annet. Mine metaforer er mine 
sår. Bare ut fra dem kan mitt verk forstås.5 

I likhet med andre tysk-jødiske diktere som over-
levde holocaust, ble skri-
vingen for Nelly Sachs en 
form for erindrings- og 
overlevelsesstrategi der 
metaforene representerte 
sårene som kunne holde 
liv i minnene om både de 
døde og alt det tapte, fluktens og eksilets traumatiske 
følger, som hun i ett av mange dikt skildret slik:

Du har alt fått fluktbaggasjen din6

over –
grensen er åpen
men først
kaster de alt ditt „hjemme“
som stjerner ut gjennom vinduet
kom aldri mer tilbake
bo i det ubebodde 
og dø –

Her beskrives følgene som dødelig dramatiske og helt 
uten håp for fremtiden: Diktets «du» forvises og døm-
mes til hjemløshet og et liv «i det ubebodde» for å dø 
der alene. Dermed antydes det at eksilet innebærer for-
visning fra hjemlandet og dermed til en skjebne verre 
enn døden. For Nelly Sachs med sin kjennskap til jø-
disk tradisjon, så vel Bibelens fortellinger som jødisk 
mystisisme, Kabbala og chassidisk litteratur, var dette 
en naturlig konsekvens. Eksilet danner et av de eldste 
og mest grunnleggende konsepter for jødisk teologisk, 

filosofisk og poetisk tenk-
ning: det begynner med 
fortellingen om utdrivelsen 
fra paradiset og fortsetter 
i Mosebøkene om jødenes 
40-årige eksil på vandring i 
ørkenen etter det egyptiske 
fangenskap og senere i Ba-

bylon, tilbakevendingen til Jerusalem frem til det neste 
eksil etter at tempelet der igjen ble ødelagt, og deretter 
fulgte livet i diaspora med en serie pogromer frem til 
katastrofen: holocaust. 

I jødisk mystisisme gjennomsyres tenkningen av ek-
silets lidelser der den absolutte hjemløshet knyttes opp 
mot den absolutt gudløse tilværelse,7 og i mange av Bi-
belens salmer sørges det over eksilet, som for eksempel 
i salme 137, som i sin tid ble kjent for mange gjennom 
gruppen Boney M’s hit fra 1978: «By the rivers of Baby-
lon, there we sat down, yea, we wept when we remem-
bered Zion».

I tillegg til holocaust som det umiddelbart biogra-
fiske bakteppet for Nelly Sachs’ diktning er tilknytnin-
gen til både jødisk tradisjon og ikke minst det jødis-
ke folks lidelseshistorie som et folk på flukt og i eksil, 
relevant når man leser hennes dikt. Det gjelder ikke 
minst for dette neste diktet,  som beskriver flukten og 

eksilets følger på en måte 
som også er relevant for 
dagens flyktningsituasjon 
i Europa. Her rettes blik-
ket ikke bare innover mot 
flyktningens lidelse men 
henvender seg til diktets 

lesere og oppfordrer til forståelse og medmenneskelig-
het i møte med den fremmede som kommer fra fjerne 
himmelstrøk: 

Kommer en 
fra det fjerne
med et språk
som kanskje stenger av
lydene
lik en vrinskende hoppe
eller 
unge svarttrosters 

«[…] de fryktelige opplevel-
sene som brakte meg til 

randen av død og formørkelse, 
ble mine læremestre

Mine metaforer er mine 
sår. Bare ut fra dem kan 

mitt verk forstås
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pip 
eller
også som en gnissende sag
som kutter all nærhet –

Kommer en 
fra det fjerne
med hundens bevegelser
eller kanskje rottens
og det er vinter
så kle ham varmt
det kan også være
at han har ild under solene
(kanskje har han ridd 
på en meteor)
så skjell ham ikke ut
om teppet ditt gjennomhulles og skriker –

En fremmed har alltid 
sitt hjemland i armene 
som et foreldreløst barn
han kanskje bare 
leter etter en grav til.

I diktets siste strofe kommer følgene til overflaten: 
Flukten og livet i eksil betyr at det forlatte hjemlandet 
med alt det innebærer av sorg og savn, er tapt for all-
tid og derfor må begraves som et «foreldreløst barn». 
Etter Holocaust slet Nelly Sachs i perioder psykisk og 
ble innlagt på psykiatrisk sykehus der hun fikk elektro-
sjokkbehandling for dype depresjoner. Men hun greide, 
i motsetning til andre dikterkolleger og venner som be-
gikk selvmord, likevel å finne en vei ut i lyset igjen, en 
slags flukt- og redningsvei om man vil. Veien ut fant 
hun ikke bare i ekstasen slik den beskrives av Martin 
Buber9 og i religiøs jødisk mystisisme av kjennere som 
Gershom Scholem,10 men også i dansens bevegelser, 
som skildres i diktet til venninnen, Dora Horwitz som 
døde i 1942 på vei til Theresienstadt:

Danserinnen11 
Dine føtter visste lite om jorden
De vandret på sarabanden
Helt til randen
For lengsel var din bevegelse.
Der du sov, der sov sommerfuglen
Forvandlingens mest synlige tegn

Hvor snart skulle du nå frem til ham
Åme, puppe og allerede en ting.
I Guds hånd
blir sand til lys. 

I likhet med sin venninne fant Nelly Sachs, som i dette 
diktet, et håp om redning og nytt liv i dansens bevegel-
ser. Den innebar – i tråd med flyktighetens estetikk – en 
form for evig metamorfose i skjæringspunktet mellom 
flukt og forvandling, slik vi også kan se det nedenfor i 
diktet med den talende tittelen «I Flukten»12:

I flukten
hvilken stor mottakelse
underveis -

Innhyllet
i vindenes duk
føttene i sandens bønn
som aldri kan si amen
for den må
fra halefinnen til vingen
og videre -
Den syke sommerfuglen
vet snart igjen om havet -
Denne steinen 
med fluens innskrift
har gitt seg til meg i hånden -

I stedet for hjem
holder jeg verdens forvandlinger.

Som i diktet til den dansende venninnen, der lengselen 
var selve bevegelsen, spiller sommerfuglen også i dette 
diktet en sentral rolle, som «forvandlingens mest syn-
lige tegn». I det første diktet blir venninnens død sam-
menlignet med sommerfuglens forvandling fra åme, 
puppe til ting. Håpet der ligger i at når tingen, lest som 
representasjon av venninnens døde kropp, blir til sand, 
kan den i Guds hånd for-
vandles til lys, altså til noe 
annet og positivt, som selv 
om det ikke bringer den 
døde tilbake, likevel kan 
minne om det som ikke 
lenger er her, men likevel 
kan beholdes som et minne 
om det som er borte. 

Noe tilsvarende ser vi 
også i dette diktet, som antydet i tittelen «I flukten»: 
Det lyriske jeget holder her – i stedet for den syke som-
merfuglen som snart skal dø (den «vet snart igjen om 
havet») – «steinen med fluens innskrift», der fluens inn-
skrift nå, som i diktet til den dansende venninnen, er 
«forvandlingens mest synlige tegn» og dermed repre-

senterer det som var. Slik uttrykker den det håp som 
ligger i flyktigheten og fluktens bevegelser i og med 
diktets siste linjer «I stedet for hjem / holder jeg ver-
dens forvandlinger».

Disse to linjene viser på eksemplarisk vis den flukten 
og forvandlingens estetetikk som kjennetegner Nelly 
Sachs eksillyrikk der det gjaldt å finne ord som impli-
serte forvandling, slik det gjøres i dette diktet: sommer-
fuglen, symbolet par excellence på dødens immanens i 
livets syklus – som er syk og «snart igjen vet om ha-
vet», og i andre strofe innhyllet i en metafor «vindenes 
duk», dessuten står den med føttene i en annen: «san-
dens bønn». 

Diktets metaforer lar seg, som antydet ovenfor, 
komplementert også leses i lys av Nelly Sachs’ kjenn-
skap til bibelsk og jødisk mystisisme der sanden er et 
bilde på Israelsfolket. I bibelen sammenlignes Isra-
el både med sand, fisker og fugler. I jødiske legender 
fremstilles sjelen som en sommerfugl og steiner er både 
i Bibelen og i legendene et tegn på Guds velvilje: verdi-
fulle steiner gis til de fromme. «Steinen med fluens inn-
skrift» kan dermed leses som allusjon til tavlene med 
de 10 bud som ble gitt til Moses på Sinaifjellet da Isra-
elsfolket etter sitt egyptiske fangenskap, levde i 40-årig 
eksil i ørkenen for å forberede seg på livet i det lovede 
land.13 I tillegg til diktets åpenbart religiøse dimensjo-
ner innebærer metaforene en flukt fra det ene til det 
andre og gjør sommerfuglen som håndgripelig ting – 
på samme måte som vinden og sandens bønn – til noe 
annet. De både er det de er og står samtidig represen-
tativt for noe annet – nemlig for en flyktig forestilling 
som i et lynglimt dukker opp og forsvinner igjen. For 
vinden kan like lite gjøres om til duk eller klede som 
sanden kan be en bønn. Det skjer bare når et poetisk 
kunstgrep gjør at vi i fantasien kan forestille oss vinden 
i form av en duk og en antropomorf sand knelende i 
bønn.

På samme måte som med sommerfuglen er heller 
ikke steinen lenger bare stein, men «Steinen/med flu-

ens innskrift». Dermed blir 
den også til noe annet, for 
den har tatt opp i seg noe 
annet, både en annens his-
torie og tingenes forgjen-
gelighet, og ikke minst – i 
og med innskriften – fra-
været av fluen som har et-
terlatt sitt avtrykk, og der-
med satt de spor den kan 

erindres ved. Og nettopp det gir steinen status som en 
form for relikvie, en representativ rest som viser til det 
som både var og som nå er borte, og samtidig er den 
noe annet, nemlig den tingen diktets jeg kan holde 
i stedet for det som kalles «hjem». Steinen diktets jeg 
holder i hånden er altså på tilsvarende vis det håndgri-

Nelly Sachs og Samuel Agnon delte nobelprisen i litteratur i 1966. Her gjør de seg klare for nobel-festen i Stockholm. Ukjent fotograf, via Wikime-
dia Commons.

Diktet uttrykker i så måte 
den sentrale betydning fluk-
ten, eksilet og hjemløshetens 

forbannelse har i Nelly Sachs’ 
diktning [...]
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pelige tegn på den forgjengeligheten «verdens forvand-
linger» innebærer, og impliserer dermed en erstatning 
som kan gjøre sorgen ved flukten mer håndterbar. Og 
fordi den nå er det eneste håndgripelige (en ting) og 
kan holdes i hånden, gir den i det minste midlertidig 
trøst og håp, slik det uttrykkes allerede i første strofe 
«hvilken stor mottakelse / underveis». Men håpet lig-
ger nettopp som diktets tittel antyder, «I flukten», i det 
å være «underveis». Det er altså flyktig og kan bare rea-
liseres tropologisk som språklig vending i og med språ-
ket gjennom en metafor der verden settes på spill som 
forvandling. For den lar seg bare gripe forbigående og 
stedfortredende som noe annet. Den beskrevne (inskri-
berte) steinen, som slik det står skrevet «har gitt seg til 
[jeget] i hånden», representerer, både når den holdes og 
slippes igjen, nettopp det absolutte fravær tapet alltid 
innebærer.

Det diktets jeg gledes over å ha mottatt i diktets før-
ste strofe, «steinen med fluens innskrift», viser seg der-
med til slutt å være noe annet, flyktig og i sitt vesen selv 
tegnet på det immanent fraværende. Diktet står altså i 
flyktighetens, fluktens og dermed også i eksilets tegn, 
som en form for ikke-sted, der det som er her og kan 
holdes, er stadig et annet sted, nemlig underveis og 
derfor ingensteds – mellom «hjem» og det som kom-
mer i og med flukten som impliseres i ordene «verdens 
forvandlinger».

Men på tross av det håp som ligger i flyktighetens 
estetikk, viser flukten og vandringen fra det en til det 
andre også i dette diktet implisitt til det som er fravæ-
rende og borte. Diktet uttrykker i så måte den sentrale 
betydning flukten, eksilet og hjemløshetens forbannel-
se har i Nelly Sachs’ diktning og illustreres på eksem-
plarisk vis i denne strofen fra diktet «De Vandrendes 
kor»14:

Vi vandrende,
Våre veier drar vi etter oss som bagasje –
Med en flik av det landet vi rastet i
Er vi kledd.
Fra gryten til det språk vi gråtende har lært,
Får vi næring.

Sissel Lægreid er professor i tysk litteratur ved Institutt for 
Fremmedspråk ved Universitet i Bergen og har skrevet en 
rekke publiseringer om tysk og tysk-jødisk litteratur.

NOTER

1 Omtale i Den Norske Rigstidende, 8. juni 1834.

2 Søk etter «Skandinavien/Scandinavien» i Nasjonalbibliote-
kets avisdatabase, www.nb.no/search?mediatype=aviser. Takk 
til Ole Fiske ved Maritimt Museums bibliotek for suppleren-

de opplysninger.

3 Jansson, «Some Reflections on the Concept of ’Norden’ », s. 
202. Se også Kliemann-Geisinger, Koordinaten des Nordens; 
Kliemann-Geisinger, «Mapping the North», s. 69–88; Hem-
stad, «‘Norden’ og ‘Skandinavien’», 45–60.

4 «Skandinaviens Geographi», Vikingen, 12. desember 1863.

5 Hemstad, Fra Indian Summer.

6 Koselleck, Futures Past, s. 230.

7 «Poemer», Kungl. Biblioteket; Nielsen, Bidrag til Norges og 
Sveriges, s. 20. 

8 Hemstad, Propagandakrig.

9 En Dansk Privatmands Meddelelse, s. 7, note 23. Se også Hem-
stad, «’Kampagnen med Blæk istedet for Blod’», s. 106–128.

10 Morgenbladet, 28. august 1829, mesteparten av diktet ble gjen-
gitt fire år etter: «Storthinget», Tillæg til Morgenbladet, 9. april 
1833.

11 Hagelstam, Geografisk, militarisk och statistisk Karta.

12 Forsell, Karta öfver Södra Delen af Sverige och Norrige. Se 
også Hemstad, «Geopolitikk og geografibøker for folket», s. 
101–126.

13 «Storthinget», Tillæg til Morgenbladet, 9. april 1833.

14 Ibid.
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TUVA KROGH WIDSKJOLD
Leder i Changemaker Norge

Det er julaften. Fra stua høres Tre nøtter til 
Askepott. Det lukter pinnekjøtt, blandet 
med kongerøkelse og nytente stearinlys. 
Jeg er 13 år og irritert for at julaften ikke 

skal være akkurat som alle andre julaftener. Vi skal fei-
re hjemme, treet er pyntet slik det pleier, vi skal spise 
det samme som vi alltid spiser og åpne pakker én etter 
én slik alle kan se hva som skjuler seg bak papiret, som 
vi alltid har gjort. Én ting er likevel annerledes, tan-
ten min skal ha med seg en gutt fra Afghanistan. Jeg 
skjønner at jeg ikke kan si det, at jeg som har alt ikke 
kan være irritert fordi vi skal ha én til rundt bordet på 
julaften.

Diskusjonene går høylytt rundt spisebordet, sakte 
men sikkert blir samtalen mer alvorlig. Historien om 
bomber, lukten av død, om 
det å ikke kunne hjelpe dø-
ende utenfor huset i frykt 
for å selv miste livet, fyller 
rommet. Det er en absurd 
kontrast til det overfylte 
spisebordet og haugen av pakker under juletreet. Kon-
teinerflukten til Norge og frykten for å bli sendt tilbake 
til krig og æresforfølgelse. Jeg husker sjokket, forståel-
sen av at i Norge er ikke alle mennesker like mye verdt. 
Gutten foran meg var en av menneskene som i Norge 
var mindre verdt enn meg og familien min.  Julaften 
2004 var det et møte med et annet menneske som åpnet 
mine øyne for hvilket samfunn jeg er en del av. 

11 år senere sitter jeg i et fyrtårn på Lesvos. Jeg lyt-
ter etter duren fra dårlige påhengsmotorer og speider 
etter lysene fra mobiltelefoner. Påhengsmotorer som 
gir meg assosiasjoner til late sommerdager, men i nat-
tens mulm og mørke mellom Tyrkia og Lesvos kan det 
være forskjellen på liv og død. Jeg vet ikke helt hvorfor 
jeg er her. En følelse av maktesløshet blandet med en 

kvalm smak av privilegium har resultert i et smådespe-
rat forsøk på å hjelpe. De overfylte gummibåtene treffer 
land like etter solen har stått opp, barneskrik og stres-
sede rop dominerer lydbildet. Mange er våte, men de 
tørre klærne de hadde i bagasjen ble kastet over bord 
av menneskesmuglere i det de skulle gå opp i båtene. 
De er syrere, afghanere og irakere som søker trygghet 
for seg og familien. Fra fyrtårnet er det noen timer til 
nærmeste leir, foreldre holder hardt i små barnehender, 
tar igjen beina fatt og begynner å gå. De har ankommet 
Europa, men trygghet er langt unna.          

Historiene om ferden mellom Tyrkia og Hellas eller 
Libya og Italia fortelles sjelden av de som selv har tatt 
sjansen mellom bølgene på søken etter trygghet. For-
holdene i interneringsleirer i Europas utkant når ikke 

norske medier. De låste 
dørene på Trandum skjuler 
historier vi aldri får høre 
om. Det er historier jeg 
kan skrive, men ikke med 
den ekte frykten, følelsen 

eller opplevelsen - den er for voldsom, rå og uforståelig 
for en som har vokst opp i en beskyttet tilværelse i en 
trygg liten by i Norge. Jeg skjønner ikke hva det betyr 
å frykte for sitt eget liv, å løpe fra grensesoldater i Un-
garn, sitte innelåst i en lastebil i timevis eller måtte prø-
ve å overbevise de menneskene du møter om at det er 
farlig der du kommer fra for deretter å trygle om at du 
ikke må sendes tilbake. Jeg skjønner ikke, men å møte 
mennesker som har opplevd gir meg et kikkhull inn i 
en verden det er mest behagelig å ignorere. 

Hver historie er enestående, hver flyktning er ene-
stående. Når et menneske forteller sin historie, med 
hendelser som rører meg i margen – forfølgelse, farer, 
tap av de nærmeste, lengselen etter å få leve et verdig 
liv og et skjørt håp om å møte medmennesker, får jeg 

Dei neste fem tekstane er skrivne som svar på dette spørsmålet:
Historier om flyktningar er ofte skrivne av andre enn dei som er på flukt. Korleis 
har det påverka deira historie? 

Vi har spurt både historikarar, folk som sjølve har flykta, og folk som har levd tett 
på flyktningar. Tekstane vi fikk tilbake viser at omgrepet «historie» kan tolkast ulikt 
– fleire av tekstane formidlar personlege historier. Vi får høyre bølgeskvulp på Les-
vos, lukte trykksverte i ein syrisk heim, møte ein hjelpsam imam, og ei lita jente på 
ein hesterygg. Kva betyr desse forteljingene? Mats Tangestuen diskuterer korleis ein 
som fagperson kan skrive historie som er tett knytt opp til dei personlege forteljin-
gene. Han viser oss at ein paradoksalt nok kjem nærmast ei «universell» historie om 
flykningar, først når ein prøver å forstå det særeigne med ei oppleving av å vere på 
flukt. 

MENNESKEMØTERHISTORIER OM FLUKT

De har ankommet Europa, 
men trygghet er langt unna
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Syrarar og irakarar kjem til Lesvos, Hellas, 2015. Foto: Wikimedia Commons.

mulighet til å se dette mennesket på ordentlig, gjen-
nom både egne følelser og logiske tankerekker. Flykt-
ningen går fra å være en representant for en religion, et 
fjernt land eller en gruppe, til å bli et menneske jeg må 
se i ansiktet. Min neste. Kunne vært min bror eller søs-
ter. Jeg kan velge å se bort eller gå videre, men historien 
trenger gjennom forsvarsverket mitt og kler meg naken. 
For foran meg er et medmenneske.     

Hva skjer egentlig når vi gjør asyl-, flyktning- og 
innvandringsspørsmålet til en akademisk øvelse? Når 
mennesker blir omgjort til tall og lovverk. Når diskur-
sen bestemmes av de som skal forsvare egen politikk 
og handler om kostnader, utfordringer og storpolitikk. 
Hva skjer når menneskemøtene og enkelthistoriene 
forsvinner?  

Er det da vi får en samfunnsdebatt preget av god-
hetstyranner og økonomiske migranter?  

MANI HUSSAINI
Leder for AUF

De aller fleste mennesker på flukt får aldri 
anledning til å fortelle sine historier. Jeg 
har i kraft av min posisjon som leder for 
den største politiske ungdomsorganisasjo-

nen i Norge fått mulighet til å fortelle om min historie 
om flukten fra Syria til Norge.

 Jeg ble utfordret av tidsskriftet Fortid til å si noe om 
hva jeg tenker om flukthistorier, og hvorvidt de påvir-
kes av hvem som er avsenderen: den som har flykta selv, 
eller om den blir fortalt via noen andre. Det er klart at 
jo færre ledd det er mellom kilden til historien og av-
sender, desto bedre og mer autentisk blir det. På den 
andre siden tror jeg at det 
til tider kan være vanskelig 
å reflektere rundt sin egen 
historie og fortelle den 
på en sammenhengende 
måte. Noen ganger trenger 
man at noen spør de rik-
tige spørsmålene og får ut 
essensen. 

Sånn var det for min del. Jeg har aldri reflektert over 
flukthistorien min - hvordan det var å flykte fra Syria, 
et autoritært regime og til et nytt og fremmed land som 
hadde demokrati og ytringsfrihet. Det var først da jeg 
gjorde noen portrettintervjuer at jeg ble nødt til å re-
flektere rundt hva som var viktige hendelser, og mine 
tanker om det. Det var særlig i et intervju med Aften-
posten og journalist Miriam Lund Knapstad om min 
fortid og veien til Norge at jeg klarte å sette ord på det. 

At noen har intervjuet meg og fått meg til å reflek-
tere over min historie, har også hjulpet meg til å kunne 
gjengi min historie. Jeg vet ikke om det hadde vært like 

enkelt ellers. 
Da jeg var 11 år dukket faren min plutselig opp på 

skolen min for å hente meg. Vi skulle flykte. Kurdere 
i Syria er ikke anerkjent som egen etnisk minoritet, og 
som medlem i Kurdistans demokratiske parti var faren 
min i fare som opposisjonell. Kurdisk er ikke tillatt å 
bruke i offentlig sammenheng i Syria. Faren min skrev 
og utga bøker om kurdisk språk, kultur og historie i 
skjul. Ulovlig, med livet som innsats.  Han hadde blitt 
tatt noen dager tidligere av det hemmelige politiet og 
nå var han ute på kausjon, egentlig for å ta farvel med 
familien. Jeg husker klart, fra jeg var bitteliten, at faren 

min arrangerte politiske 
møter i stua vår. Kvinner 
og menn som diskuterte 
demokrati og ytringsfrihet, 
som begreper og teorier – 
men hadde aldri opplevd 
det. Jeg husker lyden av 
skrivemaskinen til faren 
min og lukta av paller med 

bøker som skulle deles ut til kurdere for å ikke glemme 
eget språk og kultur.

  Men nå var alt dette slutt, vi måtte flykte. Vi be-
stemte oss for å flykte til Norge, fordi vi hadde hørt at 
der satte man demokrati og ytringsfrihet veldig høyt. 
Man kunne til å og med kritisere statsministeren uten å 
komme i fengsel. Vi satte kursen mot Norge, via Hellas 
og Sverige. Gjennom et kjøpt visum kom vi til Hellas, 
og skjønte ganske raskt at vi måtte komme oss videre, 
fordi grekerne hadde utleveringsavtale med Syria. Vi 
fikk ikke tak i flybilletter til Norge, derfor måtte vi nøye 
oss med billetter til Arlanda. Vi fløy fra Hellas 1.no-

Å SETTE ORD PÅ 
FLUKTHISTORIEN

Jeg husker lyden av 
skrivemaskinen til faren min 
og lukta av paller med bøker 

som skulle deles ut 
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vember 1999 i håp om at grekerne var så bakfulle fra 
nyttårsfeiringen at de ikke skulle oppdage at vi reiste 
til Sverige uten visum. Det klarte vi, men svenskene var 
edru. Vi fikk tilbud om å sitte på første fly tilbake til 
Hellas eller søke asyl i Sverige, med null prosent sann-
synlighet for å få beskyttelse, på grunn av Dublin-avta-
len. Vi hadde brukt opp alle pengene våre og var nødt 
til å søke asyl i Sverige. Etter 11 måneder, to asylmottak 
og fortvilelse hver dag bestemte svenskene at de ikke 
ville behandle saken vår og at vi måtte returneres til 
Hellas. Det var uaktuelt for oss. Retur til Hellas kunne 
bety retur til Syria og pappas liv i fare.  Vi bestemte oss 
for å flykte til Norge, som jo var vår opprinnelige de-
stinasjon. Vi kom til Norge 28. november 1999, og et-
ter å ha bodd på asylmottak i Bærum, Asker, Stord og 

HODA IMAD
Bachelorstudent i historie
Fylkesleder i AUF Akershus

Drømmen er å få lov til å være mesteren i sin 
egen historie. Det er jo tross alt jeg som 
har opplevd den. Det er jeg som har kjent 
den på kroppen, og det er jeg som har psy-

kiske arr etter den. 
Før jeg fylte 6 år hadde min familie flyktet fem gan-

ger. Fire av de gangene var i Irak og i Iran. Den femte 
gangen gikk turen over kontinentet, helt til fremmede 
Norge. Søsknene mine og jeg ble lovet rekker og rad 
med barneleker, smokker og en far vi ikke husket at vi 
hadde. Vi måtte bare holde ut. Vi måtte være flinke til å 
ikke snakke kurdisk i et land hvor kurdere var og frem-
deles er undertrykt. Og vi måtte i hvert fall ikke røpe 
at vi levde i skjul. At en syvåring, fireåring og toåring 
skulle bære på dette ansvaret er i grunn tragikomisk, 
men likevel en ubehagelig realitet. En realitet mange 
barn i verden deler.

Første gangen jeg opplevde flukt var jeg bare et par 
år gammel. Min familie, da bestående av mine foreld-
re, min eldre søster og meg, måtte flykte innad i Irak. 
Min søster hadde opplevd følelsen av flukt en gang før. 
Dette var hennes andre runde, selv om hun ikke engang 
hadde fylt barneskolealder. Jeg husker kanskje mitt al-
ler første kyss, første gangen jeg bulka bilen til forel-

drene mine, men jeg skal ikke lyve og si at jeg husker 
min første flukt. For det gjør jeg ikke, men jeg har blitt 
gjenfortalt. Jeg har sett bilder, og hvis jeg tvinger meg 
selv til å tenke hardt nok klarer jeg å innbille meg at jeg 
husker hvordan det føltes for en toåring å flykte fordi 
foreldrene hennes ikke støttet regimet i Irak.

Andre gangen jeg opplevde flukt var jeg blitt litt el-
dre. Jeg hadde vokst, jeg hadde lært og jeg var forbe-
redt til runde nr. 2. Den eneste forskjellen fra forrige 
flukt var at faren min hadde flyktet ut av landet og klart 
å søke asyl i Norge, så denne gangen hadde vi ingen 
mannsfigur. Det betød at min unge mor hadde ansvaret 
for seg selv og ungene sine, i et land hvor kvinner ikke 
skulle gå uten verge. Den eldste femten år, den yngste 
bare tre år. Men vi var klare, har min mor fortalt meg i 
ettertid. Vi var Neil Armstrong på vei til månen-klare. 
Vi var Marit Bjørgen på vei til gullmedalje-klare. Vi 
var så klare. Vi hadde pakket lett, slik at myndighetene 
ikke skulle mistenke noe, og vi ble smuglet over fjellet 
fra Irak til Iran. En reise jeg ikke en gang unner min 
verste fiende. Fire barn, en kvinne, to smuglere, en ver-
ge, fem hester og en fjellkjede. Vi mistet stafettpinnen 
rett ved målstreken og måtte starte om igjen. Game 
over. Restart. Go.

MESTEREN I SIN EGEN HISTORIE

Haugesund fikk vi endelig politisk asyl. Vi skulle bo 
i Norge. Dette landet helt nord i verden, var vårt nye 
hjemsted. Norge var på det tidspunktet ikke med i Du-
blin-samarbeidet og kunne i motsetning til svenskene 
derfor behandle vår asylsøknad.

Min historie er ikke unik, sånn er alle flukthistorier. 
På den andre siden er alle unike på hver sin måte. Det 
handler om menneskeliv, og alle har derfor sin person-
lige vri. Det er viktig at de blir fortalt, og kanskje kan de 
bidra til å nyansere flyktningdebatten som ofte har gale 
premisser. Om man selv forteller sin egen historie, eller 
at den blir fortalt via noen andre er litt likegyldig, me-
ner jeg. Det viktigste er at den blir fortalt.

Sommerferien 2001 på Frei. To måneder etter at vi ankom Norge. 
På vei til fisketur. Har i ettertid funnet ut at grunnen til at vi ofte 
dro på fisketur var fordi midlene vi fikk fra staten ikke var nok til 
å dekke primærbehovet for en familie på seks stykker. Foto: Hoda 
Imad

Vinter i Nord-Irak. Mamma og pappa, mens pappa jobbet i mi-
litæret og mamma ferdigutdannet atomkjemiker. Dette bildet ble 
tatt noen år før første gang de flykta. Foto: Hoda Imad

Storesøster, lillebror, meg, dattera til tjenestedama til imamen vi gjemte oss 
hos i Iran. Foto: Hoda Imad

Morfar, meg, mamma, lillebror, storesøster. De siste ukene i Tehran på 
hostell før avreise til Norge. De siste ukene var morfar med oss fordi det var 
utrygt for en kvinne å være i en storby uten mann. Alle var ordentlige slit-
ne, da dette bildet ble tatt etter rundt 7 måneder i skjul. Foto: Hoda Imad
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Tredje gangen jeg kjente på følelsen av flukt var 
ikke lenge etter at vi hadde blitt returnert til Irak. I en 
alder av fire år hadde jeg blitt veteran i å flykte, men 
mens andre veteraner pensjonerer seg, måtte denne fire 
år gamle veteranen delta på et nytt oppdrag. Oppdrag 
Iran. Denne gangen var det ikke hest, men hestekrefter. 
Denne gangen var det ikke menneskesmuglere, men en 
taxisjåfør som ante fred og ingen fare. Og denne gan-
gen var det ikke persisk politi som møtte oss, men en 
barmhjertig imam som ga oss husrom og hjerterom. Vi 
kom oss fram, og jeg kunne tenke meg hva Neil Arm-
strong følte da han tok de små, men samtidig store ste-
gene. Fordi nå var det min tur å ta de små, men altfor 
store stegene.

Fjerde gangen var den desidert vanskeligste. Etter å 
ha fått innvilget familiegjenforening, fortalte vår mor at 
vi skulle til et land hvor vi skulle få en bedre framtid. 
Der skulle vi bli gjenforent med han hun kalte vår far, 
selv om min far var også hennes far. Det var jo tross alt 
bestefar som hadde passet på meg – det var han som ga 

meg kjærlighet, og det var han som trøsta meg de utal-
lige gangene jeg trengte det. Men nå var det min tur å 
gi han trøst, fordi denne etappen betød vårt aller siste 
møte. Nå skulle vi til et land hvor sommeren var like 
kald som vinteren i Irak. Et land hvor folk ikke forsto 
hva jeg sa. Vi måtte lære oss et nytt språk og en ny kul-
tur. Vi måtte lære oss å bli nye mennesker. Vi skulle til 
et land der min far, for første gang i sitt liv, kunne leve 
uten å være redd for sitt eget liv. Et land som var malt i 
svarte og hvite ruter, der mennesker sto og heia oss inn 
i mål og der vi endelig kunne slappe av etter årevis med 
non-stop etappeløp.

I dag er det 65 millioner mennesker på flukt på 
grunn av blant annet krig, konflikt og klimaendrin-
ger. Halvparten av disse er barn. Mange barn flykter 
sammen med familien sin, men mange flykter også helt 
alene. Hvert barn har sin unike, vonde historie. Hver 
eneste historie er viktig å få frem, viktig å forholde seg 
til og viktig å lære av. 

MATS TANGESTUEN
Historiker og faglig leder ved
Jødisk Museum i Oslo

I 2001 gikk jeg i gang med hovedoppgaven min i 
historie ved UIB.2 Jeg hadde bestemt meg for å 
skrive om de jødene som flyktet fra Norge til Sve-
rige under krigen. Jeg hadde lest meg godt opp 

på den generelle okkupasjonshistorien, men jeg hadde 
minimalt med innsikt i det temaet jeg skulle fordype 
meg i. Totalt flyktet rundt 1200 jøder, de aller fleste i 
desember 1942. Det var skrevet svært lite om dette tid-
ligere. Jeg så først for meg å få kartlagt hvor mange som 
flyktet, når de flyktet, hva de fikk av hjelp og assistanse 
under flukten, i eksil osv. 

Bortsett fra noen få selvbiografier,3 baserte den ek-
sisterende litteratur rundt jødenes flukt seg først og 
fremst på intervjuer av hjelperne i motstandsbevegel-
sen.4 I et større arbeid om det norske flyktningsamfun-
net i Sverige ble jødene kun omtalt i én bisetning: «også 
jødene kom for øvrig over grensen høsten 1942». Jeg følte at 
selve ordlyden sa mye om neglisjeringen av en mino-
ritets helt særegne opplevelser under okkupasjonen, og 
jeg valgte derfor til slutt å bruke bisetningen som tittel 
på hovedoppgaven min.

«VI HADDE DET GODT, HVIS DU 
SER BORT I FRA HVORDAN VI 
HADDE DET INNI OSS»1

- Et møte med muntlige kilder.

Begrenset tiltro til muntlige kilder
Min tiltro til bruk av muntlige kilder var i utgangs-
punktet ikke spesielt stor. Hendelsene lå rundt 60 år 
tilbake i tid, og det var selvsagt for seint å se for seg 
noen form for kvantitativt undersøkende analyse. Jeg så 
først og fremst for meg å benytte utsagn fra informan-
ter som personlige illustrasjoner knyttet til de temaene 
jeg ønsket å belyse, omtrent på samme måte som foto-
grafier kan benyttes.

Jeg intervjuet syv tidligere flyktninger, fire kvinner 
og tre menn født mellom 1912 og 1924. På intervjutids-
punktet var den eldste informanten 91 og den yngste 78. 
I svenske arkiver fikk jeg tak i personalmappene til de 
jeg intervjuet og forklaringene de hadde gitt til sven-
ske politimyndigheter ga meg også en viss mulighet til 
å kryssjekke informantenes fortellinger.

Nye problemstillinger
Som planlagt benyttet jeg sitater fra disse intervjuene 
som illustrasjoner, men jeg forutså ikke i hvilken grad 
informantene skulle sette meg på spor av, og løfte frem 
problemstillinger rundt flyktningetilværelsen jeg ikke 
hadde lagt vekt på tidlig i arbeidet. Resultatet ble blant 
annet et helt nytt kapittel hvor jeg gikk nærmere inn 
på den særegne og kollektive psykiske belastningen den 
jødiske gruppen var utsatt for under eksiltilværelsen.

Utforskningen av dette emnet ble i liten grad basert 
på intervjuene, men uten disse syv informantene ville 
jeg antakelig ikke lett på de riktige stedene og tolket 
arkivmateriale på den måten jeg gjorde. 

En særegen gruppe i eksil

«Jeg må jo innrømme det, at gjennom et langt liv 
så har jeg liksom ofte spurt meg selv om at hvorfor 
de jeg syntes fortjente det bedre enn meg måtte dø, 
mens jeg fikk leve. Det var jo også en skyldfølelse på 
mange måter som var en meget stor psykisk belast-
ning. Man hadde liksom nesten dårlig samvittighet 
når man gledet seg over livet og det som var hygge-
lig, så det var ikke enkelt.»5

Sitatet over viser det som i psykologien ofte blir beteg-
net som Survivor Guilt, her knyttet både til eksiltilvæ-
relsen, men ikke minst også til etterkrigstiden. Selv om 
flyktningene ikke kunne vite at nesten samtlige av de 
deporterte familiemedlemmene ble drept, var de selv-
sagt klar over at de selv hadde det mye bedre i sitt eksil. 
Enkelte ikke-jødiske flyktninger fra Norge opplevde 
nok liknende skyldfølelse etter at de reddet seg i sik-
kerhet, men som gruppe var det ingen andre fra Norge 
som hadde opplevd et liknende kollektivt tap som jø-
dene. Det var forså vidt skrevet noe om dette tidligere, 
men først gjennom intervjuene gikk det virkelig opp 

for meg hvor altoverskyggende dette aspektet var for 
eksiltilværelsen.6

I januar 1943 utgjorde jødene fra Norge rundt 10% 
av de da ca 11 000 norske flyktningene i Sverige. Mot 
slutten av krigen økte flyktningestrømmen betraktelig 
og til slutt utgjorde jødiske flyktninger rundt 2% av den 
totale gruppen. Gangen i arrestasjonene høsten 1942 
førte til en overvekt av kvinner og barn blant de som 
klarte å flykte. Informasjon om hva som hadde skjedd 
med deporterte familiemedlemmer var svært begren-
set og først sommeren 1945 ble det klart at ingen kvin-
ner eller barn, men kun noen få menn hadde overlevd 
Auschwitz.

Antijødiske holdninger
I tillegg til bekymringene som fulgte med uvissheten 
om hva som hadde tilstøtt deporterte familiemedlem-
mer og venner fantes det også grobunn for anti-jødiske 
holdninger innad i det norske eksilmiljøet. Dette var et 
aspekt jeg hadde ventet å få innsikt i gjennom intervju-
ene, men få kunne eller ville si noe utfyllende om dette. 
Arkivene ga imidlertid klare indikasjoner på at slike 
holdninger ble sett på som et stort problem i samtiden. 
Forklaringene på hvorfor informantene hadde lite å 
tilføre om denne delen kan selvsagt være mange, men 
både muntlige og skriftlige kilder indikerer at hets og 
forskjellsbehandling både før krigen og i eksil bleknet 
sammenliknet med alt jødene opplevde i et okkupert 
Norge før flukten.

«I ettertid så må jeg si at den smule diskriminering 
jeg var utsatt for, og det var ikke småtteri som sko-
legutt, så fortoner den seg som nesten elskverdig og 
vennlig altså, når en tenker på det som senere kom 
til å skje.»7

(…) hvordan vi hadde det inni oss.
Kvinnen, hvis sitat jeg har satt som tittel på denne korte 
artikkelen, forklarte med én setning hva jeg ikke burde 
utelate. Rent materielt bød ikke eksiltilværelsen på de 
store problemene. Det var andre ting som voldte langt 
større vansker. Det ville ha vært fullt mulig å basere en 
oppgave på kun å avdekke målbare fakta som flukt-
tidspunkt, relokalisering i Sverige og forholdet til ek-
silmyndigheter og svenske myndigheter i forbindelse 
med støtte, arbeid osv. De syv informantene hjalp meg 
likevel inn på nye spor. 

I ettertid har andre utgitt bøker hvor stemmene til 
de jødiske flyktningene har kommet tydeligere frem.8  
Etter over 13 år ved Jødisk Museum i Oslo har jeg in-
tervjuet mange flere av de som måtte flykte rundt års-
skiftet 1942/43. I utstillingen «Husk oss til livet», som 
fortsatt kan ses på museet, presenteres utdrag av disse 
intervjuene på flere skjermer. I 2016 produserte museet 
en dokumentarfilm med samme tittel hvor flere tidli-
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gere flyktninger forteller deler av sin historie. Filmen er 
tilgjengelig på NRK.no.9 

Universelle problemstillinger
Uvisshet og engstelse for resten av familien, limbo-til-
værelse i eksil, og alt det en spontan flukt fører med seg 
av stress og psykisk press var aspekter jeg nok ville til-
lagt mindre vekt hvis jeg ikke hadde inkludert bruken 
av muntlige kilder. Det er nettopp disse aspektene som 
fremstår som de mest universelle og som kan speiles i 
andre flukterfaringer – enten vi studerer dagens flykt-
ninger fra Syria eller hugenottenes flukt fra Frankrike 
på slutten av 1600-tallet.10 

Mats Tangestuen (f.1975) er faglig leder ved Jødisk Muse-
um i Oslo. Mats har hovedfag i historie fra Universitetet 
i Bergen, og har tidligere bidratt til Fortid med artikkelen 
«Gå ikke i krig for de derre kromnesete jødene: antijødiske 
holdninger i det norske flyktningsamfunnet i Sverige under 
krigen» i nr.2/2007.

NOTER

1 Intervju med kvinne født i 1914.

2 Tangestuen, Mats. Også jødene kom for øvrig over grensen høsten 

INGVILL MARIA DAATLAND HEKNE

Sommeren jeg dro til Hellas skrev jeg ingen-
ting. På forhånd hadde jeg tenkt at jeg kunne 
skrive meg gjennom det meste, slik jeg pleier. 
Jeg var forberedt på at arbeidet i flyktningleiren 

ville bli hardt, men jeg var ikke forberedt på at det ville 
tømme meg for ord. Hvordan kan man bære vitnemål, 
få andre til å forstå, når man ikke har noe å si? Fint. Når 
noen spør meg hvordan det var i flyktningleiren svarer 
jeg at det var fint. Det er ikke usant. Det var fint å bli 
kjent med menneskene som var der. Den gamle man-
nen med de runde brillene, han som grodde blomster 
på grus. Som skrev Peace på teltveggen og fikset alle 
vannkranene. Som kjeftet når barna raserte det vi bygde 
opp, og sprutet vann på meg mens han klukklo. Det var 
fint å bade spedbarn, drikke te med kvinnene og grille 

nyfisket makrell. Danse macarena og finne fotballen i 
brenneslen. Å lære kurdiske gloser under morelltreet og 
bli resitert dikt på arabisk. Å varme melk til barna og 
stjele Nutella fra kjøkkenet.

Og så var det det som ikke var så fint. Da teltene tok 
fyr. Når barna kastet steiner på hverandre. Da Yazidi-
jentene utestengte Nadia, fordi hun var syrisk. Da Zei-
nab på 12 gjenopplevde en voldtekt. Når vannet, snø-
en, kulden, kom inn i teltene. Når de frivillige skjelte 
ut barna og diskriminerte beboerne. Da Nazim bæsjet i 
skoleteltet og jeg leide ham hjem til moren, vel vitende 
om at han ville bli slått. Da en gravid kvinne ble banket 
av en familiemor, som så ble tatt av politiet. Barna som 
sto igjen. Apatiske spedbarn. Deprimerte foreldre som 
hadde gitt opp foreldreansvaret, gitt opp alt.

BORTENFOR ORDENE

1942: Jødiske flyktninger fra Norge i Sverige 1940–1945. Hoved-
oppgave, UIB, 2004.

3 Den viktigste for meg ble Jo Benkows selvbiografi Fra Syna-
gogen til Løvebakken fra 1986.

4 Statsstipendiat Ragnar Ulstein intervjuet på 1960- og 70- 
tallet flere hundre personer som deltok i organisert fluktek-
sport. Et viktig kildemateriale som nå befinner seg på Norges 
Hjemmefrontmuseum.

5 Intervju med mann født i 1924.

6 Levin, Irene. 2001. Taushetens tale. Nytt Norsk Tidsskrift 
4/2001.

7 Intervju med mann født i 1924.

8 Se for eksempel Birgit H. Rimstads bok Unge Tidsvitner fra 
2016.

9 https://tv.nrk.no/program/KOID77000315/husk-oss-til-livet

10 Se for eksempel: Lavik, Nils Johan. 1999. Flyktningers psykiske 
helse. Oslo: UiO - Psykososialt Senter for Flyktninger og/eller 
Eide, Ketil (red.): Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige 
mindreårige flyktninger. Gyldendal, 2012. Og så er det det som er bortenfor ordene. Den navnløse 

urettferdigheten. 
Alle spørsmålene uten svar. Hvorfor er vi her? Alt 

man aksepterer. Dette er hverdag. Stillstanden. Jeg lær-
te det arabiske ordet for i morgen, men ikke for i dag. 
Og beboerne lærte fort at i morgen betyr om lenge. For 
alt står på vent. All din innsats fører ingensteds hen. 
Og tilbake står bare depresjonens kongstanke: Alt er 
håpløst.

En syrisk venn sa til meg i går at dersom vi mister 
håpet, har de vunnet. Håp og trass blir ett. Det er håpe-
fullt at beboerne i flyktningleiren klaget på maten. Det 
er fantastisk at folk er misfornøyde med oppfølgingen 
de får som flyktning i Norge. I sinnet bor en kraft, en 
visjon om endring. Vi er sinte i morgen.

Ung flytkning i ein leir på den greske øya Khios.
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MARTHA MARIA ENGER
Masterstudent i historie 
Universitetet i Oslo

På 1970-tallet opplevde Norge den første sto-
re bølgen av flyktninger og asylsøkere.1 I dag 
har vi kunnskap og erfaring om traumer knyt-
tet til tvungen migrasjon, men på starten av 

1970-tallet var det ingen systematisert forskning på 
psykisk helse blant flyktninger. I møte med flyktninger 
som hadde vært utsatt for tortur og traumer ble nor-
ske psykologer klare over hvor viktig det var å utvikle et 
nytt fagfelt som skulle fokusere på flyktningers mentale 
helse. Artikkelen viser hvordan tidsperioden 1970-1990 
kan karakteriseres som en psykohumanitær vending i 
flyktningarbeidet i Norge.2 I denne perioden ble trau-
mebehandling av flyktninger initiert og etablert gjen-
nom arbeidet gjort av psykologer, helsepersonell og 
menneskerettighetsorganisasjoner. 

Historisk bakgrunn
Fokuset på traumer knyttet til krig og flukt er et relativt 
nytt fenomen og det psykiatriske fagfeltet har hatt en 
stadig utvikling siden begynnelsen av 1900-tallet. Noen 
av de første beskrivelsene vi har av psykologiske reak-

sjoner knyttet til krigshendelser, er fra den amerikanske 
borgerkrigen (1861-1865) og den russisk-japanske kri-
gen (1904-1905).3 Allikevel kom det ingen systematiske 
undersøkelser av krigstraumer før noen tiår senere, da 
som et resultat av første og andre verdenskrig. Under 
første verdenskrig var psykiatrien en relativt snever dis-
iplin, og det lille av behandling som fantes ble gitt til 
soldater som var aktive i krigen.4 Med andre verdens-
krig førte nazistenes agenda til at psykologer og psykia-
tere også ble oppmerksomme på traumer som oppsto 
blant politiske fanger og overlevende fra konsentra-
sjonsleirer.5 Erfaringene fra krigen bidro til å utvikle 
det psykiatriske fagfeltet.

Selv om psykiatriske publikasjoner etter andre ver-
denskrig først og fremst dreide seg om de ovennevnte 
gruppene, finnes det også noen få eksempler på studier 
som undersøkte flyktningers mentale helse i tiden etter 
krigens slutt. Bak en av disse studiene sto den norske 
legen og psykiateren, Leo Eitinger. Eitinger hadde selv 
vært flyktning, og kom til Norge i november 1939 etter 
at Adolf Hitler og nazistene hadde annektert hans fø-

Mennesker på flukt har eksistert til alle tider, men måten stater har tatt i mot flykt-
ninger på har endret seg radikalt etter andre verdenskrig. I Norge skulle 1970- og 
80-tallet bli en viktig periode for å etablere et fagmiljø som arbeidet med traume-
behandling av flyktninger og som så behovet for å bygge kunnskap om flyktningers 
mentale helse.

FLUKT OG TRAUMER 
Fokuset på flyktningers mentale helse i Norge 

deland, Tsjekkoslovakia.6 Etter okkupasjonen av Nor-
ge ble Eitinger holdt fengslet i store deler av 1942, før 
han gikk om bord i «Gotenland» med kurs for Polen og 
Auschwitz vinteren 1943. Som én av fem jødiske menn 
kom Eitinger tilbake fra Auschwitz til Norge, og opp-
holdet i konsentrasjonsleiren skulle prege alle hans se-
nere forskningsprosjekter:

Et av spørsmålene som har vært en slags grunnak-
kord i hans [Eitingers] forskning oppsto allerede i 
konsentrasjonsleirene, noe han den gang drøftet 
med medfanger og kolleger i fangenskap: Hva kom-
mer til å skje med mennesker som overlever og som 
har vært belastet med 
slike uhyrligheter? Hva 
blir det til med de unge? 
Hva blir virkningene i 
menneskers sinn av vir-
kelige psykiske og fysiske 
påkjenninger?7

13 år senere, i 1958, publi-
serte Eitinger sin doktor-
avhandling, Psykiatriske 
undersøkelser blant flyktninger i Norge, der formålet var 
å undersøke omfang og art av psykiske lidelser blant 
flyktninger. Han ønsket å finne ut av hvorvidt psykoser 
var hyppigere utbredt hos flyktninger enn hos den øv-
rige delen av befolkningen, og fant i sin forskning ut at 
risikoen for psykose var hele ti ganger større for flykt-
ningene som deltok i undersøkelsen.8 Eitinger har i et-
tertid blitt mer kjent for sine publikasjoner om psykiske 
traumer hos konsentrasjonsleir-fanger. Hans undersø-
kelser av flyktninger står allikevel igjen som et norsk 
pionerarbeid, og er verdt å trekke frem i lyset. Dette 
arbeidet skulle bli en viktig inspirasjonskilde for psy-
kologer som begynte å arbeide med traumebehandling 

av flyktninger i Norge. Sammen med noen få interna-
sjonale publikasjoner var Eitingers forskning en viktig 
inngangsport for psykologimiljøet som skulle bli aktivt 
på 1970-tallet. 

Eitingers forskningsarbeid var ett av få unntak: Ge-
nerelt var det lite oppmerksomhet rundt flyktningers 
mentale helse på 1950- og 60-tallet. Det hele kan illus-
treres i et prosjekt fra 1950, der Norge hadde akseptert 
å ta i mot 35 blinde flyktninger med deres familier på 
Konnerudkollen hotell i Drammen. I tiltaket lå ideen 
om at flyktningene hadde den samme fysiske utfor-
dringen i det manglende synet, og at de dermed kun-
ne bli behandlet som en samlet gruppe. I realiteten var 
flyktninggruppen som ankom Konnerudkollen svært 
sammensatt. Den inkluderte familier fra Polen som 
hadde blitt holdt fanget i slaveleirer og mistet synet 
som følge av eksplosjoner, og flyktninger fra Ungarn 
der mennene hadde vært soldater og mistet synet et-
ter å ha blitt skadet i krig. Gruppen rommet også flykt-
ninger som hadde blitt blinde som et resultat av meta-
nolforgiftning som ikke hadde noe med krigen å gjøre. 
Flyktninggruppen var altså mangfoldig hva gjaldt psy-
kiske traumer. Allikevel var det blindheten det var ret-
tet oppmerksomhet mot og som gjorde at de ble kate-
gorisert som en enhet. Det var ingen forståelse for at 
de psykiske traumene de hadde opplevd var forskjellige, 
og at de av den grunn krevde ulike behandlingsformer.9  
Først og fremst handlet det om å tilrettelegge for en 
fysisk skade, det var ikke flyktningenes mentale helse 
som i utgangspunktet hadde hovedfokuset. Historien 
viser mangelen på kunnskap som preget flyktningar-

beidet i tiden etter andre 
verdenskrig. 

Personlig initiativ og hu-
manitært engasjement
Det var på 1970-tallet at 
psykologer og psykiatere 
virkelig begynte å bli opp-
merksomme på flyktnin-
gers mentale helse, både 
nasjonalt og internasjonalt. 

Dette skjedde gradvis, og i Norge viste det seg først 
gjennom ildsjeler og deres personlige initiativer og hu-
manitære engasjement. En av hovedårsakene til enga-
sjementet var det stadig økende fokuset på tortur som 
preget denne perioden. Et fokus som først og fremst 
ble drevet av helsepersonell og menneskerettighets-
organisasjoner. Dokumentasjon av tortur og overgrep, 
og medieomtalen det ga, ansporet og ga kunnskap til 
de norske psykologene som skulle bli viktige i arbeidet 
med traumebehandling av flyktninger.

Oppmerksomheten rundt tortur begynte å øke et-
ter kuppet i Hellas i 1967. Militærregimet ble klaget inn 
til den europeiske menneskerettighetsdomstolen, etter 

Sammen med noen få interna-
sjonale publikasjoner var 

Eitingers forskning en viktig 
inngangsport for psykologi- 
miljøet som skulle bli aktivt 

på 1970-tallet 

Militærkuppet i Chile og regimets bruk av tortur skapte stort interna-
sjonalt engasjement. Her fra en demonstrasjon i Dresden i 1973. 
Foto: Wikimedia Commons
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å ha blitt beskyldt for flere brudd på menneskerettighe-
tene. Etter et drøyt år ble også tortur inkludert i rekken 
av anklager, som et resultat av at Amnesty hadde publi-
sert gjentatte rapporter om tortur utført av de greske 
styresmaktene.10 Torturanklagen førte til at saken fikk 
enorm interesse blant all-
mennheten, godt hjulpet 
av organisasjonens arbeid. 
Da Augusto Pinochet inn-
førte sitt brutale militærre-
gime i Chile seks år senere, 
ble fokuset på tortur igjen 
forsterket av arbeidet gjort 
av menneskerettighetsor-
ganisasjoner og helseper-
sonell i landet. 

Fra regimets start og frem til 1989, forsvant eller 
døde mellom 10 000 og 40 000 chilenere. 

90 000 mennesker måtte leve i eksil og et ukjent an-
tall mennesker ble torturert.11 Flere land i Latin-Ame-

rika opplevde militærkupp med påfølgende autoritære 
regimer i samme periode. 

Kuppene i Chile og Latin-Amerika preget det in-
ternasjonale nyhetsbildet på 1960- og 70-tallet, der de 
delte plass med en annen hendelse som fikk stor opp-

merksomhet i samme pe-
riode: Vietnamkrigen. 
Brutaliteten og omfanget 
som ble formidlet gjennom 
historier, bilder og store 
overskrifter, resulterte i et 
voldsomt engasjement der 
aktivister, profesjonsgrup-
per, ikke-statlige- og in-
ternasjonale organisasjoner 

kom sammen i kampen mot tortur. 
I arbeidet mot tortur ble menneskerettighetsorga-

nisasjoner viktige på spesielt to måter. For det første 
lanserte de kampanjer mot tortur. Den mest betyd-
ningsfulle ble Amnestys Campaign for the Abolition of 

Torture som førte til at FN startet arbeidet med å skrive 
en tortur-erklæring.12 I forbindelse med kampanjen ble 
det arrangert flere konferanser, blant annet på Lysebu i 
Norge. Lysebu-kongressen skulle belyse de medisinske 
effektene av tortur og resulterte blant annet i at Leo Ei-
tinger ble engasjert i et Amnesty-ledet forskningspro-
sjekt som skulle se på langtidsvirkningene av tortur.13  
Slik førte altså Amnestys kampanjer til at helseperso-
nell kunne organiserer seg internasjonalt, og at de ble 
engasjert i å undersøke sammenhengen mellom men-
neskerettighetsbrudd og psykisk helse. 

For det andre samarbeidet menneskerettighetsor-
ganisasjoner tett med helsepersonell som jobbet i land 
der sivilbefolkningen ble utsatt for statlige overgrep, og 
sammen utarbeidet de rammeverk for behandling av 
flyktningers traumer. Da menneskerettighetsorgani-
sasjoner først begynte å dokumentere tortur og over-
grep, ble det raskt tydelig at det å snakke om overgre-
pene syntes å hjelpe ofrene som fortalte. I samarbeid 
med helsepersonell ble metoden utviklet til et terapeu-
tisk verktøy.14 Det tette samarbeidet ser en blant annet 
i Chile, der chilenske menneskerettighetsgrupper job-
bet tett med leger og psykologer for å organisere me-

disinsk og psykologisk behandling til torturofre.15 De 
tidlige erfaringene ble et viktig sted å hente kunnskap 
fra i det begynnende arbeidet med traumebehandling 
av flyktninger.  

De fleste flyktningene som kom til Norge på 
1970-tallet kom fra Chile og Vietnam.16 Fortellingene 
fra en fjern verden ble nå til personlige historier. Flere 
norske psykologer skjønte viktigheten av å forstå hvor-
dan situasjonen i hjemlandet og den påfølgende flukten 
hadde påvirket flyktningenes helse. Likefullt hadde de 
ingen statlige retningslinjer å følge, eller en stor fors-
kningsbank de kunne hente kunnskap fra. Derfor ble 
den humanitære interessen og erfaringene fra helse-
personell og menneskerettighetsorganisasjoner i mi-
litærregimene grunnlaget for det første arbeidet med 
traumebehandling av flyktninger. Den egenervervede 
kunnskapen ble utvekslet, og erfaringer ble hentet, 
både nasjonalt og internasjonalt i arbeidet med å eta-
blere innsikt i traumer knyttet til flukt. 

En av de norske psykologene som skulle bli særde-
les viktig for arbeidet med flyktningers psykiske helse 
var Nora Sveaass. Hennes historie viser godt hvordan 
personlig motivasjon og engasjement drev det spirende 

John Singer Sargents berømte maleri Gassed (1919) viser soldater under første verdenskrig som har blitt utsatt for et angrep med sennepsgass. Kri-
gens store lidelser førte til de første systematiske undersøkelsene av krigstraumer. Foto: Wikimedia Commons

Brutaliteten og omfanget som 
ble formidlet gjennom historier, 

bilder og store overskrifter, 
resulterte i et voldsomt 

engasjement
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psykohumanitære arbeidet. Sveaass ble for alvor opp-
merksom på tortur og påfølgende traumer hos flykt-
ninger etter militærkuppet i Chile.17 For Sveaass føltes 
dette ekstra nært, da hun selv hadde bodd i Brasil fra 
tidlig på 1950-tallet til slutten av 1960-tallet og opplevd 
to kupp samtidig som hun bodde i landet. Sammen 
med sine medstudenter sto hun utenfor den amerikan-
ske ambassaden og demonstrerte mot imperialisme og 
amerikanernes bidrag og hjelp til Chilekuppet. «Det 
var [kampen mot] undertrykkelse som drev oss», fortel-
ler Sveaass selv.18 Med interesse for solidaritetsarbeid, 
ble det viktig for den daværende psykologistudenten å 
få kjennskap til hvordan tortur og andre brudd på men-
neskerettighetene virket inn på individets psyke. 

Da de første flyktningene kom fra Chile til Norge 
etter militærkuppet, dro Sveaass på biblioteket der hun 
forsøkte å finne informasjon om flyktningers psykiske 
helse. Hun ønsket å bidra med informasjon og hjelp til 
flyktninger som kom til Norge og ble møtt med få stat-
lige tilbud. Den eneste boken hun fant om temaet var 
Leo Eitingers doktoravhandling fra 1958. I samarbeid 
med en venninne lagde Sveaass flygeblader som inne-
holdt informasjon om psykisk og fysisk helse. Disse fly-
gebladene delte de ut til flyktninger som ønsket å gå til 
lege, men som hadde lite tillit til personer i offentlige 
stillinger på grunn av sine opplevelser i hjemlandet.19 

For Sveaass preget hennes engasjement valgene 
hun tok videre i sin karriere. Hun var engasjert i flere 
verv, og ledet blant annet informasjonssentret for Chi-
le og senere informasjonssenteret for Latin-Amerika. 
Som ferdig psykolog i 1977, startet Sveaass sitt arbeid 
i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og 
gikk deretter videre til barne- og ungdomspsykiatrien. 
Både i PP-tjenesten og i psykiatrien var hun tydelig på 
at hun ønsket at de flyktningene som kom til behand-
ling skulle bli behandlet av henne. Sveaass sitt fokus på 
traumer knyttet til tortur forsvant heller ikke, og i 1984 
begynte hun å jobbe i feng-
selsvesenet for å få et større 
innblikk i de psykologiske 
konsekvensene de innsatte 
opplevde i forbindelse med 
fangenskap.20 Historiene 
Sveaass møtte i sitt arbeid 
og i behandlingsrommet 
bidro til en forsterket interesse og tro på at traumebe-
handling av flyktninger var viktig og nødvendig. 

Det var flere psykologer som engasjerte seg i flykt-
ningers psykiske helse på 1970-tallet. 

Felles var at de jobbet ut fra eget engasjement, uten 
en nasjonal plan å følge. Slik er Nora Sveaass sin his-
torie representativ for den initierende fasen i arbeidet 
med traumebehandling av flyktninger: Det var person-
lige initiativ som preget fremdriften. Sveaass engasjerte 
seg i humanitært arbeid og tok valg i yrkeslivet som ga 

henne mer innsikt i flyktningers traumer. Ved å samti-
dig hente erfaringer fra ikke-statlige aktører og helse-
personell som arbeidet med tortur og overgrep, vokste 
norske psykologers kunnskap. Det ble klart hvor nød-
vendig det var å etablere en statlig institusjon som ar-
beidet spesifikt med flyktningers mentale helse.  

Forankringen av traumebehandling i Norge
1980-tallet skulle bli svært viktig for arbeidet med 
traumebehandling av flyktninger. Fra å være drevet av 

spredte initiativ fra spesielt 
engasjerte psykologer, ble 
arbeidet institusjonalisert 
i et statlig drevet senter: 
Psykososialt senter for flykt-
ninger. Selve incitamentet 
for senteret kom fra legen 
Edvard Hauff, og illustre-

rer hvordan personlig initiativ og engasjement førte til 
mer etablerte retningslinjer i arbeidet med flyktningers 
psykiske helse. Senteret skulle både tilby behandling til 
flyktninger i Norge, og danne en forskningsarena der 
det skulle utvikles kunnskap om traumer knyttet til 
flukt. 

Edvard Hauff fikk ideen om å etablere et psykoso-
sialt senter for flyktninger i Norge etter å ha besøkt en 
flyktningleir i Bataan på Filippinene i 1984. Oppholdet 
der fikk han til å innse behovet for økt kunnskap om 

flyktningers psykiske helse.21 Hauff hadde i tillegg le-
det et norsk forskningsprosjekt som undersøkte trau-
mer hos vietnamesiske båtflyktninger siden 1982, og 
forsto at flukten hadde konsekvenser for flyktninge-
nes mentale helse.22 Drømmen var å opprette et senter 
som både skulle tilby behandling til flyktninger, og som 
kunne veilede helsepersonell i arbeidet med flyktninger 
bosatt i Norge. Hauff måtte jobbe hardt for å nå målet, 
og møtte flere byråkratiske hindringer før Psykososialt 
team for flyktninger ble opprettet som et prøveprosjekt 
i 1986. Nora Sveaass ble en del av teamet allerede året 
etter, der det delte engasjementet og de felles målset-
tingene skapte et unikt samhold blant kollegaene.23 I 

1990 ble prosjektet videreutviklet til Psykososialt senter 
for flyktninger ved Universitetet i Oslo, med både nasjo-
nale og regionale oppgaver.24 

Fra 1990 og frem til senterets nedleggelse i 2003, ble 
det publisert nærmere 200 artikler i internasjonale tids-
skrifter og bøker av senterets medarbeidere. Like man-
ge artikler ble publisert i andre fagtidsskrifter og po-
pulærvitenskapelige publikasjoner. Ansatte knyttet til 
senteret var opptatt av å delta i nasjonale og internasjo-
nale konferanser, og hadde omtrent 300 fremleggelser 
på vitenskapelige konferanser i løpet av senterets leve-
tid.25 Psykososialt senter for flyktninger ble altså svært 
viktig for å bygge opp en nasjonal kunnskapsbase om 
flyktningers mentale helse. 

Fra slutten av 1980-tallet ble det arrangert flere in-
ternasjonale konferanser om tortur og traumebehand-
ling. Konferansene ble en sentral arena for kunnskaps-
utveksling om flyktningers psykososiale problemer, der 
medarbeidere fra Psykososialt team (og senere senter) 
for flyktninger kunne diskutere erfaringer med helse-
personell fra resten av verden. På konferansene deltok 
også menneskerettighetsorganisasjoner, noe som un-
derstreket det nære samarbeidet mellom den huma-
nitære hjelpen og psykologene. En betydningsfull ar-
rangør var International Society for Health and Human 
Rights (ISHHR), et uformelt nettverk som organiserte 
konferanser om sammenhengen mellom helse og men-
neskerettighetsbrudd.26 På ISHHRs andre konferanse 
i Costa Rica (1989) deltok to representanter fra Psyko-
sosialt team for flyktninger: Nora Sveaass og Nils Jo-
han Lavik. Her diskuterte helseteam fra mottakerland 
ulike metoder i arbeidet med å behandle traumatiserte 
flyktninger. De utvekslet også erfaringer med helse-
personell som arbeidet i land der sivilbefolkningen var 
ofre for organisert vold.27 Konferansene arrangert av 
ISHHR og andre lignende konferanser ble elemen-
tære for norske psykologer for å utvikle kunnskapen 
om traumebehandling av flyktninger. Psykososialt sen-
ter for flyktninger var nå forankret både nasjonalt og 
internasjonalt.

En fremtidsvisjon fra fortiden
Da Edvard Hauff i 1988 skisserte sin visjon om flykt-
ningsituasjonen i år 2000, sa han blant annet følgende: 

Spontanflyktninger (asylsøkere) blir ikke lenger 
sendt som uvelkomne pakker fra dør til dør i Euro-
pa. På dette feltet har det internasjonale samfunnet 
modnet noe, og landene har samarbeidsavtaler som 
fordeler og regulerer ansvaret mellom dem (…) Når 
det gjelder helsearbeidet blant flyktningene er situa-
sjonen en helt annen enn i 1987 (…) nå får de fleste 
tilbud om undersøkelse og differensiert behandling 
allerede ved ankomst til Norge. Grunnlaget for det-
te er at det har vært gjennomført flere gode behand-

Nora Sveaass – en sentral person i arbeidet med traumebehandling av 
flyktninger i Norge. Foto: Privat

Flygeblad fra Psykososialt team for flyktninger i Norge. Brosjyren ble 
delt ut på norsk, engelsk, spansk, arabisk, farsi og vietnamesisk. Gjen-
gitt med tillatelse

Fra å være drevet av spredte 
initiativ fra spesielt enga-

sjerte psykologer, ble arbeidet 
institusjonalisert
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lingsstudier på dette feltet de senere år. I det hele 
tatt er både kliniske og andre tiltak for flyktninger 
og innvandrere i økende grad basert på kunnskap 
framkommet gjennom forskning.28

 
I 2003 ble Psykososialt senter for flyktninger lagt ned, 
og ansvarsområdet ble lagt til det nyopprettede Na-
sjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS). Norge har flere ganger fått kritikk for dårlig 
oppfølgning av psykososiale problemer hos flyktninger, 
og i en kronikk i Dagsavisen i 2015 ble det stilt spørsmål  
om Norge oppfylte artikkel 14 i FNs torturkonvensjon 
som omhandler behandling og rehabilitering av tor-
turofre.29 På tross av kunnskap og erfaringer er Edvard 
Hauffs visjon fortsatt en fremtidsvisjon.   

Fra psykologer, annet helsepersonell og menneske-
rettighetsorganisasjoner begynte å fokusere på flykt-
ningers mentale helse på 1970- og 80-tallet, sitter vi i 
dag igjen med en enorm kunnskapsbank om følgene av 
krig, tortur og tvungen migrasjon. Fra personlige initia-
tiv og humanitært engasjement ble det etablert statlige 
retningslinjer forankret i forskningsbasert kunnskap. 
Det er opp til oss å bruke denne forskningen for å kun-
ne tilby flyktninger gode helse- og rehabiliteringspro-
gram. Én ting er i hvert fall sikkert, vi kan ikke lenger 
skylde på kunnskapsløshet hvis vi lar være. 

Martha Maria Enger, f. 1991, masterstudent i historie ved 
Universitetet i Oslo. 
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The end of World War II in Europe on May 
9, 1945 marked the beginning of the biggest 
search for missing persons in history. Milli-
ons of Europeans have been separated from 

their family members through relocation, slave work, 
deportation to concentration camps, the war itself and 
subsequent mass expulsions. These enormous displace-
ments had their origins in the ruthless politics of con-
quest and destruction ideated and carried out by the 
Third Reich and its fascist allies since 1933. However, 
it was the war of aggression and conquest in particu-
lar against Poland and the Soviet Union that provided 

Hitler and his followers with the opportunity to pur-
sue their murderous racist utopias. In this war, millions 
of Jews, Poles, and Russians were subdued, displaced, 
deported, and murdered. Those who survived the war 
wanted to return to their homes and reconnect with 
their families. 

Among them were approximately 20 million Ger-
mans; the National Socialist war of destruction had, in 
the end, also hit back on the Third Reich itself. More 
than 11 million soldiers of the Wehrmacht were cap-
tured during the last months of the war. The fates of 
approximately 3 million German soldiers, in particular 

The Children’s Tracing Service’s poster issued by German Red Cross in 1946 shows 
50 of over 500,000 German children and teenagers that were separated from their 
parents between 1939 and 1948 due to the dictatorship of the National Socialists and 
the Second World War. The poster reflects one of the greatest social distortions in 20th 
century Germany: flight, expulsion, and disappearance. Along with other relief or-
ganizations, the Tracing Service of the German Red Cross could help to shed light 
on the fates of approximately 16 million missing persons, and thereby help to inte-
grate the refugees and expellees into the emerging West German society.

A LOST GENERATION
- The Red Cross and the missing children 
of World War II

those in Soviet custody, remained uncertain for a long 
time, as the Soviet Union refused to sign the Second 
Geneva Convention of 1929 concerning the treatment 
of prisoners of war. 

Additionally, millions of civilians searched for rela-
tives, the so-called refugees and expellees.1 They came 
from the eastern parts of the German Reich, from Eas-
tern Prussia, Silesia, Pomerania, Eastern Brandenburg, 
as well as from those areas of South East, Eastern and 
Central Europe such as the Sudetenland where Ger-
mans had lived for centuries as ethnic minorities. In the 
closing days of the war, these areas were declared batt-
lefields by the Nazi regime, even though defeat was ap-
parent in the fall of 1944. However, for ideological rea-
sons the Nazi leadership denied the mass evacuation of 
civilians to the west of the Reich; “German soil” should 
not be given up under any circumstances.

The consequence was a chaotic mass flight of wo-
men, children, and elderly when the Red Army star-
ted its winter offensive in January 1945 and invaded the 
Eastern territories of the Reich. Thousands of families 
became separated while trying to flee the front line: On 
train stations while fighting for the last spaces in trains 
which were setting off towards the west, or while em-
barking one of the overcrowded troop transporters of 
the German navy. The evacuation of German civilians 
over the Baltic Sea started only in the last weeks of the 
war when it became apparent that the war was ultima-
tely lost.

Of those who had decided to stay in the eastern ter-
ritories after the war was over, 5 million were depor-
ted to the west and had to leave all their possessions 
behind. The legal basis for these deportations was pro-
vided in August 1945 by the Potsdam Agreement bet-
ween three of the Allies of World War II, the United 
Kingdom, the United States, and the Soviet Union. In 
this agreement, the Oder-Neisse line was defined as 
the eastern border of Germany, itself now divided into 
four occupation zones. The areas east of the line were 
granted to Poland and the Soviet Union, and the Ger-
man population living there had to leave the country. 
The relations of Germans on the one side and Poles, 
Czechs, and Russians on the other side, were damaged 
such that a coexistence was considered impossible. In 
addition, there were strong feelings of revenge among 
Polish, Czech, and Russian people. Economic reasons 
played a role as well: especially the states that had been 
completely plundered under Nazi occupation under-
stood the forceful dispossession as a kind of compensa-
tion. Finally, the idea of ethnical homogenous nation-
states, which was widespread at that time throughout 
Europe, was also present in liberated Poland and 
Czechoslovakia; there was no place for German mino-
rities any more.2 During the following deportations of 
the Germans, which lasted until 1948, again many fa-

milies were separated.
About 200,000 German civilians met an even more 

horrible fate: They were deported as so called Westarbei-
ter (western workers) to the Soviet Union where they 
were forced to live and work in specially built camps for 
detained civilians; this forced labor was seen as a form 
of reparation for the massive war damages caused by 
the Wehrmacht. Many of the deportees were dischar-
ged only in the 1950s to return to either West or East 
Germany.

To find out about the whereabouts of these people, 
so called Suchdienste (Tracing Services), a neologism of 
1945, were established in many places in post-war Ger-
many. The initiative came often from individuals with 
an economic interest or relief organizations that the 
Churches and the German Red Cross founded. With 
the help of sociologist Helmut Schelsky the Red Cross 
was able to establish two contact points for search cases 
in Hamburg and Munich as early as 1945.

The difficulties the helpers faced were enormous: 
There were huge financial problems, infrastructure 
and telecommunication networks has been largely de-
stroyed by the allied bombings, and further difficulties 
arose by the division of the country in four occupation 
zones and the separation of Germany’s eastern terri-
tories. What is more, the Allies showed considerable 
mistrust towards the German Red Cross. As a matter 
of fact, shortly after Hitler’s rise to power the German 
Red Cross had sided with the new regime and become 
one of the most important paramilitary organizations 
of the Third Reich. In the immediate post-war years, 
the Allies feared the German Red Cross, based on its 
massive records on veterans, might try to secretly re-
build the Wehrmacht. It was in particular the U.S. mi-
litary authorities that were haunted by the prospect of a 
re-emerging Black Reichswehr. The Black Reichswehr 
was a shadow army that had been founded by right-
wing radical groups after the First World War with the 
support of the regular army to undermine the disarma-
ment regulations of the Versailles Treaty.

The mistrust of the Allies had two main consequ-
ences. On the one hand, the German Red Cross was 
strictly controlled by the Allies. On the other hand, 
German tracing services were only allowed to search 
for Germans and not for the many non-Germans dis-
placed persons, foremost Holocaust survivors and for-
mer slave workers, who still lived in occupied Germa-
ny. The main reasoning for this decision was that the 
former victims should not be forced to confront their 
former perpetrators. For this reason, the International 
Tracing Service, a UN organization located in Hes-
sian Arolsen, took care of searching for the many non-
German missing persons of World War II and bringing 
them in touch with their families and loved ones again. 

Initially, however, the German Red Cross also faced 
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considerable domestic reservations. In the early 1950s, 
West German politicians started to question the use-
fulness of its tracing service. This was mainly due to fi-
nancial reasons, but it also revealed a more general de-
sire within segments of the West German society to 
put the recent past behind them. In this difficult situa-
tion, the relief organization was backed by influential 
politicians such as Gustav Heinemann, the country’s 
future president, who considered the work of the traci-
ng services to be not just a moral obligation to the state 
but also useful means to get into contact with the coun-
tries of the Eastern Bloc, thereby continuing the policy 
of détente which had started after the Cuban Missile 
Crisis of 1962.3

In the end, the Adenauer Administration was for-
ced to acknowledge that the new state had to care of 
the missing persons and secure its financing. In the en-
suing years, the German Red Cross would expand its 
tracing service considerably, turning it into an inter-
nationally acknowledged organization that served as a 
template for many other countries to emulate. In the 

early 1960s, at the height of its work, the German Red 
Cross employed over 600 people and set new standards 
in the development of its research methods. Its staff 
systematically interviewed 1.9 million German soldi-
ers returning from the war and distributed masses of 
search advertisements via printed media, radio, and the 
newsreels in movies theaters, and exchanged data with 
numerous organizations in Germany and beyond. The 
main bulk of the work, however, was based on work 
with file cards. The organization established a giant 
central register with more than 52 million file cards in 
addition to several special registers.

The German Red Cross used in particular the se-
arch for missing children and their unknown fates to 
justify its work in public and vis-a-vis politicians. The 
publication of search inquiries, posters of the tracing 
service, and stories of individual fates in printed media 
were good opportunities to advertise the tracing service 
and solve cases at the same time. The magazines them-
selves were highly interested in printing dramatic sto-
ries, which for them meant an increase in the number 

of issues sold. In this way, the Children Tracing Service 
of the German Red Cross became the organization’s 
figurehead.

One of the negative consequences of the tracing 
service’s work was that it perpetuated the self-victimi-
zation of the West German post-war society. As many 
citizens of the new Federal Republic understood them-
selves as seduced by the Nazi regime to which they had 
fallen prey themselves in the end, the question of one’s 
own actions in the Third Reich and the commemora-
tion of the Jewish victims was often put in the back-
ground. The fate of German children, who were indeed 
innocent, proved highly useful to the German self-be-
moaning as Hitler’s last fatalities.

The work of the tracing service, and the public de-
bate surrounding it, should therefore also be seen in 
the context of the West German Vergangenheitspoli-
tik (or policies to overcome the negatives of the past) 
during the Adenauer era.4 The term does not only re-
fer to the relatively mild treatment of German perpe-
trators; rather, it also defines policies that did not dif-
ferentiate any more between the many victims of the 
Nazi dictatorship and those who had simply suffered 
from the war, but declared all Germans to be victims 
of war. Clearly, the aim was social integration. Other 
than often claimed, Germans did indeed address the 
problem of war victims; it cannot be considered a ta-
boo of any kind. On the contrary, the fates of those who 
perished in the bombing in particular of Dresden and, 
precisely, the many expelled and missing persons were 
consistently used for political purposes in post-1945 de-
bates. A good example the large-scale research project 
“Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-
Mitteleuropa”, or Documents on the Expulsion of the 
Germans from Eastern-Central-Europe.5 The project, 
which was initiated by the Adenauer Administration 
in 1951, was supposed to detail the violence that Polish 
and Czech people had committed when driving Ger-
mans off their lands after 1945, thereby strengthening 
the West German position in the peace negotiations 
with the Allies. Some of the groups that expellees crea-
ted after 1945 to lobby their interests went even further 
than just to document atrocities. For instance, the Su-
detendeutsche Landsmannschaft, in 1951 spoke of a “Völ-
kermord” (genocide) that had been committed against 
those Germans living in the east, thereby equating their 
fate with the murder of the European Jews.6

It is against this background that we have to un-
derstand that the tracing service of the Red Cross also 
attempted to protect German war criminals from the 
Allied prosecutions. As it was revealed in an article in 
the West German magazine Der Spiegel in 1968, the 
former head of the tracing service, Kurt Wagner, had 
warned Nazi perpetrators about prosecution by the 
French judiciary. Wagner, who had been active in the 

The picture shows a poster of the editorial office PINGUIN by the publisher Rowohlt, which is based in Stuttgart. It calls for support for its mission 
to reunite children and parents who were separated during the Second World War. They ask for donations and pictures of the missing children, so 
that they can continue their search. By that point, the PINGUIN journal had already published the pictures of over 70 children and in some cases 
managed to find their mothers. With the help of the posters, they then wanted to improve their search. 

Picture: Plakat des Kindersuchdienstes der Zonenzentrale München des Deutschen Roten Kreuzes (Poster of the Children’s Tracing Service by the 
Head Office of the Munich Zone of the German Red Cross), ca. 1947, Archiv des DRK-Suchdienstes München – Zentrale Auskunfts- und Doku-
mentationsstelle, Sammlung Plakate des Suchdienstes.

© Faksimile. DRK-Suchdienst München, 2011.

educational section of the NSDAP, advised the affected 
persons against travelling to western countries, as they 
had been convicted in absentia and sentenced to lengt-
hy prison sentences or death. Among those who esca-
ped prosecution was Alois Brunner. Assistant to Adolf 
Eichmann, Brunner has been in charge of the deporta-
tion of more than 100,000 Jews into the extermination 
camps of the Third Reich.7

Notwithstanding these scandalous machinations, 
the German Red Cross carried out an important task 
after 1945. It helped to trace the whereabouts nearly 16 
million missing persons that have been registered with 
German tracing services up to the present day; only 
1.3 million people are still unaccounted for. However, 
solving these cases did not always mean that the mis-
sing persons could be found and brought together with 
their families again. Quite often, it turned out that the 
person in question had died in the war or while fleeing.

Despite the meticulous work carried out by the tra-
cing services and other organizations, it is not clear 
how many people exactly died during their flight or 
displacement and what the circumstances of their de-
aths were. For a long time, it was assumed that 2 mil-
lion died through displacement, but these figures have 
been scrutinized by recent historical research. Rüdiger 
Overmans and Ingo Haar, for example, talk of 500,000 
victims.8 They assume that the 2 million estimate was 
based on statistical failures, and was also, at least part-
ly, the result of statistical manipulations. In particular, 
they argue that often unsolved cases have falsely been 
interpreted as death announcements. Furthermore, 
Germans who had lived in the east and were resettled 
by the Nazi regime were accounted in the statistics as 
cases of post-1945 displacements. Lastly, many unresol-
ved cases do not involve civilian victims but rather sol-
diers who fell in last days and weeks of the war.

On the other hand, in their reassessment Haar and 
Overmans have not taken into consideration the many 
victims who died in one of the two German states as a 
consequence of their displacement after the war. Also, 
it is not as easy to differentiate between victims of war 
and victims of displacement as Haar and Overmans 
claim. This means, there is still a considerable lack of 
clarity when it comes to the number of casualties. The 
tracing work of the German Red Cross, which after 
the fall of the Iron Curtain in 1990 received new in-
formation regarding prisoners of war and detained ci-
vilians, may help us to come to more valid insights into 
the quantitative dimension that the problem of missing 
persons had after 1945.

In any case, the tracing services of the German Red 
Cross had a vital social role in post-war Germany. By 
reuniting families and thereby helping to bring about 
a partial normalization of their lives in the new, still 
alien homeland, the relief organization fulfilled one of 
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the preconditions for the integration, albeit quite con-
flictual, of refugees and expellees into the West Ger-
man post-war society after 1945.9 As a matter of fact, in 
broad swaths of West German society there were deep 
resentments towards the new arrivals; often, the refu-
gees were not considered to be German at all but fo-
reigners with a completely different culture.10 The fact 
that the country after 1945 needed huge tracing services 
after all is quite indicative of the lasting disorder that 
the Nazi dictatorship had caused in German society.
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Det er en vårdag i året 71 fvt. Vi befinner oss 
i Italia, i den romerske sen-republikkens 
tid. Nærmere bestemt er vi på veien mel-
lom byene Roma og Capua, en strekning 

som tar omlag en ukes reise til fots. Denne våren for-
styrres den landlige idyllen av et brutalt skue. Langs 
hele veien, så langt øyet kan se, er det reist opp en lang 
rekke med kors. På hvert kors henger et dødt, eller dø-
ende menneske. 6000 menn, kvinner, og kanskje attpå-
til barn, har blitt naglet eller bundet fast for å lide og dø 
i solsteken.1

Det er dog en tanke bak grusomheten. Disse men-
neskene er blitt dømt til å lide denne skjebnen av en 
grunn: de har våget å utfordre Roma. Deres død vil 
sende et budskap til andre som måtte tenke på å gjøre 
det samme. Det var kanskje også, som vi skal se, uttrykk 
for én enkelt manns frustrasjon.

Denne hendelsen markerte slutten på en periode 
som inneholdt tre store slavekriger. Mellom ca. 141–71 
fvt., rystet disse opprørene Romerriket.2 Det siste har 
gått inn i historiebøkene under navnet til dets leder: 

Spartacus. 

Gåten Spartacus
I løpet av de mer enn to tusen år som har gått etter hans 
død, har Spartacus’ navn blitt udødeliggjort. Hans his-
torie har gjennom årene vært kilde til inspirasjon for 
mange: Karl Marx så ham som en representant for an-
tikkens proletarer.3 Hollywood har filmatisert hans his-
torie. Ronald Reagan var en beundrer av det han opp-
fattet som frihetskamp og oppofrelse.4

Dette er bare noen av de mange som har oppfattet 
Spartacus’ kamp i idealistiske tonelag. Vi vet imidlertid 
lite om motivene til Spartacus og opprørerne han ledet. 
Deres stemmer er tapt i tidens avgrunn, og historien er 
skrevet av seierherrene. Denne har også blitt erodert av 
tidens tann, og Spartacus framstår dermed som en gå-
tefull figur som mange oppfatter forskjellig.

Likevel kan vi gjennom historiens tåke se konturer 
av hvem Spartacus og opprørerne var, og hva deres mo-
tiver kan ha vært. Dette er spørsmål vi, i mangel på de-
res egne nedskrevne ord, neppe får et endelig svar på. Vi 

Spartacusopprøret har gjennom historien blitt forbundet med mangt, fra frihets-
kamp til revolusjon. Var den historiske Spartacus egentlig en revolusjonær? Ønsket 
han å velte det romerske slavesystemet, eller ville han bare unnslippe det?  Proble-
met som konfronterte Spartacus og opprørerne var uansett det samme: Hvordan går 
man fra flukt til varig frihet, når flukten blir til antikkens største slaveopprør?

SPARTACUS
- Fra flukt til opprør

kan likevel gjøre visse slutninger. Først kan vi stadfeste 
at Spartacusopprøret neppe var planlagt som et opprør 
fra begynnelsen av. Antageligvis var målet simpelthen å 
flykte fra slaveriet. Hva innebar så dette?

 
Gladiatorene
Spartacus ble antageligvis født en gang i løpet av tiåret 
før 100 fvt., i Trakia, et område på Balkan som i dag 
utgjør deler av Bulgaria, Hellas, og Tyrkia. Han had-
de tjenestegjort i den romerske hæren, i en av avdelin-
gene som ble kalt auxilia. Disse bestod av allierte el-
ler erobrede folkeslag, som måtte supplere de romerske 
legionene med støttetropper. Slike tropper utgjorde 
bla. brorparten av det romerske kavaleriet. Kanskje var 
Spartacus en av disse kavaleristene? Slik fikk Sparta-

cus førstehåndskunnskap til romersk militær praksis.5  
Dette er nok med på å forklare hans senere suksess mot 
dem. På et eller annet tidspunkt forlot han romernes 
tjeneste, antageligvis som desertør. Han ble siden inn-
hentet, og solgt som slave i Roma.

Slaver arbeidet typisk innen jordbruk, husholdning, 
dyrehold, eller attpåtil gruvedrift. Spartacus ble deri-
mot, på grunn av sin krigerbakgrunn, gjort til gladiator. 
En slik straff ble vanligvis reservert for de alvorligste 
forbryterne. Denne skjebnen hadde desertøren Spar-
tacus, ifølge en samtidig romersk forfatter, ikke gjort 
seg fortjent til.6 Andre slaver kunne i blant få sin frihet, 
mens for gladiatorene var det som regel en vei ut av sla-
veriet: døden. 

Spartacus endte opp i Capua, i Cnaeus Cornelius 

En framstilling av gladiatorkamp fra 300-tallet evt. Hentet fraWikimedia Commons
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Lentulus Vatias eierskap. Vatia var det romerne kalte en 
lanista, en som kjøpte, trente, og deretter leide ut gla-
diatorer til arrangørene av gladiatorkamper. Gladiator-
leker var populære blant romerne, noe som reflekteres i 
kildematerialet. Dermed vet vi en del om hvordan dette 
foregikk.

Gladiatorene levde sammenstuet i egne forlegnin-
ger. Her trente og forberedte de seg på det som var de-
res formål: kamp i arenaen. De var delt inn i vektklas-
ser utstyrt med forskjellige våpen og utrustninger, og 
kjempet mot hverandre én mot én. En kamp varte helt 
til en av partene hadde vunnet. Dette tok typisk 10-15 
minutter. Om en gladiator skadet en motstander måtte 
han, ifølge reglene, trekke seg tilbake. Deretter var det 
opp til arrangøren, som ofte konsulterte publikum, å 
bestemme den tapende partens skjebne. Enten fikk han 
leve eller dø. Hvis det ble det siste, var det forventet at 
taperen stoisk skulle motta dødsstøtet fra den seirende. 
Deretter ble liket båret vekk, og strupen kuttet som en 
forsikring mot fusk. Vinneren mottok så en palmegren 
og en pengesum som sin premie.8

I en tilværelse der de var tvunget til drepe hverandre 
eller selv dø i arenaen, var det ikke rart at tanker om 
flukt tok form blant gladia-
torene. Under forholdene 
framstår slike tanker som 
en dypt menneskelig re-
aksjon. Likevel var farene 
knyttet til flukt betyde-
lige. Man risikerte i verste 
fall døden ved korsfestelse. 
Det var én ting å tenke på flukt, men noe annet å fak-
tisk gjøre det. 

En gladiators hverdag var likevel ikke nødvendigvis 
verre enn andre slavers. Sammenlignet med disse, fikk 
faktisk gladiatorene bedre behandling. Triumf i are-
naen kunne også gi berømmelse, med påfølgende ma-
terielle og sosiale goder. Det at privilegerte slaver først 
forsøker å rømme er dog ikke uten historisk presedens.9  
Kanskje fikk man mersmak på frihet? Vi vet ikke sik-
kert hva som motiverte gladiatorene til å handle. Én 
tanke ville likevel trolig slått dem: Hvis døden i arenaen 
var en sannsynlig skjebne for dem alle, hva hadde de 
egentlig å tape? 

Flukt
Det som skulle bli et av historiens mest berømte opprør 
begynte i det små.  En vår- eller sommerdag i år 73 fvt. 
gikk en gruppe av Vatias gladiatorer til aksjon.

 Det hele var nok blitt planlagt på forhånd. Gladia-
torene oppfattet det kanskje vel og merke ikke som at 
man flyktet. De var del av en krigerkultur der fryktløs-
heten var et ideal. Kanskje foretrakk man heller å dø 
mens man kjempet mot romerne i Italia, enn i arena-
en til deres forlystelse.10 Uansett hva motivene var, be-

stemte gladiatorene seg for å bryte seg ut. Dette krevde 
god koordinasjon. De medsammensvorne var fra for-
skjellige steder, og snakket kanskje ikke alle felles språk. 
Noen var keltere, noen germanere, andre, slik som 
Spartacus var trakere. Det var kanskje attpåtil romere 
som hadde måttet selge seg selv inn i slaveriet blant 
dem. Veiene til slaveriet var mange. 

I tillegg til naturlig reproduksjon blant slavene, var 
ekstern tilførsel av slaver gjennom erobring og handel 
stor. Romersk ekspansjon etter 264 fvt., resulterte i en 
kolossal tilførsel av slaver fra alle kanter.11 Da erkefien-
den Kartago falt i 146 f.v.t. skal romerne ha gjort slaver 
av 50 000 mennesker.12 En konsekvens av slik praksis 
var at slavebestanden ikke var homogen. Det fantes nok 
derfor svært forskjellige holdninger og reaksjoner knyt-
tet til slavetilværelsen, noe som sannsynligvis også var 
tilfellet i Vatias hus.14 Dette forklarer muligens hvorfor 
rømningen ikke gikk knirkefritt: Planen ble avslørt. – 
Kanskje fordi ikke alle var like ivrige etter å rømme? 
– De medsammensvorne måtte dermed handle spon-
tant. Man kjempet seg fri med de våpnene man fant: 
kjøkkenredskaper. Det lyktes ca. 70 mann, og minst én 
kvinne – henne kommer vi tilbake til – å unnslippe. Nå 

stod man imidlertid over-
for et nytt problem, nem-
lig å finne en vei fra flukt til 
varig frihet.

Rømlingene tok seg 30 
kilometer unna, til Vesuv, 
den samme vulkanen som 
i 69 evt. begravde Pompeii 

og Herculaneum. Jordsmonnet var fruktbart og flykt-
ningene kunne finne mat og vilt. Vesuv var også omgitt 
av store landeiendommer.15 Fra sitt skjulested  på vulka-
nen, kunne gladiatorene begi seg dit på plyndringstokt. 
Ryktet om deres nærvær spredte seg, og den lille enkla-
ven fikk sin egen gravitasjonskraft. Snart tiltrakk man 
seg flere slaver og vanskeligstilte fra omegnen. Sparta-
cus’ praksis med lik fordeling av plyndringsgods, kan 
ha gitt misfornøyde jordbruksarbeidere og småbønder 
insentiv nok til å slutte seg til oppstanden.16 I tråd med 
at deres antall vokste, tiltrakk rømlingene seg Romas 
oppmerksomhet.

 Om de lokale myndighetene i Capua hadde for-
søkt å slå ned oppstanden, så hadde dette beviselig 
ikke lyktes. Roma utstedte derfor en styrke, som ifølge 
Plutark bestod av 3000 soldater.17 Styrken beleiret så 
Spartacus og hans forbundsfeller i skjulestedet på Ve-
suv. Det var to veier ut. Én gikk gjennom romerne, og 
én utfor fjellstupet. Valget falt på den siste. Gladiato-
rene, og det som må ha vært et større antall som hadde 
sluttet seg til dem, klatret ned fjellveggen ved hjelp av 
vinranker. De valgte ikke å flykte. Kanskje var gladia-
torenes krigerkultur avgjørende for dette. I stedet falt 
man i ryggen på de intetanende romerne. Resultatet var 

fullstendig seier. Den romerske leiren ble tatt, og røm-
lingene forsynte seg med våpen og utstyr. Dette ble et 
vendepunkt. 

Opprør
Man finner kanskje anakronismer i Marx’ syn på Spar-
tacusopprøret. Likevel hadde han nok rett i at det var 
materielle forhold som forårsaket det. Italia i 73 fvt., var 
en kruttønne. Spartacus og gladiatorene tente simpelt-
hen gnisten.

I mange tiår hadde Italia blitt tilført rikdom som 
en følge av de romerske erobringene. En konsekvens 
av krig og økonomisk endring, var at velstående eliter 
kjøpte opp mesteparten av jordbruket og bygde lati-
fundia. Dette var store slavedrevne gods.18 Ettersom 
tilførselen av slaver var stor, var dette en billig og lett 
tilgjengelig kilde til arbeidskraft. Der var på denne ti-
den 1–1,5 millioner slaver i Italia.19 For Max Weber var 
Spartacusopprøret et resultat av denne enorme konsen-
trasjonen av slaver.20 Etter seieren ved Vesuv strømmet 
tusenvis av disse til Spartacus’ fane. Mulig tilslutning 
fra gjetere, banditter, og attpåtil småbønder som levde 
under trange kår, kan også ha skjedd. Nå ble det snakk 
om et virkelig opprør. I løpet av et års tid kom opprø-
rerne til å telle ca. 60 000.21 For mange kan tiden for 
flukt eller opprør ha virket særlig moden. 

Romerriket hadde i flere tiår vært preget av usta-
bilitet, bla. blodige borgerkriger. I 73 fvt. var felther-
ren Quintus Sertorius fortsatt i opprør på Den iberiske 
halvøy. I øst utfordret den gamle erkefienden Mithri-
dates, kongen av riket Pontus ved Svartehavet, stadig 

Romas makt. En slave som flyktet hadde generelt ikke 
dårlig odds, og med legionene opptatt andre steder, kan 
flukt eller opprør ha virket forlokkende.22 Mange av de 
som så sluttet seg til Spartacus, kan ha søkt trygghet i 
antall. Jo flere man ble, jo vanskeligere ble det imidler-
tid å forbli ubemerket. Når det hele så ble til et opprør 
som omfattet tusener, var dette nærmest umulig. For i 
det hele tatt å koordinere så mange mennesker, ble det 
også nødvendig å opprette hierarkiske strukturer som 
ikke hadde vært tydelige fra starten av. Spartacus frem-
stod nå som en mer definert lederskikkelse med religiøs 
autoritet.

Under de to første slavekrigene, respektivt ca. 30 og 
60 år før Spartacus’ krig, hadde lederne søkt legitimi-
tet bla. gjennom å påberope seg religiøse egenskaper.24  
Spartacus fulgte nå dette mønsteret. Plutark fortel-
ler at en slange skal ha lagt seg på ansiktet hans mens 
sov. Slanger ble forbundet med guden Dionysos, eller 
Bacchus som romerne kalte ham. Spartacus’ kone, som 
også flyktet fra Vatias hus, skal ha vært i besittelse av 
profetiske evner. Hun erklærte at dette var et omen.25 
I antikken la man stor vekt på slikt, og kvinner hadde 
stor religiøs autoritet bla. hos trakere og germanere. Da 
Spartacus’ kone forutså at han kom til å bli omgitt av en 
«stor og fryktelig kraft», ble nok dette mottatt seriøst.26 
Dionysos hadde før blitt dyrket av fiender av Roma. 
Guden var populær i Sør-Italia og på Sicilia, som var 
stedet der de to første slavekrigene fant sted. Som Dio-
nysos’ utvalgte kunne Spartacus derfor regne med å fin-
ne støtte her.27 

Spartacus ledet nå en slavehær som kunne true 

Korsfestede slaver. Bildet er fra 1872. Wikimedia Commons

Hvis det ble det siste, 
var det forventet at taperen 

stoisk skulle motta dødsstøtet 
fra den seirende 
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Roma selv. Alvoret romerne la i dette, gjenspeiles i at 
de sendte begge konsulene – de høyeste politiske em-
betsmennene – av året 72 fvt. mot opprørerne.28 Minst 
fire legioner marsjerte så mot slavehæren, og overvant 
20 000 opprørere som var blitt adskilt fra hovedstyr-
ken. Likevel beseiret Spartacus så begge konsulene. Vi 
vet at opprørerne vant en seier ved dagens Modena, i 
Nord-Italia. Spartacus måtte altså ha ført de nordover, 
kanskje med hensikt å ta seg ut av Italia. Nå lå veien 
gjennom Alpene åpen for opprørerne. Av en eller an-
nen grunn grep de ikke muligheten. Opprørets sam-
mensatte karakter, og mangelen på et tydelig overord-
net mål spilte nok en rolle. Det var vanskelig å følge en 
klar strategi. Spartacus var tvunget til å spontant reage-
re på situasjoner etter hvert som de oppstod.29 Kanskje 
ønsket ikke opprørerne lenger å flykte? Kanskje drømte 
de nå om å velte slaveriet og Romas makt? Svaret får vi 
aldri. Slavehæren marsjerte tilbake til Sør-Italia, og alt 
de der hadde forsøkt å unnslippe. Dette skulle vise seg å 
bli skjebnesvangert.

Alle veier fører til Rom
Romerne gikk nå drastisk frem. En spesialkommando 
over ti legioner, omlag 45 000 mann, ble gitt til Marcus 
Licinius Crassus, for å slå ned opprøret.30 Opprørerne 
var flere i antall, men når det kom til militær organise-
ring var romerne overlegne. Crassus utviste en forsik-
tig strategi. Da en underordnet trosset ordre og angrep 
opprørerne, for så å bli slått, var han hensynsløs. Han 
tok i bruk en praksis kalt desimering. Av 500 mann ble 
én av ti, etter loddtrekning, drept av sine medsoldater. 
Etter ha styrket den militære disiplinen, skiftet balan-
sen i Crassus’ favør. Slavene ble drevet tilbake, og i løpet 
av vinteren 72–71 fvt. fanget i Italias «tå», med ryggen 
mot Messinastredet.31 Crassus beleiret opprørerne, som 
befant seg i en stadig mer desperat situasjon. De for-
søkte å ta seg over til Sicilia, men piratene de betalte for 
å bistå med overfarten oppfylte ikke sin del av avtalen. 

Opprørerne lyktes likevel til slutt å ta seg ut av belei-
ringen. Ved krigslist brøt de seg endelig gjennom Cras-
sus’ befestninger, etter å ha lidd betydelige tap.32 De satt 
muligens så kursen mot den store havnebyen Brundisi-
um. Kanskje var dette et siste forsøk på å flykte fra Ita-
lia? Romerske forsterkninger fra Hellas ankom imid-
lertid byen først.33 Spartacus og opprørerne var fanget.

Til både Spartacus og Crassus’ fortvilelse, var det 
også kommet nytt fra Den iberiske halvøy. Quintus 
Sertorius var blitt myrdet, og resten av hans opprør 
slått ned. De seirende legionene, anført av Crassus’ rival 
Gnaeus Pompeius, var på vei tilbake til Italia. Pompeius 
hadde sikret seg den samme militære hederen som Cr-
assus håpet å få ved å beseire Spartacus. I den konkur-
ransepregete romerske politikken var dette en måte for 
Crassus å fremme sin egen karriere. Han fryktet nok 
å måtte dele seieren dersom Pompeius nå rakk å slutte 
seg til ham. For Spartacus ville ankomsten av romerske 
forsterkninger gjøre situasjonen håpløs. Begge parter 
så seg derfor nødt til å tvinge frem en avgjørende kon-
frontasjon før Pompeius ankom. 

Det avgjørende slaget skal ha blitt utkjempet i Sør-
Italia, våren 71 fvt.. Opprørerne var antageligvis redu-
sert til ikke mer enn 40 000. Romerne var nok minst 
like mange.34 Hittil hadde opprørerne ofte vunnet sine 
seire gjennom list og geriljataktikk. Nå stod de overfor 
et åpent feltslag mot den romersk hæren, en krigsmas-
kin skapt for slike anledninger. De eneste utveiene var 
seier eller døden. Spartacus satset alt. Plutark forteller 
at han fikk hesten sin bragt til seg. Så, foran hele hæren, 
erklærte han at han kunne ta hester fra romerne hvis de 
seiret. Om de skulle tape ville han ikke behøve en. Han 
drepte så dyret.35 

Spartacus’ strategi var dristig. Han gikk selv i front-
linjen, med et mål for øye: å drepe Crassus. Håpet må 
ha vært at den romerske hæren ville bryte sammen om 
Crassus falt. Planen var farefull. Den krevde hurtighet 
og presisjon, for ikke å selv bli drept først. Opprører-
nes situasjon var imidlertid desperat. En dristig plan 
var deres eneste håp. Hendelsene utspilte seg imidlertid 
annerledes. Spartacus nådde aldri fram til Crassus. Et-
ter et stormangrep, ble han og de som fulgte ham om-
ringet, og de kjempet til siste slutt. Dermed ble Spar-
tacus’ plan reversert. I stedet for Crassus, ble Spartacus 
selv drept, hvoretter slavehæren gikk i oppløsning og 
ble knust.36 Ifølge Plutark døde 12 300 av opprørerne 
på slagfeltet.37 I to år hadde de holdt ut mot den romer-
ske overmakten. Nå endte det hele slik det startet: med 
flukt.

Slutten
Mange av de overlevende flyktet opp i fjellene, hvor de 
kunne leve videre i skjul.38 5000 mindre heldige støtte 
på Pompeius’ styrker som marsjerte sørover. Til Cras-
sus’ frustrasjon, tok Pompeius slik æren for å ha avslut-

tet krigen. Etter seieren på Den iberiske halvøy, ble 
Pompeius også innvilget en triumf – en offentlig parade 
i Roma. For Crassus var dette salt i sårene. Siden han 
hadde beseiret slaver – en mindreverdig fiende – måt-
te han ta til takke med en mindre prestisjefull ovasjon. 
Opprørerne han hadde tatt til fange lot han så korsfeste 
langs veien til Roma – en advarsel til forbipasserende 
om Romas makt. Kanskje var det også en måte å vise 
hvem som egentlig hadde slått ned opprøret. Slik ble 
slavene til og med i døden fratatt sine stemmer, og re-
dusert til brikker i romernes politiske spill.

Crassus og Pompeius fant imidlertid snart fel-
les mål, og ble sammen utnevnt til neste års konsuler.  
Sammen med Julius Cæsar ble de dominerende skik-
kelser i romersk politikk i årevis, før begge møtte en 
voldelig død. Det er likevel ikke Crassus og Pompeius 
vi husker best. Spartacus var død og opprøret knust, 
men hans navn levde videre.

Romerne selv glemte ikke Spartacus. Liket hans ble 
aldri funnet på slagmarken, og han ble en etter hvert en 
legendarisk skikkelse, hvis minne vakte beundring og 
frykt. Romernes litterære elite tok likevel fortsatt sla-
veriet for gitt. De skrev om Spartacus mens de levde i 
et samfunn der slaveriet var overalt: På jordene, i hu-
sene, verkstedene, gruvene, markedene etc..40 Hvordan 
kunne dette ikke prege skildringene deres? Opprørerne 
fikk aldri fortelle sin egen historie. I stedet ble den for-
talt av de som, hvorvidt de respekterte Spartacus, al-
dri anså ham som mer enn en slave. Opprørerne forble 
dermed definert som akkurat det de ikke ønsket å være. 
Det nærmeste vi kommer sympati er Diodorus Siculus, 
en av Spartacus’ samtidige. Diodorus skriver at opprø-
ret var berettiget på grunn av den dårlige behandlingen 
slavene fikk.41 Implikasjonen er imidlertid ikke at sla-
veri er fundamentalt galt, men at slaver bør behandles 
bedre. De antikke forfatterne betviler ikke slaveriet i 
seg selv. Moderne historikere har, kanskje som en følge, 
ofte tilskrevet opprørerne samme mentalitet. Noen har 
attpåtil argumentert for at betegnelsen «slaveopprør» i 
seg selv er upresis. I stedet menes det at opprøret i stor 
grad hadde støtte blant misfornøyde italienske folke-
slag. Om dette stemmer, gjenspeiler i så fall ikke kil-
dene opprørets realiteter.42 Kanskje var det mer omfat-
tende motiver i spill enn bare flukt?

En annen tolkning er følgende. Dersom det ho-
vedsakelig var et slaveopprør, hadde slavene uansett 
ingen politisk identitet. Å kjempe for politiske rettig-
heter, slik senere tids slaver gjorde, var nok derfor ir-
relevant for mange. Spartacusopprøret startet derfor 
antageligvis som en reaksjon på personlige erfaringer 
med undertrykkelse og nedverdigelse. Varig flukt var 
den eneste responsen på dette som var reelt tilgjenge-
lig.43 Opprøret var en måte å opprettholde flukten, og 
dermed friheten gjennom militære midler, i mangel på 
klare mål.

Likevel bør vi ikke avfeie at noen kan ha begynt å 
tenke revolusjonært. Å lese historien «baklengs» er 
problematisk. Det romerske slaveriet ble ikke avskaf-
fet. Følgende kan man lett konkludere med at dette al-
dri var opprørernes mål, siden det for oss fremstår som 
urealistisk. Historien er imidlertid full av eksempler på 
at mennesker har forsøkt å nå urealistiske mål. Kanskje 
var Spartacus en av disse? Vi må dessverre bare undre. 
Konsekvensen av at opprørerne ikke skrev sin historie 
selv, er at vi aldri får et sikkert svar på hva deres ende-
lige mål var. Alt vi vet er at de ikke nådde det.

Spartacus fant aldri veien fra flukt til varig frihet. 
Opprørets omfang gjorde dette for vanskelig. Jo flere 
man ble, jo mer oppmerksomhet fikk man av romerne. 
Kanskje tok senere slaver lærdom av dette. Det fulgte 
ingen slaveopprør av lignende omfang. Romernes end-
ringer i slavesystemet hadde nok noe med dette å gjøre, 
men kanskje skjønte slavene også at flukt i mindre skala 
hadde bedre utsikter.44 Ironisk nok er det det vi hus-
ker Spartacus best for – opprøret – som til sist gjorde at 
han mislyktes.

Kristoffer Eriksen (f.1991) er masterstudent i historie ved 
Universitetet i Oslo.
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In 1948 the 50-year struggle over the lands of Pa-
lestine between Jewish settlers and Arabs tem-
porarily culminated in the first Arab-Israeli War, 
which after a bloody battle, witnessed the Jewish 

nation gaining their statehood. The Jewish people had 
up until that point, for 2000 years straight, lived in di-
aspora dependent on themselves for prosperity and 
security, as they were oftentimes victims of marginali-
zation and harassment in many of the countries they 
inhabited. The people who had taken over the lands 
of Palestine before the Jewish settlers started arriving 
from 1881 were of different ethnicities and religions but 
will for the sake of convenience be referred to as Pa-
lestinians throughout. During the 2000 years of Jewish 
diaspora, the ones who would come to be Palestinians 
had lived under many different masters, from the By-
zantine emperors, to Arab Muslim conquerors, to the 
Ottomans taking power over the area shortly after their 
conquest of Constantinople in 1453, dominating until 
the First World War.1 Following this line of thought, 
both the Jews and the Palestinians had lived under the 

bondage of different masters where they had been able 
to pursue the means to survive more or less effectively, 
but where they were denied freedom and thus recogni-
tion as full human beings. This last concept is borrowed 
from German philosopher Hegel who identifies natu-
ral man as consisting of desire, reason and the struggle 
for recognition: “The most fundamental and uniquely 
human characteristic, is man’s ability to risk his own 
life. Thus, the ‘first man’s’ encounter with other men 
leads to a violent struggle in which each contestant 
seeks to make the other ’recognize’ him by risking his 
own life.”2 This continuous battle is what drives history 
in Hegel’s dialectics. Thus, the violent mandate period 
and the 1948-War is the story of two distinct peoples 
who mutatis mutandis, up until that point in time had 
not been captains of their own fates before the Israelis 
managed to gain theirs. 

Following the loss, Palestinians sought to recap-
ture some of their land and dignity, but seemingly fai-
led at every attempt, leading to further humiliation by 
the hands of the international community, surrounding 

As the ever-relevant Arab-Israeli conflict flares up again it can be difficult to re-
member that one of the greatest challenges to peace is the unresolved question of then 
750 000, now 5 million Palestinian refugees. Instead violence tends to take center 
stage. Here I explore the historic relationship that produces this violence and sets the 
refugees free

FATAH’S FORMATIVE YEARS
The Palestinian armed struggle for recognition



FORTID | 2/2018 8382 FLUKT FLUKT FORTID | 2/2018

Arab states and Israel. If they could not be given the 
land or win it back through war or democratic proces-
ses, there were not many options left but to take mat-
ters into their own hands.3 This paper argues that the 
Israeli state, by asserting to be a state for both the Je-
wish people and a liberal democracy demanding equal 
rights for all citizens, while not recognizing the Pa-
lestinians, created a contradiction that led not to the 
multilateral recognition of people as dignified human 
beings, but instead generated yet another relationship 
of lordship and bondage,4 where the slave must demon-
strate “his willingness to risk his life in a struggle over 
prestige.”5 The armed struggle that eventually arose “re-
presented more than security threats to the democra-
tic state; they signalled the aggressive return of those 
whose exclusion had enabled the state to come into 
existence in the first place.”6  Since Fatah in many ways 
epitomizes the armed struggle of the Palestinians, the 
article will expand on why the organization was formed 
and why armed resistance ended up as their trademark. 
Previous scholarship written about Fatah and their 
struggle against the mighty Israeli state tends to focus 
on the material aspects of the conflict. Focus on tho-
se dimensions alone fails to fully explain the decision 
by Arabs to turn down resolution 181, as the partition 
very well should have covered the Palestinians material 
needs. Fanonism, a body of theory named after Mar-
tinician philosopher Frantz Fanon, is often mentioned 
but in passing, and without realising its full weight. Fit-
ting the conflict into the framework created by Hegel, 
interpreted by Fanon and developed by Fukuyama, gi-
ves pride, dignity and humanity the place that it, in my 
view, rightfully deserves in an explanation of why Fa-
tah as representatives of the Palestinians sought armed 
struggle.

Running Out of Options
Politics
According to the historian J. Bowyer Bell, the origins 
of armed struggle in general are quite clear: “For the 
rebel (…) all other options except the armed struggle 
have been found wanting, ineffectual or too slow (…).”7 
Therefore, to understand why Fatah came into existen-
ce and commenced to take to arms, it is necessary to 
discover which other options were available for Pales-
tinians to gain recognition, independence or statehood. 
As briefly mentioned in the introduction, the first op-
tion simply consisted of being given statehood by the 
international community: The earlier Balfour declara-
tion from 1917 and the mandate document from 1922 
certainly did not recognize them as a nation as such, 
casually mentioning them as non-Jewish communiti-
es.8 Both Palestinians and Israelis were in full capacity 
to pursue foodstuffs and water and were given means 
to seek these, but as they were still lacking dignity in 

the form of full recognition by other people, they were 
left unsatisfied, thus struggling amongst each other 
in mandatory Palestine. For “the desire for recogni-
tion that led to the original bloody battle for prestige 
between individual combatants leads logically to (…) 
where nations as a whole seek recognition and enter 
into bloody battles for supremacy.”9

After the Second World War, the Zionists decided 
to start an armed struggle against the British, which in 
part succeeded in forcing a political solution: “Colonial 
struggles were successful in part because imperial rebels 
began to ask a price not worth paying (…).”10 The Zio-
nists demanded a price, and the British were no longer 
willing to pay it. This sparked the next attempt at a po-
litical solution that took the form of a UN resolution 
based on a previous plan worked out by the Peel com-
mission in 1937.11 The partition plan from 1948, formally 
known as Resolution 181, was accepted by the Jewish 
minority, as they were granted recognition as a people 
and nation by fellow sovereign men in the UN.12 They 
viewed themselves as a nation deserving a state, and the 
partition of the Mandate of Palestine duly met their 
own view of themselves. Thus, their desire for material 
things and a way to pursue them reasonably, were met. 
More importantly though, the perception they had of 
themselves was matched and recognized by other men, 
thus satisfying their desire to be recognized. The Pales-
tinians on the other hand ,viewed the land as their own 
in its entirety. Thus, they were denied the satisfaction 

of the desire to be met as equals by other men. This is 
what created the sense of anger and humiliation that 
prohibited the Palestinians leaders from accepting Re-
solution 181.

War
Almost immediately after the withdrawal of British 
forces on May 14th, 1948, Arab forces invaded the newly 
proclaimed state of Israel.13 This marks the beginning of 
the first struggle between the two nations seeking su-
premacy over the other, without anyone intervening to 
hinder the outcome, as had happened during the man-
date period when they were both slaves under British 
masters. As Avi Shlaim writes: “The Israelis, whether 
or not they were conquerors, were the indisputable vic-
tors in the 1948 war, which they call the War of Inde-
pendence.”14 From the moment the Palestinians waved 
their white flags, the struggle between the first Palesti-
nian and the first Israeli was over: “By risking his life, 
[the master] demonstrates that he is free. The slave, by 
contrast, follows Hobbes' advice and gives in to his fear 
of violent death.”15 

The 1948-war marks a paradigm shift for two rea-
sons: First, it marks the first time in 2000 years that 
the Jews could truly govern themselves. Secondly, the 
war created what had not previously existed between 
the protagonists in the Israeli-Palestinian conflict in 
mandatory Palestine, namely a clear division between 
Palestinian “slaves” and Israeli “masters”, instead of two 
peoples living under British rule. It is important to note 
that the liberal democracy that the Israeli state instilled 
was, is, and should be, valid on paper. It is nevertheless 
equally important that in the narrative of the first man, 
it is the first man's – in this case the Palestinians' – per-
ception of how he is viewed by other men that really 
matters, and that drives him to fight for a recognition 
that matches his own convictions. In the years after 
1948, not much changed for the Palestinians in exile. As 
suggested by the historian Bowyer Bell, by 1959 it was 
clear that a few young men with combat experience as 

part of Islamic jihadist groups, felt like all other op-
tions than taking matters in their own hands had been 
explored..

FATAH
Foundation
Fatah, which is a reversed acronym for what translates 
to “Palestinian National Liberation Movement”, was 
founded by Palestinian workers in Kuwait in 1959.16 
Yasser Arafat, who came to be the undisputed leader of 
Fatah, had long experience with violence before foun-
ding Fatah. He had left Cairo and “joined the fray”17 in 
1948 and fought with Palestinian fedayeen and members 
of the Muslim Brotherhood in the mid 1950's.18 It was 
in that period of fighting and struggle that he met the 
talented and methodical Abu Jihad, the nom de guerre 
of Khalil Al Wazir,19 one of the other founding mem-
bers of Fatah. The young frustrated Palestinians, to-
gether with some friends from the Al-Azhar Univer-
sity, started writing political pamphlets that eventually 
evolved into Filastinuna, a newspaper that the mem-
bers financed and edited themselves, but its overall im-
pact was limited by its lack of quality. It certainly did 
not reach the average Palestinian.20 And this seems to 
be a challenge or a problem for the group that came to 
call themselves Fatah as a whole; For that which Abu-
rish calls a “lack of quality”, is easily understood as a 
lack of consistency in the ideology they sought to pro-
pagate.21 For any group that feels they have the solu-
tion for the emancipation of a people, and wants to lead 
the fight for independence, it must, one should think 
intuitively, be imperative to have a developed doctrine 
or ideology at hand. But this Fatah certainly did not. 
Still today, it is difficult to fully grasp what they wanted 
to achieve. Freedom for Palestine, yes, but how should 
that freedom look? What lies at the end of the rain-
bow? For “the slave, reflecting on his condition and the 
abstract idea of freedom, throws up several preliminary 
versions of freedom before he hits on the right one. The 
preliminary versions are (…) ideologies (…).”22

Ideology
Fatah's ideas evolved in their early days, but it took 
time before they really developed into something con-
crete and convincing. Yasser Arafat was raised in Cairo 
in a time when the Muslim Brotherhood were gaining 
momentum through ideology and social services, enga-
ging in military raids into Israel as calls for jihad were 
made. The piousness required to fight holy war likely 
followed the young Arafat and the rest of the leaders 
into adult life, because “(t)he religious background of 
the Fateh editors surfaced in frequent references to ste-
reotypical images of Jews and Judaism,”23 as they pub-
lished Filastinuna in the late 50's. However, there was 
hardly any talk of a Palestinian state that at some point 

Frantz Fanon. Foto: Wikimedia Commons

Yasser Arafat ved skrivebordet i 1980. Foto: Wikimedia Commons
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after gaining liberty, should be an Islamic state or calip-
hate. In one of their first founding documents, “The 
Structure of Revolutionary Construction”, the aut-
hors make no mention of Islam at all.24 We can safely 
say that from the offset Fatah meant to form a secular 
organization.

It was much clearer indeed that they were propo-
nents of a pan-Arabist view in many ways. Pan-Ara-
bism, which advocates the unification of the Arab co-
untries, had become remarkably popular under Gamal 
Nasser, President of Egypt. This popularity reached 
new heights after the political victory in the aftermath 
of the Suez Crisis in 1956, and the idea was necessa-
rily appealing to Fatah.  But what certainly set the lat-
ter apart from other organizations at the time, was the 
steadfast belief that the Palestinian problem must be 
solved before any Arab Unity could take place, and they 
were in a rush to get it done: “To Fatah, liberation came 
before Arab unity instead of the other way round. (It) 
promoted a Palestinian nationalism without a revolu-
tionary ideology.”25 Moreover, according to Arafat bio-
grapher Said Aburish, Fatah had not even developed 
a strategy of how they should liberate Palestine when 
they first got started.26 Later, in the early 1960's Fatah 
changed their tone. Arafat at least is supposed to have 
advocated for violence and liberation through “the bar-
rel of a gun”. Moreover, he developed the idea, or rather 
got convinced, that the Arab leadership was too incom-
petent and too corrupt to solve the crises on behalf of 
the Palestinians. More importantly though, he belie-
ved the Palestinians would have won the 1948-war if it 
weren't for the Arab's ineptitude.27 The war correspon-
dent Edgar O'Ballance writes:

The Fatah view had come to be that as no reliance 
could be placed on Arab leaders, and that as the Pa-
lestinians alone could not defeat Israel, it must work 
for an Arab-Israeli war (which it was sure the Arabs 
would win), by carrying out acts of terrorism inside 
Israel that would provoke ever larger reprisal raids, 
which must inevitably escalate into full-scale war.28

Alas, Arab leadership could not be trusted, but the Pa-
lestinians were in some way dependent on them; ob-
viously an undesirable position for Fatah. Therefore, 
it's natural that these loyalties were rather fleeting, and 
it did not take too long before Fatah would no longer 
endorse the Pan-Arabist movement. Firstly, Egypt 
and Syria had demonstrated the limits of cooperation 
among Arabs, as the United Arab Republic collapsed 
just three years after its creation in 1961. Later followed 
the loss in the Six-day war in 1967, which marks the be-
ginning of the collapse of pan-Arabism in itself. Two 
things are worth noting from this: “Arafat and his fri-
ends had eclectic political views. They were pious Mus-

lims, with links to Egypt's Muslim Brotherhood, but 
they were also interested in Marxism.”29 Second: “De-
spite Fatah's links to Islamic radicals, to Pan-Arab na-
tionalists, and to the intelligence agencies of Egypt and 
Syria, it also moved over the years toward favouring a 
separate Palestinian identity rather than a Pan-Arab 
or Islamic state.”30 At this point then, we can conclu-
de that Fatah were fascinated by Marxism rather than 
pan-Arabism, and that they wanted to act on their own, 
for their own sake.

 In the 1950's and 1960's things changed remarkably 
in the world of politics, as power relations between the 
British and the French, and their dominions fell apart. 
Two world wars had ravaged the 20th century, but a 
Cold War was blossoming, giving socialist offspring 
new life, and sparking revolutions across the former 
empires. There were different versions of Marx' brain-
child available to Fatah: In Algeria the National Libe-
ration Front led a campaign to rid Algerian soils of the 
“pieds-noirs”, which succeeded in 1962. In China, the 
“Great Leap Forward” was taking place. Communist 
attempts at armed revolutions were also taking place 
in Vietnam, Korea and Cuba – and it was in this envi-
ronment Fatah saw an opportunity to operate. The first 
step towards a Marxist model was to define their own 
struggle in Marxist terms. The problem, though, was 
that Fatah's founders were rather ideologically weak, 
and that classical class struggle did not really seem to 
be the reason for the collapse of the Arab army in 1948. 

Therefore, it was more helpful to employ the doctrine 
of imperialism developed by Lenin in 1914:31

Capitalism had bought time for itself (…) by in ef-
fect exporting exploitation to the colonies. (…) Le-
nin argued that the final contradiction which would 
bring down capitalism was not class struggle within 
the developed world, but between the developed 
North and the ‘global proletariat’ in the underde-
veloped world.32

For this rhetoric to work, it was necessary to represent 
Israel as colonialists. Writing in 1973, the French scho-
lar Maxime Rodinson summarizes the Arab view in his 
book Israel: A Colonial-Settler State?:

The settling of a new population of European origin 
in a Palestine inhabited by Arabs was the product of 
a European ideological movement and was carried 
out under the influence of the pressure group that 
it represented. It achieved its ultimate goal – do-
mination of the territory settled by the immigrant 
– thanks to a British political act, the Balfour de-
claration, which was given the force of international 
law by the victory of the Allies over the Ottoman 
empire.33

Fatah had been rather clear about their goals from the 
onset, as they sought the liberation of Palestine, which 
implies somehow the destruction of Israel. But now, 
they were able to propagate the view that Israel was a 
“colonialist, Zionist occupation state and society,”34 
which mustered support from larger strata of Pales-
tinian society. In 1964 they produced their first armed 
action, attempting to blow up a conduit in Israel. Alt-
hough not successful, the strategy it symbolized was a 
wanted one, developed and tried based on the unique 
circumstances of the Palestinians, both geographically 
and politically.

In 1962, Algeria finally succeeded in their long fight 
against an oppressing French colonial rule. The manner 
in which they triumphed made a lasting impression on 
Arafat and his colleagues. The same must be said of the 
situation in Vietnam, where the Viet Cong were able to 
resist, and in the end, defeat the greatest military power 
in the world, namely the US. “The Fedayeen attempt 
to instigate Viet Cong and Algerian-type revolutiona-
ry warfare in the occupied territories failed (…) due to 
the fact that the guerrillas had not been able to win the 
minds of the resident Palestinian Arabs and convert 
them to their cause wholeheartedly.”35 Arafat visited 
Arab villages in the 1960's in order to facilitate water 
in which Fatah's fish – that is the people – could swim, 
but found support hard to come by. “The Palestinian 
masses were robbed of the will to act through force and 

political pressure,” due to the division among Arabs 
manifested “in the same impotent bourgeois mentality 
that governed the abortive battle of 1948.”36

In 1959 Fidel Castro had led a successful communist 
revolution against the Americanized Battista-regime, 
and “(f )or Fatah, the Cuban model proved inspiratio-
nal because it successfully overcame disadvantages si-
milar to those facing the Fedayeen.”37 Those disadvan-
tages took the form of mostly material problems, such 
as Fatah having few fighters and Israel being a small 
country to fight in. There were no places to hide. Accor-
ding to Professor Bard O'Neill, Fatah failed to see that 
the Battista-regime was already wobbling, had virtually 
no support among Cubans and had a poor military;38 a 
situation that was quite different from the support and 
prowess the Israelis possessed. 

As a result, most attacks were rather easily dealt with 
by Israel. The ones they were not able to resist were met 
with harsh retaliations instead. Fatah's flirt with Mar-
xism culminated in “a curious blend of Maoism and 
Castroism (…) incorporated the Chinese concept of 
protracted armed struggle but rejected party control 
and extensive political preparation.”39

According to academic Barry Rubin, the identifica-
tion of Israel as a colonial state turned out to be a tacti-
cal mistake that would come to haunt Fatah in years to 
come.40 Keeping in mind Bowyer Bell's words of how 
colonial struggles succeed when rebels demand too 
high a price from the settlers, national struggles con-
versely fail because the ones who are threatened, in this 
case Israel, in the end demand too high a price from 
the rebels.41 Fatah gained notoriety among Palestini-
ans not due to military success, but by demonstrating a 
faith in their ability to take responsibility for themsel-
ves. Instead of allowing their opponents to deem their 
violence as terrorism, Fatah simply had to frame their 
violent rhetoric in revolutionary terms. In the end the 
only Marxist thing left on Fatah's agenda was the call 
for arms, for as Rubin says:

Arafat was a centrist nationalist in his relative in-
difference to class struggle or Marxism-Leninism 
but was otherwise quite radical. He saw himself a 
man of action reacting against years of windy Arab 
theorizing. 'We do not have any ideology – our goal 
is the liberation of our fatherland by any means 
necessary'.42

It is finally at this point that Fatah truly emerges as the 
Hegelian slave; But instead of risking their lives in a 
struggle for recognition, dignity and humanity, Frantz 
Fanon, provided the Palestinians with the idea of vio-
lence alone as the means to the same end. This is not 
to say that Hegel's view of the struggle for recognition 
is reduced to mere ideological “intellectual constructs”43  

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Portrett fra 1831. Foto: Wikimedia 
Commons
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by Fanon. Instead, it marks the point where the slave's 
inexplicable internal drive for recognition is explained 
to him, “(f )or he knows that he is not an animal; and it 
is precisely at the moment he realizes his humanity that 
he begins to sharpen the weapons with which he will 
secure its victory.”44

Fanon and the Violent Struggle
In Fanon's writings Fatah must have found what they 
had been looking for all along. Although Fanon is cle-
arly influenced by Marxism, which resonates in Fatah's 
discourse, it is his analysis of the colonial failure to re-
cognize the colonized and the following violence to 
rid that asymmetric relationship that stands out. In 
The Wretched of the World – his seminal work – Fanon 
draws parallels between Hegel's first men and the co-
lonial struggle that arose, in this context with the influx 
of Ashkenazi Jews from Europe to Mandatory Pales-
tine that culminated in 1948: “Their first encounter was 
marked by violence and their existence together – that 
is to say the exploitation of the native by the settler – 
was carried on by dint of a great array of bayonets and 
cannons.”45 The “discovery” of violence as an end in it-
self carried such explosive meaning to Fatah for three 

reasons. First, it is available to even the poorest of begg-
ars; A man capable of moving is capable of exercising 
violence. Secondly, one doesn't depend on anyone else 
to do it. As we have established the pan-Arabist view 
required Arab leadership, and Marxism requires class 
consciousness and a proletariat. With violence alo-
ne, the Palestinians could take their fate in their own 
hands, a notion that gave Fatah a huge base of follo-
wers. Thirdly, violence had helped in the decolonizati-
on of other countries, such as Algeria. This is probably 
one of the reasons Arafat and the rest of Fatah stop-
ped exploring other ideological alternatives. In Fanon 
they found that it was unnecessary to make predictions 
about a future society: “The colonized man finds his 
freedom in and through violence. This rule of conduct 
enlightens the agent because it indicates to him the 
means and the end.”46

We have now established the allure Fanon had on 
young revolutionaries or rebels, but according to the 
predictions made by Hegel and Fanon, Fatah would 
have acted violently no matter what literature was av-
ailable to them, and this is the point that must be made. 
Yezid Sayigh describes the situation like this: “Re-
volution was not the outcome of a particular political 

ideology or social philosophy, but an expression of in-
dependent will, a proof of existence.”47 Innate in the 
Palestinian, there was a sense of being deprived of one’s 
full human existence by the new colonial Israeli state, as 
the status post-bellum denied them and their demands 
recognition. This lack of mutuality is best seen in the 
picture of Palestinians with keys to their old homes in 
their hands, and pictures of Israeli settlers living under 
military protection. The failure to sacrifice their lives in 
the 1948 war and the following defeat to the other man, 
symbolises the loss of Hegelian freedom which indeed 
creates a sense of humiliation. Fanon recognized this 
situation in the colonial world and drew the parallel 
between the slave's drive “to risk his life for pure presti-
ge,” and the native's drive “to exercise violence for pure 
prestige”. To Fanon, violence would be the “cleansing 
force” that would “free the native from his inferiority 
complex and from his despair and inaction; it makes 
him fearless and restores his self-respect.”48 As mentio-
ned above this individual need is easily replicated on a 
national level, not to mention an organisational one, as 
happened with Fatah.

This perhaps also explains why Arafat was able to 
take the leadership without being the strongest speaker 
or ideologue: “whatever misgivings some of the Fatah 
members might have had about his judgement, there 
was no resisting the allure of his status as the one Fatah 
leader who was consistently ready to place his life on 
the line.”49 Arafat became the leader by operating as the 
very definition of the master, and his organisation en-
ded up operating in the same manner.

Conclusion
If 1948 had concluded with the creation of two sepa-
rate states operating on the basis of liberal democracy, 
Francis Fukuyama would argue that the Arab-Israeli 
history would have ended with two people mutually re-
cognizing each other as equals, thus satisfying all needs 
that drive human endeavour and thus history forward. 
Instead, it was clear that for the same reasons, the Pa-
lestinians could not accept the plan that was put for-
ward by a newly formed UN, as the latter did not grant 
the former what they wanted. This led to the necessary 
battle between Jews and Arabs. By the late 1950s and 
early 1960s, with the initial formation of Fatah, it be-
comes evident that there were not many options left 
for the rebels but to reach for arms. In fact, in Arafat 
and company's view, all other options were exhaus-
ted. In their pursuit of recognition, they explored dif-
ferent ideologies to justify their armed resistance, but 
their process of reasoning was incomplete and less than 
impressive: There was Marxism without class struggle 
and decolonization without a colonial power. There was 
even preaching of nationalism without a clearly defi-
ned nation. It did not really matter. The violent struggle 

they endeavoured in was not a choice but a necessary 
function of their existence: After the creation of Israel 
and its failure to recognize the Palestinians according 
to their own convictions, Fatah needed to risk their li-
ves in order to satisfy their Hegelian needs, and they 
were made aware of how to do it by Fanon's angry ana-
lysis of violence.

Michel Bohnenblust is a master’s student in history at the 
University of Oslo, holding an earlier BA in the same sub-
ject. Bohnenblust’s research interests include topics such as 
global history, the Middle East, and the politics of climate 
change. 

NOTER

1 T.G. Fraser, The Arab-Israeli Conflict (New York: Palgrave 
Macmillan, 2004), 2.

2 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New 
York: Free Press, 2006), 146.

3 Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State (Oxford: 
Clarendon Press, 1997), 90.

4 Fukuyama, The End of History, 147.

5 Ibid., Introduction.  

6 John Collins, Global Palestine (New York: Columbia Univer-
sity Press, 2011), 60.

7 J. Bowyer Bell, The Dynamics of the Armed Struggle (London: 
Frank Cass, 1998), 8.

8 “Balfour Declaration,” Balfour Declaration: Text of the De-
claration, Jewish Virtual Library, 2017, http://www.jewishvir-
tuallibrary.org/text-of-the-balfour-declaration

9 Fukuyama, The End of History, Introduction.

10 Bell, Dynamics of Armed Struggle, 15.

11 Fraser, The Arab-Israeli Conflict, 12.

12 Fraser, The Arab-Israeli Conflict, 37.

13 Ibid., 14.

14 Avi Shlaim, “The Debate About 1948,” in The Israel/Palestine 
Question, ed. Ilan Pappé (London & New York: Routledge, 
1999), 172.

15 Fukuyama, The End of History, 193.

16 Saïd Aburish, Arafat: From Defender to Dictator. (London: 
Bloomsbury, 1998), 40.

17 Ibid., 17.

18 Ibid., 29.

19 Ibid., 30.

20 Ibid., 41.

21 Faris Giacaman, “Political Representation and Armed 
Struggle,” Journal of Palestine Studies 43, no. 1 (2013): 27.

Palestinske flyktninger i 1948. Foto: Wikimedia Commons



FORTID | 2/2018 8988 FLUKT FLUKT FORTID | 2/2018

EINAR SOLHEIM PEDERSEN
Cand.philol. med historie hovedfag
Universitetet i Stavanger

Klimaflyktninger
Siden flukt er temaet for denne utgaven av tidsskrif-
tet, og denne artikkelen har klima som innfallsvinkel, 
er det nærliggende å bruke begrepet klimaflyktning 
som utgangspunkt for en beskrivelse av den virkningen 
ulike klimahendelser kan ha og har hatt for mennes-
ker til ulike tider. Nå er imidlertid klimaflyktninger et 
vanskelig begrep å forholde seg til. Det er både visuelt 
og innholds- og menings-
mettet, og en ser for seg 
store skarer av mennesker 
på flukt fra storm, over-
svømmelse, tørke og andre 
klimafenomener. 

Begrepet har mest slag-
kraft som en framtidsvi-
sjon, som et bilde på hvor-
dan for eksempel folk må flykte fra bebyggelsen langs 
kysten når havet stiger fordi statslederne ikke har klart 
å sette inn tilstrekkelige tiltak for å nå to- eller firegra-
dersmålet. Disse spådommene om en dyster framtid er 
til en viss grad realistiske, men av flere ulike grunner er 
de ikke dekkende for utfordringene klimaendringer gir 
dagens samfunn, eller den betydningen de har hatt til 
ulike tider i vår historie og forhistorie. 

Denne artikkelen skal i hovedsak dreie seg om forti-
den, men de prinsipielle problemene med begrepet kli-
maflyktning er de samme også for analyser av nåtiden. 
Det viktigste er at klima så å si aldri opptrer som eneste 
kraft i situasjoner som tvinger fram flukt. Klimavirk-
ningene er innvevd i utslagene av politiske, økono-
miske, sosiale og andre tiltak, avgjørelser eller hendel-
ser. Det vil bli tatt opp senere på hvilken måte akkurat 

dette saksforholdet har 
ført til at betydningen av 
klimavirkninger har vært 
nesten ikke-eksisterende i 
norsk historisk forskning.1 
En annen innvending mot 
begrepet er at det, med få 
unntak, ikke har vært noen 
steder å flykte til. Folk har 

forflyttet seg mens krisen har stått på, men har så måt-
tet vende tilbake. Det er vanskelig å forflytte seg, og 
mulige fluktsteder er, og har vanligvis vært, befolket av i 
alt overveiende grad fiendtlig innstilte innbyggere. 

 Det vil bli trukket fram mulige eksempler på kli-
maflukt, men hoveddelen av artikkelen vil dreie seg om 
hvordan klimaet har endret seg gjennom forhistorien 
og historien, og om og eventuelt i hvilken grad, klimaet 

Betydningen av klimavirkninger og klimaendringer for den historiske utviklingen, 
innbefattet at mennesker enkelte ganger har vært nødt til å flykte fra klimaherjin-
ger, har vært neglisjert i norsk historieforskning. Er det fordi klimaet ikke har spilt 
noen rolle, eller har historikerne og historiefaget forsømt seg?
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har hatt vesentlig betydning for den historiske utvik-
lingen. I forlengelsen av dette vil argumentene norske 
historikere har brukt i avvisingen av klimaet som år-
saksfaktor til endring tas opp, både slike som har vært 
klart formulert, men også noen som har vært delvis el-
ler helt ubevisste. 

Historiske eksempler på (mulig) klimaflukt
Det metodiske verktøyet for en utsagnskraftig analyse 
av menneskelig atferd i forbindelse med klimautslag er 
inndelingen i kortsiktige, mellomsiktige og langsiktige 
virkninger som først ble formulert av M. J. Ingram et 
al. (1981)2 Poenget her er at mulighetene til både å for-
berede seg på og deretter reagere på en klimahendelse 
varierer med hvordan hendelsen har forløpt. 

Folk har i liten grad kunnet forutse klimakatastrofer 
som skjer svært raskt, slik som plutselige stormer (hun-
dreårsstormer) eller klimautslag av naturkatastrofer 
som eksempelvis jordskjelv. Det har ikke vært bygget 
opp vern mot disse, og i realiteten har en måttet nøye 
seg med å vente til katastrofen var over for så å forhol-
de seg til de nye betingelsene naturen har skapt. Slike 
hendelser framtvinger ikke 
endringer i atferd siden det 
er vanskelig for samfunn å 
etablere beredskap til å mot-
stå dem. 

Langsiktige endringer i 
klimaet, og da dreier det seg 
i hovedsak om langsiktige 
fluktuasjoner i temperatur-
forholdene, blir ikke lagt 
merke til av de som blir truffet av endringene, og det 
skjer en langsom og lite merkbar tilpassing til de en-
drete forholdene. De kortsiktige og de langsiktige kli-
mautslagene har det til felles at siden de ikke genererer 
atferdsendring så blir de mindre synlige i de historiske 
kildene, og de vekker dermed ikke historikernes inter-
esse. Den lille istiden, perioden mellom 1300 og 1850,3 
hadde lange perioder med gjennomsnittstemperaturer 
under det normale. Noen kortere perioder med bedre 
klima enn i dag, ispedd år med klimakatastrofer, dvs. 
i hovedsak en blanding av langsiktige og kortsiktige 
klimaendringer. Dette er perioder som historikere har 
problemer med å forholde seg til, siden det ikke står 
helt tydelig i kildene hva som har skjedd.

Ingram et al. framhever de mellomsiktige klimafe-
nomenene som de som er verd å studere nærmere. Det 
er klimaytringer som folk har hatt grei oversikt over i 
forkant og har hatt tid til å reagere rasjonelt på i etter-
kant. Slike hendelser har også nedfelt seg i kildene slik 
at det er mulig å behandle dem ved hjelp av etablerte 
historiske metoder. Jeg vil trekke fram tre historiske 
hendelser som har det til felles at det er mulig å knytte 
fluktproblematikken til klimatiske hendelser. 

Overgangen fra folkevandringstid til merovingertid 
i Sør-Norge
I år 536 e.Kr. skjer en massiv klimaforverring,4 der gjen-
nomsnittstemperaturen faller 3–4 grader over en tiårs-
periode i nordre del av Skandinavia.5 Det er enighet om 
at årsaken er et veldig vulkanutbrudd, sannsynligvis et 
sted mellom Sumatra og Java i Det indiske havet.6 Så 
langt vekk som i Europa, og også i Norge, førte vul-
kanutbruddet til radikal senking av temperaturen og 
til at luften inneholdt aerosolskyer som også medførte 
temperaturnedgang. I tillegg inneholder aerosolskyer 
ørsmå, finfordelte partikler som holder seg svevende i 
luften og kan være svært helsefarlige. 

I årene 541–542 e.Kr. brøt en epidemi kjent som den 
justinianske pesten ut, og denne må ses i sammenheng 
med klimakrisen noen år tidligere.7 Det kom pester 
med ujevne mellomrom fram mot 750 e.Kr.8 Resultatet 
var uår, matmangel, sult og død. Virkningen av krisen 
er sammenlignbar med Svartedauden midt på 1300-tal-
let, dvs. at en stor del av befolkningen omkom. 

Arkeologen Frode Iversen har undersøkt virkningen 
av denne krisen på bo-
setningsmønsteret i deler 
av Norge.9 I hans om-
råde som er Østlandet 
og Sørlandet ble 38 av 
139 bosetninger forlatt,10 
dvs. noe under 30 %. 
Elementer som at krisen 
førte til en omlegging i 
jordbrukssystemet samt 

at det var en blanding av en klimakrise og en langva-
rig pest, må tas med i diskusjonen. Her kan det likevel 
argumenteres for at pestutbruddene sannsynligvis har 
hatt en sammenheng med klimakrisen. Resultatet var 
en betydelig konsentrasjon av bosetningen. Store bruk 
ble forlatt eller delt opp, men hovedsakelig var det små, 
avsidesliggende bruk som ble lagt øde, og dette kan ka-
rakteriseres som en klimaflukt. Områder som var blitt 
uegnet til dyrking og overlevelse måtte forlates. Slike 
hendelser er det mange av også under den lille istiden, 
men ikke i så stort omfang.

Den norrøne bosetningen på 
Grønland i middelalderen
Den norrøne bosetningen etablerte seg på Grønland 
like før år 1000. På det meste bodde det over 4000 
mennesker på ulike steder. Vestbygda ble forlatt i andre 
halvdel av 1300-tallet, mens de siste skriftlige kildene 
antyder at bosetningen var over i Austbygda i 1408. An-
dre kilder og funn fra kirkegården i Ikigait kan likevel 
tyde på at det var rester av den opprinnelige befolknin-
gen rundt 1500.11 

Frode Fyllingsnes har redegjort grundig for alle Pesten i senantikken er oppkalt den bysantinske keiser Justinian I. Wikimedia Commons.
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teoriene som er blitt lansert om hvorfor bosetningen 
tok slutt.12 Det er liten tvil om at klimautviklingen 
med stadig barskere forhold utover fra 1300-tallet bi-
dro til å gjøre forholdene vanskeligere for den norrøne 
befolkningen.13

Blant de ulike teoriene er den mest usannsynlige at 
hele befolkningen ble bortført av pirater. Andre er at de 
norrøne kom i konflikt med inuittene og ble utryddet 
av dem, og også at degenerasjon, sykdommer og pest 
førte til utryddelse. De tre sistnevnte må alle kunne re-
lateres til klimaforverring. Etter Svartedauden stoppet 
etter hvert forbindelsen med Norge opp, det ble ikke 
årlige skipsanløp med varer som før, og dette skal ha 
vært en medvirkende årsak til opphøret. Det har også 
blitt lansert at den norrøne befolkningen holdt fast på 
en identitet som jordbrukere og ikke klarte å dyktig-
gjøre seg i andre livbergingsmåter og således gikk til 
grunne. 

En siste teori er at det som på et tidspunkt var igjen 
av befolkningen flyttet fra Grønland og tok seg over 
til Island og Norge. Det er ingen historiske kilder som 
støtter opp under dette, bla. mangler rapporter fra Is-
land om at noen har kommet fra Grønland. Men det 
var en kaotisk tid, de nordiske samfunnene var sterkt 

svekket, det som hadde vært av infrastruktur lå nede, og 
kildedekningen fra perioden er generelt svak. Det som 
må anses som helt avgjørende er at forverringen av kli-
maet lå i bunnen for den skjebnesvangre utviklingen på 
Grønland, og at en flukt fra forholdene, en klimaflukt, 
kunne ha vært en utvei. At ikke alle, men iallfall noen, 
valgte dette alternativet, er plausibelt. 

Utvandringen fra Finland etter uårene rundt 1700
Det har vært utvandring fra Finland opp gjennom hele 
historien, både til Sverige,14 Russland og Norge, og for 
Norges del særlig til Øst-Norge15 og Finnmark,16 helt 
fra 1500-tallet. Denne stadige utvandringen kan ha hatt 
sammenheng med at Svartedauden ikke kom til Fin-
land.17 Det mangler skriftlige kilder fra Finland fra 
denne perioden så dette er noe usikkert, men hvis det 
var pest rundt 1350 har den iallfall vært mindre omfat-
tende enn den var i nabolandene. Utvandringen kan 
tyde på at det var befolkningspress og ressursmangel 
i Finland fra 1500-tallet og framover. Dette kaster lys 
over de fryktelige konsekvensene av at flere år på slut-
ten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet med 
elendig klima førte til mislykkete avlinger, hungersnød 
og død.18 Klimaforholdene var dårlige i alle de nordiske 

landene, men ingen steder fikk de slike konsekvenser 
som i Finland. Minimum ¼-del av befolkningen døde 
bare etter klimakrisen og uvekstårene i jordbruket på 
1690-tallet. I tillegg var det kuldeperioder og dårlige 
vekstvilkår både på 1680-tallet og 1708–09. Det må også 
nevnes at Den store nordiske krigen brøt ut i 1700, og 
den gikk særlig hardt ut over den finske befolkningen.19

Denne krisen faller i tid sammen med en økning i 
utvandringen fra Finland til nabolandene Sverige20 og 
Norge, og da var det nåværende Finnmark og Troms 
målet.21 Det er vanskelig å få konkrete tall på hvor man-
ge finner som utvandret, mange flere dro til ulike steder 
i Sverige enn til Nord-Norge, og en kan ikke entydig 
si at klimaforverringen var eneste årsak. Krigstilstander 
og forekomster av pest på 1700-tallet har også vært en 
medvirkende årsak, men mange finner flyktet fra landet 
sitt, og klimaforholdene like før og like etter år 1700 har 
medvirket til flukten.

Klimaflukt som løsning på historiske kriser 
– en oppsummering
Som nevnt innledningsvis, er det ikke lett å finne his-
toriske hendelser, der så betydelige menneskemengder 
har måttet flytte på seg på 
grunn av klimaets herjin-
ger at det kan kalles kli-
maflukt. I tillegg er det 
vanligvis slik at klimaet 
går inn som en del av fle-
re når historiske hendelser 
skal forklares slik alle de 
tre ovenstående er eksempler på. Nå har folk opp gjen-
nom tidene stort sett måttet holde seg der de har levd 
og bodd, selv om de ble utsatt for store påkjenninger 
grunn av andre menneskers oppførsel, og naturkrefte-
ne. De rammebetingelsene som naturen, deriblant kli-
maet, har satt for menneskenes utfoldelse, har en enten 
måttet innfinne seg med, eller en har enkelte ganger ut-
fordret dem. Det sistnevnte er først blitt vanlig de siste 
100–150 årene. 

Jeg har ment at det i historisk forskning er blitt lagt 
for lite vekt på den betydningen klimaet har hatt for 
den historiske utviklingen. Siden det er ganske få som 
har ment det samme, så er det rimelig at bevisbyrden 
faller på oss.  

Klimaets posisjon som historisk årsaksfaktor
Klimautslag og klimavariasjoner som årsak til histo-
risk endring har altså vært omstridt blant historikere. 
En gjennomgang av norsk historieforskning og -skri-
ving de siste drøye 100 årene viser at selv om klimapro-
blematikken er tatt opp med ujevne mellomrom, så er 
det en bortimot unison avvising av at klimaet har spilt 
noen rolle for den historiske utviklingen.22 I den grad 
dette forholdet er blitt diskutert, så er det mulig å trek-

ke ut tre hovedgrunner til at historikerne har latt være 
å inkludere klimafaktoren i sine framstillinger av ulike 
historiske utviklingstrekk der det kunne være naturlig å 
bringe inn klimafenomener som årsaksfaktor:23

a) Kildegrunnlaget er for dårlig, dvs. at det 
skriftlige kildematerialet inneholder få opplysninger 
om klima, og de opplysninger som finnes er vanskelige 
å skille fra annen historisk informasjon.

b) Klimaundersøkelser eller framstillinger der 
klima går inn som en bestanddel krever som oftest bi-
drag fra naturvitenskapelige fag, og slike samarbeids-
former fører til at historieforskningen blir determinis-
tisk i sin profil.

c) Historiefaget er et humanistisk fag, og i ho-
vedsak skal historiske undersøkelser være konsentrert 
om elementer som kan påvirkes av mennesker, dvs. pro-
blemstillinger av politisk, økonomisk, demografisk og 
sosial art.

a) Kildegrunnlaget
At kildegrunnlaget for å behandle klimaets betyd-
ning for historisk utvikling er mangelfullt, er gjentatt 
så mange ganger at det nærmest er blitt et aksiom.24 

Det er av flere påpekt at 
det ikke stemmer,25 uten at 
det har hatt påviselig virk-
ning. Nå har Audun Dyb-
dahl presentert en over-
sikt over tilfanget av ulike 
kildetyper, både historiske 
og naturvitenskapelige av 

ulik art som en gang for alle slår fast at kildetilfanget er 
overveldende.26 De skriftlige kildene må nok vanligvis 
letes fram blant historiske framstillinger som handler 
om andre ting, men dersom en leter bevisst etter klima-
opplysninger så finnes de i rikt monn, noe Dybdahl gir 
mange eksempler på. Dybdahl viser også at når klima-
virkningene settes i fokus, at når de ikke bare betraktes 
som tilleggsinformasjon til andre og viktigere, histo-
riske forløp, så får de en egentyngde som driver av his-
torisk utvikling. De store linjene i norgeshistorien eller 
lokalhistorien endres ikke, men forståelsen av hvorfor 
noe skjedde framfor noe annet utdypes.

b) Forskningssamarbeid med naturvitenskapene
Helt fra klimaet for første gang ble trukket fram som 
en mulig årsak til historisk endring så har historikerne 
etterlyst hjelp og bidrag fra naturfagene.27 Det har vist 
seg å være et klassisk eksempel på et Catch-22-dilem-
ma eller krysspress som det ble kalt under EU-striden 
på 1990-tallet. Historikerne har visst at naturviterne 
har hatt verdifulle bidrag å komme med, særlig innen-
for dendrokronologi, palynologi, glasiologi og fenologi, 
men også innen mange andre disipliner, men det har 
vist seg å være vanskelig å etablere bærekraftige sam-

Brattalid i Austbygda på Grønland. Den er kjent som Eirik Raudes gård og var bosatt i nærmere 500 år før den ble forlatt på 1400-tallet. 
Foto: Rune S. Selbekk, Store norske leksikon
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arbeidsrutiner med naturviterne. Historikerne har vært 
redde for den enorme kraften som ligger i de kvanti-
tative datamengdene til naturviterne. De har ment at 
dette ville kvele den kvalitative, og selvsagt mye mer 
upresise, tilnærmingen til et felles forskningsmål. His-
torikere har ment at naturvitere som arbeidet med his-
torisk klimatologi, slik som pionerene Ellsworth Hun-
tington og Hubert H. Lamb, var klimadeterminister, og 
at dette kunne være farlig for historievitenskapen.28

Naturviternes mål om metodeutvikling, basert på kvan-
titative verdier, kolliderer med historikernes vektlegging 
av de kvalitative egenskapene til datasettene, der det pri-
mære er å oppnå en forståelse av en historisk situasjon 
og ikke bare en forklaring av hva som har skjedd. Dette 
er selvsagt en konflikt som alltid vil være der og som må 
løses i hver nye samarbeidsrelasjon. Men det finnes for-
bilder der slikt samarbeid har fungert uten at det har gått 
ut over integriteten til de samarbeidende fagene.29 

c) Konflikt med klassisk historisk egenart
Under avvisingen av å trekke inn klimarelaterte sam-
menhenger som en forklarende faktor på historiske 
hendelser, ligger det en klart formulert oppfatning og 
enighet av hva som særkjenner historiefaget. Histori-
kere skal i hovedsak arbeide med å forklare og forstå 
politiske, økonomiske, demografiske og sosiale sam-
menhenger, og det skal brukes politiske, økonomiske, 
demografisk og sosiale innfallsvinkler i denne for-
klarings- og forståelsesprosessen. Hendelser som lig-
ger utenfor denne rammen, som klimaytringer, men 
også andre naturhendelser som jordskjelv, vulkanut-
brudd, ras etc., blir i enkelte tilfeller inkludert, men 
uten at de blir gitt status av å ha langsiktige virkninger 
på mennesker og samfunn. Når status quo etter slike 
ikke-menneskeskapte hendelser er gjenopprettet, rik-
tignok enkelte ganger med et nytt innhold, så starter 
på en måte historien på nytt, og da inngår de nevnte 
hendelsene ikke lenger i den grunnmuren som utsettes 
for historikernes ivrige undersøkelser. Da trer igjen de 
politiske, økonomiske, demografiske og sosiale årsaks-, 
forklarings- og forståelsessammenhengene inn.

Dette er forståelig, sett med et litt enøyd historisk 
perspektiv, men det er ikke sikkert at det gir et sant bil-
de av historisk utvikling og hva som ligger bak historisk 
endring.  

Historiefaget i en brytningstid
Svært mange andre fag, særlig da innenfor natur- og 
samfunnsfagene, men det gjelder også enkelte huma-
nistiske fag, har tatt opp klimaet som tema. Dette er 
blitt aktualisert av de endringene den globale oppvar-
mingen de siste tiårene har ført med seg, og fortsatt 
truer med å føre med seg. Historiefaget kan gjennom 
sitt kildemateriale gjenskape tidligere klimaendringer 
og har i sin makt å kunne være et verksted der men-

neskelig atferd knyttet til klimaytringer kan simuleres 
og brukes i dagens situasjon. Disse mulighetene er ikke 
blitt grepet. Historiefaget kan selvsagt ikke løse klima-
krisen, men en skulle da tro at kunnskap om hvordan 
folk tidligere løste, eller ikke løste, ulike klimatiske ut-
fordringer, skulle kunne ha relevans for situasjonen i 
dag og kanskje også i morgen. 

Einar Solheim Pedersen (f. 1949) er cand.philol. med histo-
rie hovedfag. Han er knyttet til Arkeologisk museum, Uni-
versitetet i Stavanger
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seg til klimaets betydning for den historiske utviklingen.
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Vi er nesten blitt vant til det: Reportasjer, TV-sendinger og blog-
ginnlegg fra Midtøsten forteller den samme historien, igjen og 
igjen. Historien handler om lidelse, urettferdighet, krig og un-
dertrykkelse. Det har ikke noe å si om de lidende er kristne, 
muslimer eller jøder – krig er like forferdelig for alle mennesker. 
Bildene viser magre barn og redde mødre, ødelagte blokker og 
glødende menn. Hvordan kan vi bli vant til noe sånt?

Reportasjene forteller om en bunnløs fortvilelse, men blir det 
for mye for oss, kan vi skru av TV-en og logge av. Historien om 
Midtøsten kan virke som en uendelig lidelseshistorie, der etniske 
grupperinger og religiøse samfunn har vært i krig med hverandre 
gjennom alle tider. Bildene viser fortvilte mennesker, men ulikt 
oss har de ingen av-knapp. De kan ikke skru av TV-en, logge av 
og stenge lidelsene ute, slik vi kan. Denne virkeligheten er fjern 
for oss her hjemme i Norge – denne virkeligheten er uvirkelig. 
Nettopp derfor trenger vi bøker som forteller; vi trenger bøker 
som belyser og forklarer hendelser og prosesser i Midtøsten; vi 
trenger en grundig forståelse av bildene vi ser på nyhetene.

Vi trenger bøker som Siste jul i Kairo av Lars Akerhaug. Siste 

jul i Kairo er en annerledes fortelling om Midtøsten – det er en 
fortelling om forfølgelsene av kristne i dagens Egypt, Irak og Li-
banon. Det er en fortelling som nyanserer bildet vi får gjennom 
den kontinuerlige nyhetsstrømmen i mediene, som på mange 
måter forenkler den uendelig kompliserte situasjonen. I forordet 
skriver Akerhaug:

«Siden 2001 har det ikke gått et år uten at jeg har besøkt re-
gionen. […] Gjennom disse årene har jeg også lært en del. Noe 
av den viktigste lærdommen er nok at denne regionen rommer 
uendelig mange flere nyanser enn det som får plass innenfor det 
paradigmet vi vanligvis får formidlet i Norge, der Israel-Pales-
tina-konflikten er sentral, og hvor ethvert problem gjerne frem-
stilles som en konflikt mellom Vesten på den ene siden og isla-
mister og øvrige anti-vestlige bevegelser på den andre siden.» 
(s. 10)

Akerhaug fremholder at Siste jul i Kairo er en annerledes for-
telling om Midtøsten – det er en annen fortelling enn den vi er 

En annerledes fortelling 
om Midtøsten

SIST E JUL I  KAIRO
 

Lars Akerhaug
Dreyer Forlag, 2016

blitt vant til. Boka omhandler noe som har blitt, og fremdeles blir 
marginalisert: Forfølgelsen og undertrykkelsen av kristne i Midt-
østen. I forordet forteller Akerhaug om sin fortid i Rød Ungdom 
og Palestinakomiteen, og hvordan hans politiske liv ytterst på 
venstresiden påvirket hans eget syn på Palestina og islam: «[…] 
i mange år skulle jeg forbli preget av det narrativ ytre venstre 
fløy tegnet, der muslimene alltid ble 
fremstilt som de undertrykte, aldri 
som undertrykkerne.» På denne må-
ten tar Akerhaug tre oppgjør i Siste 
jul i Kairo: Et oppgjør med medienes 
forenklede bilde av den kompliserte 
situasjonen i Midtøsten, et oppgjør 
med den ytre venstresidens fremstil-
ling av palestinerne og islam, og et 
oppgjør med sin egen fortid.

Lars Akerhaug har studert ara-
bisk språk og bodd flere år i Syria og 
Egypt. Han har arbeidet som jour-
nalist i VG og Aftenposten, og gitt ut to bøker om muslimsk ek-
stremisme. Han skriver for blant andre tidsskriftet Minerva og 
avisa Dagen. Siste jul i Kairo bærer preg av forfatterens brede er-
faring fra regionen. Hans bakgrunn som journalist kommer også 
til uttrykk i tekstens form og struktur. Siste jul i Kairo er en slags 
blanding av personlige beretninger, reiseskildringer, korrespon-
dentbrev og historie. Akerhaug veksler mellom en klar journa-
listisk stil, der nivået er det personlige, det opplevde og det mel-
lommenneskelige – og en mer historiefaglig stil, der nivået er de 
lange historiske linjene. Dette fungerer godt. Kapitlene innledes 
med en grundig historisk innføring, og Akerhaug er ikke redd 
for å trekke linjene langt tilbake i tid. Videre flyttes perspektivet 
til en opplevd beretning i jeg-form – det er både spennende og 
lærerikt.

Det er engasjerende når Aker-
haug tar oss med på taxitur til 
Muqattam-fjellet utenfor Kairo, der 
et helt samfunn av kristne livnærer 
seg av å samle søppel. Og når han tar 
oss med til Zakho, en by nordvest i 
Kurdistan, hvor kristne på flukt har 
søkt asyl i de gamle kirkene. Og til 
Mosul i Irak, hvor IS har malt en gul 
nun, den arabiske bokstaven for N, 
på alle de kristnes dører. N for Na-
sara, et arabisk ord for «de som følger 
mannen fra Nasaret».

Akerhaug tar oss med på en reise i tid og rom, og det er van-
skelig å ikke la seg rive med. Språket er levende, personlig og en-
gasjerende. På turen får vi et innblikk i en verden det kan være 
vanskelig å forstå. Men noe er lett å skjønne: Mange kristne i 
denne delen av verden lever i konstant frykt. Overalt hvor vi drar 
blir vi møtt av kristne i sorg, redsel og fortvilelse. I det store bildet 
handler det ikke kun om individuelle menneskers tragedier, men 

om fordrivelsen av en kultur og en historie. Man trenger ikke 
være kristen for å sørge over angrepene på de koptiske kirkene i 
Egypt, som er blant de eldste i verden.

Å lese om Midtøsten fra et sekulært Norge er vanskelig. Det 
er vanskelig fordi religion preger Midtøstens mennesker og deres 
liv i større grad enn vi kanskje forstår. Her i Norge er religio-

nen privat, og den skal i alle fall ikke 
prege politikken i nevneverdig grad. 
I Midtøsten er Guds allmektige ek-
sistens ikke bare en realitet, men en 
selvfølge; et aksiom. En tilnærming 
til et slikt idéunivers gjennomsyret 
av religiøsitet fra vår sekulære forstå-
else av virkeligheten byr på store ut-
fordringer. Bokens omslag viser kon-
turene av et kirkespir og en minaret, 
der minareten er bygget høyere enn 
kirkespiret. Dette er en referanse til 
Umars pakt, en pakt som angivelig 

ble inngått mellom Umar, den andre kalif etter profeten Mu-
hammad, og de ikke-muslimske undersåtter etter kalifatets ek-
spansjoner på 600-tallet. Akerhaug har også gitt første kapittel 
navnet «Pakten». Akerhaug fremholder at denne pakten er det 
første historiske dokumentet som beskriver regler for hvordan de 
kristne skal behandles som religiøs minoritet av muslimer. Den-
ne pakten består av mange innrømmelser fra de kristne i bytte 
mot kalifens beskyttelse. Denne pakten har hatt reell politisk 
betydning i Midtøsten helt siden tidlig middelalder, blant annet 
i Egypt hvor det har vært ulovlig å bygge kirkespir høyere enn 
minareter. På denne måten knytter Akerhaug Midtøstens histo-
rie, og regionens forhold mellom politikk og religion, til de krist-
nes situasjon i dag. På baksiden av boka står det: «I Midtøsten 
rager alltid minaretene høyere enn kirketårnene. Mange steder 

har klokkene sluttet å ringe inn på 
søndager.»

Gjennom hele boka vier Aker-
haug religion særs mye oppmerk-
somhet – så mye at politiske og so-
siale forhold får lite plass. Dette 
gjelder blant annet i begynnelsen av 
hvert kapittel, som begynner med 
en historisk innføring. Her er reli-
gionen prioritert, mens politiske og 
sosiale forhold blir lagt mindre vekt 
på. Som nevnt kommer forfatterens 
bakgrunn som journalist tydelig til 

uttrykk i teksten, men han innrømmer i sluttordet at han forlot 
den objektive journalistrollen da han skrev Siste jul i Kairo. 

Boka er skrevet med sterke følelser i sving, både på godt og 
vondt. Det kan til tider virke som om forfatterens empati og 
følelser for de forfulgte kristne har kommet i veien for de gode 
drøftingene 

Den religiøse fortellingen, som selvfølgelig er enormt viktig i 

Akerhaug gjør det samme som 
de han kritiserer i forordet. 

Nyhetsstrømmen i vestlige me-
dier skaper et forenklet bilde, 

ja, men Akerhaug gjør på 
mange måter det samme, bare 

fra et annet perspektiv

[Siste jul i Kairo] er en fortel-
ling som nyanserer bildet vi 

får gjennom den kontinuerlige 
nyhetsstrømmen i mediene, 
som på mange måter foren-

kler den uendelig kompliserte 
situasjonen
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Midtøsten, blir ikke satt i en sammenheng – på denne måten blir 
det store narrativet i Siste jul i Kairo entydig og lite komplekst. 
Akerhaug gjør det samme som de han kritiserer i forordet: Ny-
hetsstrømmen i vestlige medier skaper et forenklet bilde, ja, men 
Akerhaug gjør på mange måter det samme, bare fra et annet per-
spektiv. Samtidig får viktige spørsmål stå ubehandlet og ubesvart: 
For hva er egentlig årsaken til dette «nye hatet» mot de kristne i 
Midtøsten? Hva er årsaken til at radikale islamistiske grupperin-
ger får fotfeste i disse områdene? Er islam som religion årsaken 
alene? Jeg tror ikke det er mange historikere som ville svart ja 
på det siste spørsmålet. Jeg savner en reflekterende og drøftende 
tilnærming til de kristnes situasjon, med større vekt på politiske 
og sosiale forhold. Et eksempel er Akerhaugs behandling av Det 
muslimske brorskaps angrep på kirker i Egypt etter statskuppet 
mot Mohamed Morsi i 2013. Her legger Akerhaug mer vekt på 
religionen islam som utløsende faktor, og mindre på det politiske 
kaoset som oppsto etter statskuppet. Akerhaug gjør dette blant 
annet ved å vise til vers i Koranen som helt tydelig er fiendtlig 
innstilt overfor alle ikke-muslimer – det holder ikke.

Akerhaug lykkes i å belyse et tema som blir skrevet lite om. 
Han lykkes i sin rolle som korrespondent: Siste jul i Kairo er 
spennende, hjerteskjærende og voldsom – det er en bok som en-
gasjerer og opplyser, og det er en fortelling som vekker følelser. 
Siste jul i Kairo er en bok vi trenger. Vi trenger den fordi den opp-
lyser oss om en tragedie vi ikke hører så mye om, og vi trenger 
den fordi den nyanserer et for enkelt bilde av en uendelig kom-
plisert situasjon. Men boka mangler en drøftende og reflekte-
rende tilnærming som kunne skapt en enda større forståelse for 
hvorfor situasjonen er så vanskelig, og hvor hatet kommer fra. 
Den religiøse fortellingen får for stor plass, mens den politiske 
får for liten. Jeg hadde håpet, kanskje litt naivt, at boka kunne 
være en brobygger mellom kristne og muslimer, men jeg er redd 
boka virker dikotomisk og skaper et enda skarpere skille. Bør du 
lese den? Absolutt. Men les den som et korrespondentbrev, med 
skildringer av hvordan det er å være kristen i Midtøsten i dag, og 
suppler gjerne med for eksempel De kristne i Midtøsten av Berit 
Thorbjørnsrud (red.). Her bidrar flere forskere med artikler om 
de kristnes situasjon i de samme områdene som Akerhaug be-
handler i Siste jul i Kairo.

Erlend Lundvall (f.1992)
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

ANNE MINKEN
Dr. philos i historie

Jeg vil begynne med å se på spørsmålet om sjan-
ger. Er Terje Tvedts nye bok Det internasjonale 
gjennombruddet en debattbok eller en fagbok? 
Mange har lest den som en debattbok, og har 

nok dermed sett litt stort på manglende forbehold og 
bruken av retoriske triks. En god debattbok kan godt 
være litt høyrøstet. Det viktige er at den fører til debatt, 
og det har boka uten tvil lykkes med. 

Forfatteren selv er imidlertid helt klar på at det ikke 
dreier seg om en debattbok «Jeg har ikke skrevet en de-
battbok, men en historiefaglig analyse av Norges utvik-
ling de siste 50 årene. Mange oppfatter den imidlertid 
som en debattbok, fordi det er enklest: Da kan man 
slippe å forholde seg seriøst til de fakta og de analysene 
som legges frem i den.»1

Når det gjelder sjanger (fagbok eller debattbok) er 
jeg er innstilt på å følge det Tvedt selv har kalt «godtro-
enhetens hermeneutikk». Jeg tar forfatteren på ordet, 
selv om kritikken nok ville ha vært mildere hvis han 
hadde valgt å presentere boka som et personlig debatt-
innlegg. En av Tvedts skarpeste kritikere, Morgenbla-
dets Espen Søbye, har karakterisert Tvedts form slik: 
«I Tvedts resonnementer er forbehold og avveininger, 
selve kjennetegnet på akademisk normalprosa, skiftet 
ut med pasjon, polemikk, bramfull tale og uforbehold-
ne karakteristikker.»2 

Søbyes beskrivelse treffer etter mitt syn godt, men 
er det sånn at historikere alltid må skrive forsiktig gar-
derende og ta alle mulige forbehold? Mye god og in-
teressant historie er faktisk skrevet med ganske brei 

I denne artikkelen vil jeg prøve å svare på følgende spørsmål: Først, hvor skal vi 
sjangerplassere Terje Tvedts nyeste bok? Kan et tilbakeblikk på historikerdebatter 
og syntesebygging på 1900-tallet kaste lys over debattene rundt boka? Så noen mer 
metoderelaterte spørsmål: Hvordan kan en historiker som arbeider mye med å utvi-
kle begreper og forklaringer (slik Tvedt gjør), framstille det som han bare dokumen-
terer det som faktisk skjedde/beskriver virkeligheten slik den er? Er Tvedts bruk 
av nøkkelbegrepene universell/universalisme og multikulturalisme entydig og klart 
definert? Og til slutt: hvilket ansvar har historikeren for resepsjonen av en bok? 

DET INTERNASJONALE
GJENNOMBRUDDET 
Syntese med slagside?
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penn uten utpensling av enkeltheter og med en klar 
forfatterholdning. Ofte dreier det seg da om synte-
ser. Terje Tvedt er opptatt av periodisering. Boka hans 
som tar for seg utviklingen av det norske samfunnet fra 
1960-tallet og fram til i dag, må vel regnes som en syn-
tese selv om Tvedt aldri bruker begrepet om sin egen 
bok.3 

I innføringsboka Fortida er ikke hva den en gang var 
beskriver Knut Kjeldstadli den sammenfattende synte-
sen som et forsøk på trekke lange og store linjer. Histo-
rikeren velger ut ett perspektiv som reindyrkes. Han vi-
ser til at formen egner seg til å skape orden, mening og 
sammenheng. «Historien framstår som avklart».4 Og 
det er vel nettopp dette mange av leserne av Det inter-
nasjonale gjennombruddet har latt seg begeistre av. Men 
Kjeldstadli peker også på svakheter ved synteseformen. 
Det dreier seg om valget av perspektiv. «Problemet er at 
en her i en viss forstand må velge på forhånd hva noe 
var; noe spissformulert blir den historiske undersøkel-
sen mest å finne en del eksempler på at det kan ha vært 
slik.» Dette er vel det som med et moderne uttrykk 
kalles «cherry picking» og flere av Tvedts kritikere har 
pekt på Tvedts tendens til å håndplukke eksempler som 
passer perfekt med hovedteorien. 

Tvedt og Seip
Gjennom hele boka knytter Tvedt seg tett til Jens Arup 
Seips berømte foredrag Fra embedsmannsstat til ettpar-
tistat.5 La oss se på noen likheter og forskjeller mellom 
de to historikerbidragene. Det dreier seg i begge tilfel-
ler om syntese og periodisering. I form er det mange 
likhetspunkter. Begge er glad i spissformuleringer og 
personkarakteristikker, begge er dyktige til å konstruere 
begreper med både brodd og gjennomslagskraft. Tenk 
bare på Seips «kaniner» om APs mange lydige stor-
tingsrepresentanter og Tvedts «godhetstyranni» som 
etter hvert har blitt et slags språklig felleseie. I reporta-
sjen fra møtet i Dovrehallen i 1963 får vi høre hvordan 
Seip fikk latteren til å runge. Seip har skildret sin egen 
retorikk og stemningen på møtet slik: «Jeg valgte å for-
sere sproget, bruke tilspissede uttrykk. Sjokkere. Frem-
kalle snart jubel fra høyre side og brøl fra venstre. Eller 
omvendt.»6 Noe av den samme retorikken og stem-
ningen finner vi også på Tvedts mange lanserings- og 
debattmøter. 

Hva er så forskjellene mellom de to framstillingene? 
Terje Tvedt presenterer seg som en slags nøytral posi-
tivist. Han hevder at han bare avdekker historien slik 
den virkelig var og understreker at boka ikke innehol-
der hans personlige meninger om innvandringsspørs-

mål, u-hjelp eller islam. Ja, han blir nærmest litt opprørt 
når han blir spurt om egne meninger. Han har ingen 
personlige meninger. Han er historiker.7

Seip, derimot, prøvde ikke å skjule at foredraget 
bygget på personlige oppfatninger. Slik ble det også 
oppfattet i samtida. «En glitrende og høyst personlig 
exposé» heter det i Aftenpostens referat etter møtet.8  
Seips tunge historikerkompetanse lå selvsagt i bunn 
for de personlige synspunktene, men han brukte ikke 
denne kompetansen til å framstille sitt essay som en 
form for ren og uhildet vitenskap slik Tvedt gjør. Seip 
klargjør dét allerede i starten av foredraget med spiss-
formuleringen «Objektivitet er en relativ sak.» og et si-
tat fra apostelen Paulus «Ikke at jeg allerede har grepet 
det.»9 Han understreker at det han sier om ettpartista-
ten er hypoteser, og at historikeren gjetter.10  

Syntese-byggere og historiefagets fortellinger 
Francis Sejersted har pekt på hvor forskjellig tre sen-
trale 1900-talls-historikere har karakterisert den sosi-
aldemokratiske orden. Sverre Steen brukte betegnelsen 
«den store forsoning», Jens Arup Seip «den leninistiske 
ettpartistat»11 og Edvard Bull d.y. «kapitalismens full-
stendiggjørelse».12 I en nærmere analyse av de tre his-
torikernes bidrag bruker Sejersted Hayden Whites 
sjangerteorier.13 Han klassifiserer Steens norgeshisto-
rie som å ligge tett opp mot romansen (altså historien 
som skrider framover mot en lykkelig slutt), men en-
der opp med å rubrisere den under komedie-sjangeren 
- begrunnet med at Steen opererer med et avgjørende 
vendepunkt som er typisk for denne sjangeren.14 Seips 
foredrag var nok et stykke på vei et svar på Steens his-
torieskriving. Sejersted grupperer Seip under satire-
sjangeren hvor ironi er det framtredende virkemiddelet. 
Der hvor romansen og komedien har forsoning, opere-
rer satiren med skarpe brudd.

Edvard Bull d.y.s framstilling av perioden i artik-
kelen «Fra bøndenes og husmennenes samfunn til den 
organiserte kapitalisme» var eksplisitt et svar til Seip.15  
Bull kalte tidsrommet fra ca. 1860 for kapitalismens fri-
gjørende fase. Denne fasen ble i 1920 avløst av den or-
ganiserte kapitalisme. «Makt ble flyttet fra den enkelte 
bedrift til sentrale organisasjoner og institusjoner», og 
sentraliseringen av makt skjedde også på arbeidersiden. 
Da opphørte den frie konkurransen om arbeidskraft, 
og klassedelingen ble stadig mer konsekvent.16 Sejer-
sted grupperte artikkelen i tragediesjangeren. 

Som tragedie ville jeg også uten tvil ha gruppert Det 
internasjonale gjennombruddet hvis jeg skulle våge meg 
på en slik sjangerplassering. Tonen slås klart an allerede 
i forord og innledning. Det dreier seg om en utvikling 
som er «ugjenkallelig». Forandringene er «dramatiske» 
og konsekvensene så «usikre» at historien må fortel-
les nå. Forfatteren minner oss om sivilisasjoners vekst 
og fall og spør om det dreier seg om et regime foran 

undergangen.
Bruk av Hayden Whites sjangerkategorier er om-

stridt. Francis Sejersted fikk skarp motbør av den sven-
ske historikeren Birgitta Odén. Hun mente at denne 
analysemåten var farlig og urettferdig mot historikeren. 
«Faren synes å bestå i at leserne kunne komme til å ta 
dem mindre alvorlig som historikere», svarte Sejersted. 
«Til dette er det å si at den motsatte fare er større, nem-
lig at leserne tar historikerne for alvorlig ved ikke å lese 
deres fremstillinger som (re)konstruksjoner».17

 
Gamle og nye syntesebyggeres syn på samtid og 
framtid
I 1975 spurte Edvard Bull seg hvor lenge den organiserte 
kapitalismen varte. Kunne EU-kampen i 1972 innvarsle 
en ny fase? Hva med det økende sjiktet av akademi-
kere? Og hva med oljen? «Kanskje åpner boreplattfor-
mene i Nordsjøen utsikten fra den forholdsvis hjemlige 
organiserte kapitalismen til Norge som filial av de mul-
tinasjonale konserner?»18 Det var ikke dårlige spådom-
mer dette. Dette er åpenbart faktorer som har preget 
Norge vesentlig på begge sider av årtusenskiftet. Men 
verken EU/EØS, utdanningseksplosjonen eller oljen 
får noe særlig rom i Terje Tvedts analyser. 

I 1988 markerte Aftenposten et slags 25-års jubile-
um for Seips berømte foredrag. Avisen intervjuet Seip 
og spurte ham om hvordan han så på utviklingen et-
ter 1963. «Jeg tror, om jeg skulle skrive denne siste tids 
historie, at jeg ville kalle den ekspertenes stat.» Seip 
nevner spesielt økonomene, men trekker det videre 
enn det. Aftenposten beskriver det slik: «Seips bilde av 
ekspertveldet kan minne om en hær uten ledelse hvor 
avdelingene har besatt hvert sitt høydedrag. Der her-
sker de over statsforvaltning og organisasjoner, partier 
og folkebevegelser.»19 Her kan vi kanskje kjenne igjen 
noe av Tvedts tankegang rundt det humanitær-politis-
ke kompleks med profesjonaliseringen av det frivillige 
organisasjonsarbeidet, men hos Tvedt er utvalget av to-
neangivende eksperter mye snevrere.

Synteser kan ikke inneholde alt. Det må være fullt 
mulig å foreta avgrensninger. Men det kunne kanskje 
ha vært en idé å gjøre avgrensningene mer eksplisitt slik 
at en ikke får leserne til å tro at det bare er bistand og 
innvandring som har preget perioden.

Bruk av stråmenn og flertydige begreper 
Mange har funnet feil og eksempler på tvilsom gjen-
givelse og tolkning av kilder i Det internasjonale gjen-
nombruddet. Terje Tvedt har stort sett latt være å svare 
på kritikken, men har varslet at han vil komme tilbake 
med en egen artikkel om mottakelsen av boka. I påven-
te av at Tvedt selv skal svare har mange lesere rykket ut 
til hans forsvar. De har stort sett avfeid kritikken. Det 
dreier seg om pirk og detaljer som ikke rokker ved det 
vesentlige i Tvedts analyse, blir det hevdet. Det kan nok 

Jens Arup Seip holdt sitt berømte foredrag i Stundentersamfunnet i Oslo i 1963. Wikimedia commons.
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være riktig at noe av kritikken har tatt opp detaljer av 
mindre betydning. Tallknusinga fra Faktisk.no synes 
jeg ikke er så viktig.20 Men når flere har pekt på at Tve-
dt driver med en utstrakt bruk av stråmenn, og at han 
siler sine sitater på en tendensiøs måte, så er det en kri-
tikk av noen viktige byggesteiner i Tvedts analyse. Da 
må det være grunn til å spørre om byggverket hviler på 
et sviktende fundament.21 

Advarsler mot stråmannsargumentasjon og tenden-
siøse gjengivelser inngår i normene for saklig diskusjon 
slik Arne Næss formulerte dem i seks punkter i klassi-
keren En del elementære logiske emner.22 Et tredje punkt 
hos Næss dreier seg om å «unngå tendensiøs flertydig-
het» (hovednorm C). Bruddene på den normen vi-
ser kanskje enda klarere svakheten ved Tvedts analyse. 
Nøkkelbegrepene universell/universalisme og multikul-
turalisme brukes gjennomgående på en flertydig måte. 

La oss først se på begrepet universell. Her skiller 
ikke Tvedts framstilling godt mellom de ulike betyd-
ningene av ordet. Teksten hans kan ofte gi inntrykk av 
at flertallet av norske politikere og bistands- og men-
neskerettighetseksperter har et naivt syn på mennes-
kerettighetene som en slags idyllisert fellesarv. Arve 
Ofstad har tatt opp dette i artikler i Vårt Land og Bi-
standsaktuelt. Han skriver: 

Det er stor forskjell mellom det å hevde at MR 
[menneskerettighetene] har utviklet seg fra sitt vest-
lige utgangspunkt til å bli en felles forpliktelse som 
alle land har sluttet seg til (mer eller mindre helhjer-
tet) – og derfra til å tro at alle politiske og religiøse 
retninger i hele verden har akseptert og ønsker å 
praktisere disse. Så uvitende og naive er ikke norske 
politiske ¬ledere, ¬heller ikke de som befinner seg 
inne i Tvedts humanitær-¬politiske kompleks, selv 
om noen setninger i stortingsmeldinger er klossete 
formulert på dette punktet. 

 
Det andre nøkkelbegrepet, multikulturalisme, brukes 
også uklart og inkonsistent i Tvedts tekst. I underka-
pittelet «Statsbyggingsideologi under radikal endring» 
trekker han et skille mellom begrepene “multikultu-
relt samfunn”, som beskrivelse av faktiske forhold, og 
“multikulturalisme” som en normativ politisk styrings-
respons.24 Men gjennomgående ser det ikke ut som om 
han skiller så godt mellom disse begrepene.    

Tvedt har en slags definisjon på side 137. Der skri-
ver han at den multikulturalistiske politikkens mål var 
å «skape et tolerant samfunn der kulturer skulle be-
handles likt, og hvor staten ideelt sett skulle holde seg i 
bakgrunnen som kulturnøytral tilrettelegger og rettig-
hetsgarantist». I en note til underkapittelet «Multikul-
turalismen som både ideal og bot» finner vi det Tvedt 
kaller «en minimumsbeskrivelse av multikulturalisme 
som en ideologi som vektlegger at kulturer skal be-

handles likt, og at majoritetskulturen ikke skal gis noen 
prioritert plass».25

Jeg antar at Tvedt legger disse definisjonene til 
grunn for påstandene om overgangen til en «multi-
kulturalistisk statsbyggingsideologi»26. Han gjentar 
påstandene en rekke ganger og hevder at de er doku-
mentert ved analysen av stortingsmeldinger og norske 
offentlige utredninger (NOUer) som han har foretatt. 
Men kriteriet om at staten skal være verdi- eller kultur-
nøytral er overhodet ikke belagt gjennom undersøkel-
sen av stortingsmeldinger. Det eneste han har funnet er 
en setning i NOUen Bedre integrering (NOU 2011:14): 
«Staten skal være nøytral og ikke bygge på spesielle 
verdier.» Tvedt hevder at dette er utredningens kon-
klusjon.27 Men går vi til utredningen, ser vi at det ikke 
dreier seg om utredningens konklusjon, men om en de-
finisjon av begrepet multikulturalisme. I neste avsnitt 
legger utrederne fram en rekke motforestillinger mot 
multikulturalistisk tankegang.

Tvedts andre kriterium på multikulturalisme, at 
majoritetskulturen ikke skal ha noen prioritert plass, 
er heller ikke belagt, verken gjennom analysen av stor-
tingsmeldinger eller ved konkrete undersøkelser av 
hvordan det norske samfunnet fungerer. Det ville da 
også være vanskelig i et land hvor «vår kristne arv» er 
nedfelt som verdigrunnlag i grunnloven. Vi har et 
norskspråklig utdanningsvesen som bruker mye tid på 
den norske kulturarven. Støtte til minoritetsspråk gjel-
der i hovedsak samisk og kvensk.28 Annen morsmål-
undervisning er nesten helt borte fra skolen.29 K-en i 
grunnskolens religionsfag er gjeninnført. Faget skal 
være preget av kristendommens særstilling her i landet. 
Kulturmidler til andre minoritetsgrupper enn de nasjo-
nale minoritetene gis med en klar forutsetning om at 
midlene skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhø-
righet i det norske samfunnet. Det er altså ikke snakk 
om å opprettholde minoritetskultur på bekostning av 
den norske kulturen.30 

Det virker for meg som om Tvedts gjennomgang 
av stortingsmeldinger ofte har vært søk etter bestemte 
ord. Hva så når han ikke finner de ordene som passer 
inn i hans egen definisjon av multikulturalisme? Det 
kan selvfølgelig godt være at en regjering fører en kul-
turnøytral politikk eller ikke prioriterer majoritetskul-
turen uten å si det eksplisitt i en stortingsmelding. Men 
i så fall gjenstår det å dokumentere det.

Så hvordan er Tvedts stadig gjentatte påstander om 
overgang til en multikulturalistisk statsbyggingsideolo-
gi egentlig belagt? Honnørord som tolerant/toleranse, 
likebehandling og like muligheter finner han ofte i de 
offentlige dokumentene han har gjennomgått. Men det 
i seg selv kan vel neppe sies å være multikulturalisme? 
Noen ganger kan det virke som om alt som ikke er ren 
assimileringspolitikk er multikulturalisme. Jeg er ikke 
begeistret for den spesielle formen for svada som stor-

tingsmeldingene er fulle av. Men derfra til å kalle for-
muleringer som for eksempel «ingen skal bli diskrimi-
nert eller stengt ute fordi de har innvandrerbakgrunn» 
for entydig multikulturell terminologi er å dra det for 
langt.31 Og hva med en oppramsing som denne:

Mangfold, likestilling, likeverd, toleranse, ytrings-
frihet, solidaritet, økonomisk og sosial likhet, vern 
om barns rettigheter, tros- og livssynsfrihet og fler-
språklighet som ressurs er andre grunnleggende ver-
dier som regjeringen bygger sin politikk på. Det er 
disse sentrale verdier som sikrer at det norske sam-
funnet gir rom for mangfold i et trygt fellesskap.32  

Amen kan vi godt si, og sukke litt, men Tvedt utlegger 
det som en formulering i tråd med regjeringens iscene-
settelse av seg selv som verdinøytral stat.33

Tvedts manglende begrepsavklaring fører til svikt på 
punkter som er avgjørende for analysen og konklusjo-
nene. Når han går på jakt etter nøkkelbegrepene uni-
versell/universalisme og multikulturalisme i offentlige 
dokumenter, er det uavklart hva han egentlig jakter på, 
og da ser det ut som han tar hva han kan finne. 

Det er ikke tvil om at synet på nasjonal identitet og 
nasjonalstaten har endret seg siden 1963, både jeg og 
Tvedt kan nok mene at tendensen til nedbygging av 
nasjonalstaten har gått for langt, men derfra til å knytte 
hele endringen til innvandringspolitikken blir en over-
drevet enstrenget forklaring. Ved å legge alt på én for-
klaringsmodell mister man mye.

 
De fraværende antagonistene
Tvedts påstander om at Norge har ført en gjennomført 
multikulturalistisk poltikk har liten eller ingen støtte 
fra andre som har vurdert spørsmålet. Men Tvedt går 
ikke inn i noen diskusjon med de uenige. Stort sett blir 
de avfeid i fotnoter uten nærmere argumentasjon.34

Grete Brochmann, som har gjennomgått det sam-
me materiale som Tvedt, tegner et helt annet bilde av 
innholdet i stortingsmeldingene. Der hvor Tvedt fin-
ner entydige budskap, peker hun på en offentlig schi-
zofreni: «Vi vil ikke ha dem, men når de vel er her, er 
de en berikelse for nasjonen», og fra årtusenskiftet «Vi 
trenger dem, vi vil ikke ha dem, og dessuten gir de oss 
viktige impulser til vår egen vekst og utvikling».35

Brochmann peker på at retorikken i stortingsmel-
dingene har vært påfallende lik i hele 25-års perioden 
hun behandler, men i motsetning til Tvedt (som vel 
stort sett har nøyd seg med å undersøke retorikken) 
peker hun på en rekke faktiske endringer i politikken. 
Hun viser at noe av det som har endret seg er synet på 
kultur, fra en vektlegging av mulighetene til å ivareta 
egen kultur til å understreke at tilpasningen skal være 
gjensidig. Man skulle stille strengere krav og være for-
siktig med særtiltak for å lette tilpasningen.36 Det ble 
også en sterkere vektlegging av individuelt ansvar for 

integrering. Brochmann peker også på at dette løp pa-
rallelt med individualisering ellers i samfunnet.37 På 
flere områder viser hun til at tekstene i stortingsmel-
dingene er i tråd med generelle endringer i samfun-
net, som for eksempel at staten generelt har blitt sva-
kere som sosial og kulturell ensretter. Hun skriver at de 
fleste store endringene i det norske samfunnet i perio-
den 1975-2010 trolig hadde funnet sted også uten inn-
vandring, selv om hun åpner for at blant annet presset 
på statskirkeordningen kanskje ville tatt andre former 
uten innvandringen.38 

I et intervju med Minervas Nils August Andresen 
forteller Terje Tvedt at det viktige i del II av Det in-
ternasjonale gjennombruddet har vært å få fram at det 
dreier seg om en type migrasjon som er radikalt for-
skjellig fra tidligere migrasjon. Teksten er ment som en 
kritikk av en dominerende tolkning av den nye migra-
sjonen innenfor en del fagmiljøer. Påstanden har vært 
at den nye innvandringen bare er «Business as usual», 
sier Tvedt.39

Her har vi et klart eksempel på det Johan Tønnesson 
har kalt «antagonistens fravær».40 Jeg antar at den svei-
pende henvisningen til «en del fagmiljøer» dreier seg 
om trebindsverket Norsk innvandringshistorie. Forfat-
terne av dette verket har vært opptatt av å trekke lange 
linjer, men det er selvfølgelig ikke sånn at de har under-
slått at den moderne innvandringen har vesentlige nye 
trekk. 

Resepsjonshistorie og «hertuginnenes omfavnelser»
Det internasjonale gjennombruddet har blitt møtt med 
begeistring i svært forskjellige miljøer. Det har vakt 
oppsikt at den kanskje aller varmeste støtten kommer 
fra kretser rundt Human Rights Service og Document.
no. Forfatteren selv har uttalt at han ikke kan bry seg 
om at noen tar boka til inntekt for fremmedfiendtlige 
standpunkter. Han har bare rekonstruert det som har 
skjedd.41

Har Tvedt blitt utsatt for det Seip har kalt «hertu-
ginnenes omfavnelse».42 Uttrykket stammer fra en ut-
talelse av den engelske labour-statsministeren Ram-
say MacDonald. Under den økonomiske krisa ble han 
presset til å gå med på harde budsjettkutt, blant annet 
nedskjæringer i stønadene til de arbeidsløse. Labo-
ur-regjeringen gikk av, men MacDonald selv valgte å 
fortsette som statsminister i en borgerlig samlingsre-
gjering. I den forbindelse skal han ha uttalt: «Tonight, 
every duchess in London will want to kiss me». Tvedt 
har sagt at Hege Storhaug leser boka hans på en måte 
som han ikke kjenner seg igjen i.43 Det dreier seg altså 
kanskje om en ufrivillig omfavnelse. Men han kunne jo 
merke seg Seips kommentar «Hertuginnene – ja, det er 
jo ikke nødvendig å falle for dem».44 Tvedt har tatt gan-
ske hardt til motmæle mot noen av sine kritikere. Det 
burde også være mulig å avgrense seg tydeligere mot 
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supporterne på ytterste høyre fløy.

Anne Minken f. 1947, hovedfag i historie 2000. dr. philos 
fra Universitetet i Tromsø 2011 med avhandlingen Tatere i 
Norden før 1850. Etniske og sosio-økonomiske fortolknings-
modeller. Hennes hovedinteressefelt er innvandrings- og 
minoritetshistorie med hovedvekt på tidlig nytid.  

NOTER

1 Dagen 6.1.2018, intervju med Terje Tvedt

2 Søbye, «Hva er alternativet», Morgenbladet 3.11.2017.

3 I Jørn Magdahls anmeldelse i tidsskriftet Gnist er Det inter-
nasjonale gjennombruddet beskrevet som et forsøk på en om-
fattende syntese. Jeg takker for øvrig Magdahl for innspill og 
kommentarer underveis i arbeidet med artikkelen. 

4 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, side 285.

5 Dessverre er tittelen på Seips foredrag feilaktig gjengitt i boka. 
Tvedt omtaler det som «Fra embetsmannsstat til flerpartistat». 
Foredraget som seinere ble utgitt som essay i samlingen Fra 
embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays (1963) har (av 
en eller annen merkelig grunn) heller ikke kommet med på 
Tvedts litteraturliste. Men det er heldigvis lett tilgjengelig på 
NBs Bokhylla og kan absolutt anbefales som interessant og 
morsom lesning. https://www.nb.no/nbsok/nb/b214bc2f634b
a03607f55e9da469db9a?index=1#0 

6 Aftenposten 30.1. 1988, intervju med Jens Arup Seip. 

7 «Torp», NRK 1, Intervju med Terje Tvedt, 14.2.2018.

8 Aftenposten 16.9. 1963

9 Seip, Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays  s.7. 
Paulus-sitatet er fra brevet til filiperne 3:12 og går videre slik: 
«Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkom-
men; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det[…]»

10 Seip, Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays, s.23. 
Seip var ellers en sentral talsmann for kritisk empirisme hvor 
kravene til objektivitet og nøytralitet blir sterkt framhevet, og 
han har også blitt karakterisert som ny-positivist, men i dette 
tilfellet valgte han altså en mer eksplisitt subjektiv vri.

11 Sejersted skriver «leninistisk» her, men Seip bruker betegnel-
sen «stalinistisk».

12 Sejersted «Historiefagets fortellinger» i Norsk idyll?, s. 23-32 .

13 Sejersted, «Historiefagets fortellinger» i Norsk idyll?, s.15f.

14 Sejersted, «Historiefagets fortellinger» i Norsk idyll?, s.23. Ven-
depunktet er 1935 og Nygaardsvold-regjeringen som Steen be-
skriver slik: «Med Nygaardsvold-regjeringen  i spissen og støt-
tet av det unge bondeparti vendte det norske folk tilbake til 
sitt gamle samfunn. Dette samfunn skulle ikke raseres, men 
reformeres og stabiliseres.»

15 Bull «Fra bøndenes og husmennenes samfunn» i Dahl, Bull, 
Hølmebakk, Maurset og Mykland (red) Makt og motiv, fest-
skrift til Jens Arup Seip.

16 Bull, «Fra bøndenes og husmennenes samfunn» i Dahl, Bull, 

Hølmebakk, Maurset og Mykland (red.) Makt og motiv, fest-
skrift til Jens Arup Seip (red), s. 231ff

17 Sejersted, «Historiefagets fortellinger» i Norsk idyll?, s.16f, 
note 8.

18 Bull, «Fra bøndenes og husmennenes samfunn» i Dahl, Bull, 
Hølmebakk, Maurset og Mykland (red.) Makt og motiv, fest-
skrift til Jens Arup Seip. s.38

19 Aftenposten 30.1.1988. Seip var da 82 år. Han døde i 1992 og var 
faglig aktiv til det siste. 

20 Men les gjerne min artikkel om Tvedts bruk av befolk-
ningstall «Tvedt, Listhaug og Faktisk.no» og innlegget til 
Doremus Schafer som tar opp samme tema.  Du kan fin-
ne dem på disse nettadressene http://www.rorg.no/Ar-
tikler/3609.html og http://www.manifesttidsskrift.no/
hva-er-en-etnisk-nordmann/ 

21 Se for eksempel , Sørbø, «Terje Tvedt tillegger en rekke andre 
meninger de ikke har» i Morgenbladet 22.12.2017, og min egen 
artikkel «Det slurvete fiendebildet», Klassekampen 9.12.2017.  
Disse artiklene kan leses her: http://www.rorg.no/Aktuelt/
Debatten_om_Terje_Tvedts_bok__Det_internasjonale_gjen-
nombruddet_/index.html  RORG-samarbeidet har laget en 
samleside for debatten om Det internasjonale gjennombrud-
det. Her finner vi det meste av det som er skrevet om boka, 
både positivt og negativt, samt linker til podcaster og strøm-
mede debattmøter. Et bra initiativ!

22 Næss, En del elementære logiske emner, s. 108-129. For en enklere 
og kortere framstilling se gjerne artikkelen «Saklighetslæren 
fremdeles aktuell?» http://www.salongen.no/?p=449. Salon-
gen. Nettidsskrift for filosofi og idehistorie 4.3.2018

23  Ofstad, «Tvedts selektive historieskriving», Vårt Land 7.2.2018

24 Tvedt, Det internasjonale gjennombruddet, s. 136f.

25 Tvedt Det internasjonale gjennombruddet, s. 315, note 87. 

26 Noen ganger bruker han i stedet multikulturell statsbyg-
gingsideologi og «en multikulturell stats strategi» uten at det 
framgår om han legger noe annet i det når han bruker disse 
betegnelsene. 

27 Tvedt Det internasjonale gjennombruddet, s. 146.

28 Schall, «Språk, identitet og minoritetspolitikk» i Brandal, Dø-
ving og Thorson Plesner (red), Nasjonale minoriteter og urfolk i 
norsk politikk fra 1900 til 2016.

29 Morsmålsundervisning eller tospråklig fagopplæring skal bare 
gis hvis elever ikke behersker norsk så godt at de kan følge un-
dervisningen. Antall elever som får opplæring i eller på sitt 
morsmål har blitt kraftig redusert. I Oslo er denne typen un-
dervisning på det nærmeste avskaffet.  Se utdanningsdirekto-
ratets regelverk for minoritetsspråklige 6-16 år og Statistikk 
over innvandrere i grunnopplæringen 201https://www.udir.
no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjel-
der-spesielt-for-minoritetsspraklige/skole/6-16-ar/ og  htt-
ps://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rappor-
ter/2017/innvandrere-i-grunnopplaringen-2017.pdf 

30 IMDI, Rundskriv for tilskuddsordning. Rundskriv 11/2018. 
https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/tilskudd/
rundskriv-2018/rundskriv-tilskudd-til-lokale-organisasjo-
ner-2018.pdf

31 Tvedt Det internasjonale gjennombruddet, s. 146f

32 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap, til-
råding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
26.10. 2012. Her sitert etter Tvedt Det internasjonale gjennom-
bruddet, s. 147

33 Tvedt Det internasjonale gjennombruddet, s.147.

34 Se Tvedt, Det internasjonale gjennombruddet, s. 144 og note 55, 
side 312

35 Brochmann i Kjeldstadli (red), Norsk innvandringshistorie, 
Bind 3, s. 200

36 Brochmann i Kjeldstadli (red), Norsk innvandringshistorie, 
Bind 3, s. 379

37 Brochmann i Kjeldstadli (red) Norsk innvandringshistorie, 
Bind 3, s. 381.

38 Brochmann i Brochmann og Kjeldstadli (red), Innvandringen 
til Norge 900 – 2010, s. 297f. Grete Brochmann er bare nevnt i 
Tvedts sluttnoter og i litteraturlista. For dem som er interes-
sert i en alternativ versjon til Tvedts «innvandringshistorie», 
anbefaler jeg denne boka. 

39 Minerva, «Minervapodden nr. 24: Terje Tvedt», https://
www.minervanett.no/podkast/episode-24-terje-tvedt/  
Hørt 8.3.2018.

40 Tønnesson, Tekst som partitur, s. 286, http://folk.uio.no/johan-
lto/avhandling/Tonneson_hovedbind.pdf. Sett 8.3.2017.

41 «Torp», NRK 1, Intervju med Terje Tvedt, 14.2.2018

42 Seip, Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays, s.39 – 
42. Seip bruker uttrykket som forklaring på Arbeiderpartiets 
borgerliggjøring

43 Hobbelstad, «Ville bygge bro i innvandringsdebatten. I ste-
det ble det bare bråk» Intervju med Terje Tvedt i Dagbladet, 
15.12.2017

44 Seip, Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays, s.42. 
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Hva handler din doktorgrad om?
Avhandlingen «Controlling the Sea and 
Projecting Power: U.S. Navy Strategy 
and Force Structure After the Cold War» 

handler om utviklingen av strategisk tenkning i den 
amerikanske marinen og deres styrkestruktur. Begrepet 
styrkestruktur betyr i denne sammenheng det marinen 
har av materiell, det vil si hvor mange og hva slags skip, 
fly, helikoptre osv. som marinen disponerer. I avhand-
lingen ble strategisk tenkning brukt for å beskrive hvor-
dan man tenker rundt det å bruke Forsvaret, i dette til-
fellet den amerikanske marinen, som et verktøy i USAs 
utenriks- og sikkerhetspolitikk. I teorien skal den stra-
tegiske tenkningen og investeringen i materiell egent-
lig stemme overens. Utfordringen i det militære er at 
materiell tar veldig lang tid å planlegge, designe, produ-
sere og lansere, også har de en voldsom lang levetid. Fra 
oppstarten av et program og til et skip når den fastsatte 
levetiden og blir tatt ut av tjeneste kan det gå 60 til 70 
år på det meste. 

Ved strategiske brytningsperioder som slutten på 
den kalde krigen endret den strategiske tenkningen 
seg fundamentalt. Under den kalde krigen hadde den 
strategiske tenkningen konsentrert seg rundt en super-
maktkonfrontasjon med Sovjetunionen. Etter den kal-
de krigens slutt fokuserte den strategiske tenkningen 
seg rundt mulighetene til å drive regional håndhevelse 
av freden og opprettholde det internasjonale systemet. 
Dette er to helt forskjellige tilnærminger, men likevel 
hadde man materiell som var beregnet på flåteslag når 
man egentlig hadde bruk for materiell som kunne møte 
de nye utfordringene. På en måte så man en generell 
nedskalering i den amerikanske marinens materiell et-
ter den kalde krigen slutt, og militære fagområder som 
anti-ubåtkrigføring led store budsjett- og materiellkutt. 
Hele skipsklasser, som for eksempel Knox-fregattene 
og Sea-Wolf ubåtene ble fjernet fra marinens styrkes-
truktur sammen med visse typer fly. Dette var materi-
ell som egentlig skulle hatt lang levetid, men som ble 
fjernet som et resultat av den strategiske tenkningen. 

På forskerfronten

AMUND LUNDESGAARD

Amund Lundesgaard

Alder: 37

Aktuell 
med:

Leverte doktorgradsavhandlingen høs-
ten 2016 om utviklingen av strategisk 
tenkning i den amerikanske marinen og 
deres styrkestruktur. Arbeider i dag ved 
Institutt for forsvarsstudier – Forsvarets 
høgskole med spørsmål knyttet til den 
amerikanske marinens strategiske prio-
riteringer i Nord-Atlanteren. 

Har 
tidligere 
studert:

Har en mastergrad i historie fra 
Universitetet i Oslo, bachelorgrad 
fra Universitetet i Oslo

Har du et reflektert forhold
 til metode, så vil også

 oppgaven bli god

Man hadde bedrevet regional styrkeoppvisning under 
den kalde krigen, men den fundamentale oppgaven til 
marinen ble endret ved den kalde krigens slutt. 

Det jeg kom fram til var at det var en viss grad av 
overensstemmelse mellom strategi og styrkestruktur. 
Graden av samstemthet var, av flere årsaker, begrensa 
av at den amerikanske marinen i stor grad var nødt til å 
bruke utstyr de allerede hadde.

 
Hvordan kom du frem til dette tema?
Etter å ha skrevet en masteroppgave om det amerikan-
ske marinekorpsets dok-
trine og strategi for opp-
rørsbekjempelse fikk jeg 
beskjed om at jeg måtte 
skifte tema hvis jeg ønsket 
å fortsette å jobbe ved In-
stitutt for forsvarsstudier. 
Frem til da hadde jeg vært mastergradsstipendiat ved 
instituttet og ble anbefalt å forske på den amerikanske 
marinen og deres strategiske tenkning.

Hva mener du ditt nylige forskningsarbeid har bi-
dratt med? 
Både tema i masteroppgaven og doktorgraden er tema-
er som er interessante for å forstå hvorfor amerikanerne 
oppfører seg slik de gjør og hvordan de tenker ved gjen-
nomføring av militære oppdrag. Å forstå amerikanerne 
er viktig da USA blir betraktet som Norges viktigste 
allierte. Det var de som styrte hovedretningen for in-
ternasjonal innsats i for eksempel Irak og Afghanistan 
og samarbeidet mellom amerikanere og nordmenn var 
tett i Afghanistan. Det å forstå dem ga et bedre beslut-
ningsgrunnlag for nordmennene som arbeidet med 
amerikanerne. Arbeidet med doktorgraden har også bi-
dratt til å berede grunnlaget rundt tanker om forsvaret 
av Norge da hvordan amerikanerne tenker på kontroll 
av Atlanterhavet har stor innflytelse på hvordan nor-
ske beslutningstakere tenker på forsvaret av Norge. 
Forskningsarbeidet har blitt brukt av et par tanketan-
ker i USA og blitt tilsendt de som arbeider med strate-
gisk tenkning i den amerikanske marinen. Dermed har 
forskningsarbeidet bidratt i den offentlige diskursen 
med sine funn. 

Hva er de største forskjellene mellom å skrive en 
masteroppgave og være doktorgradsstipendiat? 
Den største forskjellen er volumet og selvstendigheten 
som kreves ved en doktorgrad. Størrelsen på oppgaven, 
kildegrunnlaget, mengden mennesker man skal prate 
med og tidsperspektivet er helt annerledes under arbei-
det med doktorgraden. Dermed settes evnen til å plan-
legge langsiktig og holde det gående over lang tid for 
egen maskin på prøve. 

Hva er ditt beste tips til historiestudenter og fremti-
dige historikere?
Hold på med noe du synes er interessant, for ellers får 
man ikke gjennomført studiene. Bestemmer man seg 
for å begynne med en doktorgrad er det egentlig min-
dre relevant hva slags tema du velger med tanke på å 
lykkes, og viktigere med dine metodiske kunnskaper 
og evner, for det er metoden som bestemmer hvor god 
oppgaven blir. Har du et reflektert forhold til metode, 
så vil også oppgaven bli god, nesten uansett om du er 
kjent med tema fra før eller ikke. Da vil du mye lettere 

vite hva som er de viktige 
kildene og velge ut styrker 
og svakheter ved dem og 
hvordan du kan bruke dem 
i avhandlingen. Den meto-
diske kunnskapen utvikles 
ved å skrive akademisk.

Hva er dine planer videre?
For tiden er planen å gjennomføre et prosjekt om byr-
defordeling i Nord-Atlanteren fra den amerikanske 
marinens perspektiv. Jeg skal da undersøke hvordan 
amerikanerne tenker strategisk om regionen og hva 
slags materiell de har og hvordan bidrag de ønsker seg 
av fra europeiske allierte i det maritime domenet. 
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Quiz
Q U I Z M E S T ERE : RO B I N  S I T T ER  O G  Y N G V I LD  S TO RLI

1 I hvilket år ble FNs konvensjon om flyktningers stilling 
vedtatt i FNs generalforsamling?

2 Hvilke partier på Stortinget støttet ikke "Flyktningfor-
liket" som ble vedtatt 10. juni 2015, som bestemte at Norge skul-
le ta imot totalt 8000 kvoteflyktninger fra Syria i treårsperioden 
2015-17?

3 I absolutte tall, hvilket land har ifølge UNCHR, FNs 
høykommissær for flyktninger, flest flyktninger flyktet til i 2015?

4 Hvilket land etter Syria har i absolutte tall flest internt 
fordrevne mennesker?

5 Hva heter folkegruppen i Myanmar som har blitt utsatt 
for vold, forfølgelse og konflikt som har ført til masseflukt fra 
landet?

6 På 1990-tallet ble titusenvis av mennesker drevet på flukt 
som følge av oppløsningen av Jugoslavia. Hvilke av dagens land 
bestod Jugoslavia av?

7 Den kritikerroste filmen ”Flukten fra hønsegården” er i 
dag en av de mest folkekjære filmene om flukt. I hvilket år ble den 
utgitt? 

8 Hva het birkebeinerne som i følge Håkon Håkonssons 
saga fraktet/(flyktet med) kongssønnen fra Lillehammer til Øst-
erdalen i 1204?

9 I hvilket evangelium beskrives Josef og Marias flukt med 
Jesubarnet til Egypt?

10 Hva het skipet den norske kongen flyktet med fra Molde 
til Tromsø i 1940?

1 I 1920 fikk Knut Hamsun Nobelprisen i litteratur. I mai 
1943 var han på besøk i Berlin. Under dette besøket ga han nobel-
medaljen sin til personen han var på besøk hos. Hvem var Ham-
sun på besøk hos?

2 Hva het de to atombombene som ble sluppet over Naga-
saki og Hiroshima i august 1945?

3 Hvilken by var hovedstaden i Vest-Tyskland under den 
kalde krigen?

4 Hvem var i 1933 tiltalt for blasfemi etter å ha holdt fore-
draget «Kristendommen, den tiende landeplage» i Studentersam-
fundet i Oslo?

5 I hvilket år ble det avgjort at Kristiania skulle bytte navn 
til Oslo og hvilket år ble avgjørelsen offisielt implementert?

6 Hvilken helgen er avbildet på Oslos byvåpen, og hva hol-
der helgenen i hendene?

7 I 1871 fant Henry Stanley Dr. Livingstone etter å ha vært 
på leting etter doktoren i 2 år. Under dette møtet ytret Stanley 
visstnok de berømte ordene; «Dr. Livingston I presume?». I hvil-
ket land ble Dr. Livingstone funnet av Henry Stanley?

8 Hvem førte en hær bestående av blant annet 37 krigs-ele-
fanter fra den iberiske halvøya over Pyreneene, og Alpene og inn 
i Italia?

9 Hvilken gruppe mennesker ble 24. august 1572 massa-
krert i Frankrike?

10 Hvilket land var det første til å offisielt anerkjenne Norge 
som selvstendig nasjon etter unionsoppløsningen i 1905?

Knut Bergsliens maleri “Birkebeinerne”(1869) viser to birkebeinere på flukt fra 
baglerne med den vesle kongssønnen Håkon Håkonsson, mot birkebeinernes “ho-
vedstad” Nidaros i 1206.

©: O. Væring Eftf. AS”Oslo/Norway www.ovaering.no 
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På tema Utenfor tema
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MAGNUS SELAND ANDERSSON
Magnus er masterstudent i historie ved UiO, og interessert i 
amerikansk utenrikspolitisk historie med vekt på Midtøsten og 
den kalde krigen.

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

ÅMUND BÆKKEN BLAKAR
Amund begynner på master høsten 2018, og er interessert i nyere 
historie, særlig global- og bistandshistorie.

KRISTIN BERGLY BRAUT
Kristin er masterstudent i historie ved UiO. Hun er interessert i 
politisk historie og skriver masteroppgave om stormaktenes for-
hold til Midtøsten på midten av 1900-tallet.

KRISTOFFER ERIKSEN
Kristoffer er masterstudent i historie ved UiO, og skriver mas-
teroppgave om kollektive minner om de amerikanske sørstatene 
på 1800-tallet.

KATJA EVJEN
Katja er masterstudent i historie ved UiO. Hun er interessert i 
italiensk historie og skriver masteroppgave om høyreekstremis-
me og terrorisme i Italia i perioden 1960-1980.

ELI MORKEN FARSTAD
Eli er masterstudent i historie, og skriver nyere norsk historie, 
om haugianere som engasjerte seg politisk i tiden rundt 1833.

RUNE FARSTAD
Rune er masterstudent i historie og jobber med politisk historie 
i Skandinavia på 1970-tallet i sitt masterprosjekt. Han er også 
interessert i japansk, nederlandsk og økonomisk historie. 

LISA FLATBY
Lisa er masterstudent i historie om skriver masteroppgave om 
moderne italiensk historie.

JON EMIL HALVORSEN
Jon Emil Halvorsen er masterstudent i historie, og interesserer 
seg for nordisk historie i tidlig ny-tid og spesielt på 1700-tallet. 

Han skriver om opplysningstidens innvirkning på kolonistyret i 
dansk India.

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

HANS MAGNE JAATUN
Hans Magne er masterstudent i moderne, internasjonal og 
transnasjonal historie (MITRA), og er interessert i Midtøsten, 
statsdannelse og imperialisme. Han skriver masteroppgave om 
den kollektive omtolkninga av felttoget i Nord-Afrika etter an-
dre verdenskrig.

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 andre 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 fjerde semester. Hun er særlig in-
teressert i den moderne Midtøstens politiske historie. Master-
oppgaven vil omhandle trekantforholdet mellom USA, Israel og 
kurderne på 1960-tallet.
 
REBECCA LARSEN 
Rebecca Larsen er masterstudent i historie og skriver om re-
kruttering til islamistiske organisasjoner i Skandinavia.

ERLEND LUNDVALL
Erlend er masterstudent i historie og skriver om den norske 
handelsflåtens innsats under andre verdenskrig.

ØIVIND LØVDAL
Øivind er masterstudent i historie og skriver om klimahistorie i 
Norge på 1700-tallet.

Redaksjonen
ANNA MARIE S. NESHEIM
Anna Marie er interessert i menneskerettighetshistorie og hvor-
dan ideer har formet verdensnormer og internasjonal lov. Hun 
skriver om statsløshet i mellomkrigstiden.

VILDE PAALGARD
Vilde er masterstudent på fjerde semester og skal skrive miljø-
historie. Masteroppgaven vil ta for seg Det europeiske natur-
vernåret 1970 i Norge og forestillingen om en forestående øko-
logisk katastrofe.

JOACHIM PACHECO-LIE
Joachim er masterstudent i historie og skriver masteroppgave 
om pakistanske innvandrere i Norge på 1970-tallet.

SVERRE ERLAND ROSENBERG
Sverre har mastergrad i historie. Sverres hovedinteresse er ny-
tids-historie med fokus på eneveldet og de europeiske religions-
krigene på 1500- og 1600-tallet.

ANDERS RYKKE
Anders er masterstudent på fjerde semester. Med interesse for tid-
ligmoderne idé- og kulturhistorie vil han skrive master om opplys-
ningstiden i Norden med fokus på forholdet mellom tidsskrifts-
kulturen og kunnskapsspredning i Danmark-Norge på 1700-tallet.

ROBIN SITTER 
Robin er masterstudent i historie og interesserer seg hovedsak-
lig for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. I sin masteroppgave 
skal han skrive om norske FN-styrker i Libanon.

YNGVILD STORLI 
Yngvild er masterstudent i historie og skriver om nyfascisme i 
Storbritannia på 1990-tallet.

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 ovenfor disse.

LARS MAGNE TUNGLAND
Lars Magne er masterstudent i moderne, internasjonal og trans-
nasjonal historie (MITRA). Han er interessert i politisk histo-
rie og energihistorie, og skal skrive masteroppgave om Statoils/
Equinors sosiale investeringer i Nigeria.

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

1. 951 
2. Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti
3. Tyrkia 
4. Colombia 
5. Rohingya-folket 
6. Slovenia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, 

Makedonia og Kosovo 
7. 2000
8. Torstein Skevla og Skjervald Skrukka 
9. Matteusevangeliet
10. HMS Glasgow 

1. Josef Goebbels  
2. Little Boy (Hiroshima) og Fat Man (Nagasaki) 
3. Bonn 
4. Arnulf Øverland  
5. Besluttet i 1924, offisielt 1. januar 1925 
6. St Hallvard, som holder 3 piler i venstre hånd og en kvernstein i høyre 
7. Tanzania 
8. Hannibal 
9. Hugenottene
10. Russland 

Svar til quiz

På tema Utenfor tema



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.

HVORDAN 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/
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Bidragsytere FORTID nr 2/2018

Sissel Lægreid Professor i litteratur, Universitetet i Bergen
Patrick Bernhard Førsteamanuensis i historie, Universitetet i Oslo
Michel Bohnenblust Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Jan Brustad Master i historie, Universitet i Oslo
Einar Duenger Bøhn Professor i filosofi, Universitetet i Agder
Kristoffer Eriksen Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo 
Martha Marie Enger Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Eli Morken Farstad  Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Ingvill Hekne Profesjonsstudent i psykologi, Universitetet i Oslo
Mani Hussaini Leder AUF; Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo;          
 mastergradsstudent i teknologi, innovasjon og kunnskap
Hoda Imad Leder Akershus AUF; Bachelor i historie 
Knut Kjeldstadli Professor i historie, Universitetet i Oslo
Erlend Lundvall Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Anne Minken FPhd., pensjonert historiker
Einar Solheim Pedersen Master i historie, tilknyttet Universitetet i Stavanger
Johan Strang Centrum för Norden-studier, Helsingfors universitet
Robin Sitter Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo 
Julia Stangeland Master i historie, Universitetet i Oslo
Yngvild Storli Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Mads Tangestuen Master i historie, Universitetet i Bergen
Tuva Widskjold Bachelograd i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo; 
 Masterstudent i fred- og konfliktstudier, Universität Innsbruck

V I L  D U  G I  F O RT I D  EN  F R A M T I D ?

Fortid trenger stadig skribenter som kan 
bidra med korttekster, lengre artikler og  
bokmeldinger – på tema eller utenfor.
Kontakt: redaksjonen@fortid.no

A B O N N ER E  PÅ  F O RT I D ?

Et abonnement koster kr. 300,–  
per kalenderår.
Studentabonnement: kr. 150,–.  
Institusjonsabonnement: kr. 500,–.
Kontakt: abonnement@fortid.no

A N N O N S ER E  I  F O RT I D ?

Fortid kommer ut fire ganger i året  
og har et bredt marked av lesere.
Kontakt: annonse@fortid.no
 

T EM A  F O R  KO M M EN D E  N U M M ER

Nr. 3/2018: De lange linjer
(Frist for innsending av tekster 22. august)

Nr. 4/2018: Ikke avgjort 
(Dato ikke satt)

Studentenes historietidsskrift ved Universitetet i Oslo kommer ut fire ganger i 
året. Fortid speiler bredden i det norske historiefaget, og er en arena for nye stem-
mer, synspunkter og strømninger. I Fortid skriver studenter og etablerte forskere 
side om side.




