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I

kjølvannet av terrorhandlingene i Brüssel, Paris og
København, samt stadige påminnelser i mediene om
IS’ barbarier i Syria og Irak, er terror et begrep som er
på alles lepper. 11. september 2001 var et internasjonalt
vannskille, og en grusom påminnelse om terroren kan ramme
overalt. Snaue ti år senere opplevde vi selv terroren enda tettere
på kroppen og 22. juli ble vårt nasjonale vannskille – og traume.
Da ble Oslo sentrum og Utøya i løpet av sekunder omgjort til
ugjenkjennelige skrekkscener fra fjerntliggende krigssoner. Frykten er i slike sammenhenger aldri langt unna, den er terrorens
håndlanger.
Begrepsparet frykt og terror er temaet for denne utgaven av Fortid. Det vi ønsker å utforske er frykten og terrorens lange historie
før 2001. Fortids redaksjonsmedlemmer og våre studiekamerater
tilhører en generasjon som opplevde 11. september mens vi gikk
på barne- og ungdomsskolen, for mange av oss er terror og de
to tårnene synonymer. Begrepene frykt og terror brukes gjerne
parallelt, men de kan også bety det samme. Det etymologiske
opphavet til terror stammer fra 1300-tallet og det gammelfranske
terreur, men også det latinske terrorem. Frykt, skrekk og panikk
var synonymer. På 1500-tallet ble det brukt om «en frykt så stor
at den overvelder sinnet», altså noe mer enn hverdagslig frykt.
Som du kan lese om i dette nummeret, var frykt som militær
strategi til stede i norsk krigføring på 1100-tallet.
Terror var antagelig ikke brukt av samtidens mennesker om
denne strategien, ei heller under det kortlivede anabaptiststyret
i Münster i dagens Tyskland fra 1534 til 1535. I perioden etter at
anabaptistene grep makten ble det innført dødsstraff for ikke å la
seg døpe, for å tale lederne imot og stort sett alle handlinger regimet oppfattet som umoralske. Strenge straffer og spektakulære
henrettelser ble strategisk brukt for å skape frykt blant Münsters
innbyggere og dermed oppslutning om regimet. Selv om terror
ikke ble nevnt i datiden, hersker det liten tvil om hva det var
snakk om. Det var frykt som strategi.
Terror er dessverre blitt et hverdagsbegrep, noe mediene kaster
rundt seg uten nærmere spesifisering, derfor er det viktig å
minne om at begrepet har en lang brukshistorie. I Oxford English
Dictionary ser vi se at terrorisme-begrepet ble registrert brukt
allerede på midten av 1790-årene, i forbindelse med Maximilien
Robespierres «terrorvelde» i kjølvannet av den franske revolusjon. Mer eller mindre vilkårlig giljotinering av «republikkens
fiender» og politiske motstandere endte i 1794 med at flere titalls
tusen mennesker var blitt drept. Begrepet er med andre ord
betydelig eldre enn man ofte får inntrykk av. Videre defineres
terror ifølge Store norske leksikon som «ekstrem frykt og det som
kan utløse slik frykt». Terror blir i denne definisjonen nærmest
synonymt med nettopp frykt. I dag forbindes imidlertid terrorbegrepet ofte først og fremst med selve handlingen og aktøren(e)

som utfører den, og kanskje mindre med handlingens konsekvenser. Frykten er likevel terrorens naturlige konsekvens og
dermed også terroristens endelige mål.
Det amerikanske utenriksdepartementet definerer på sin side
terrorisme som «politisk motivert vold rettet mot ikke-stridende
mål utført av undernasjonale grupper eller illegitime aktører,
ofte med hensikt om å påvirke opinionen». Denne definisjonen
minner mye om den versjonen av terrorisme vi ofte får servert i
mediene, som et fenomen som kommer nedenfra. Enten det er
snakk om høyreekstreme soloterrorister, islamistiske jihadister
eller politiske separatistbevegelser stammer terroren fra samfunnets utgrupper. Terrorisme blir i denne forståelsen av begrepet
aldri majoritetens eller elitenes verktøy, og har derfor gjerne blitt
omtalt som «de maktesløses våpen». Dette er en problematisk
tilnærming som av forskjellige årsaker har vært svært mye debattert, spesielt fordi denne tilnærmingen til fenomenet kun tar for
seg den delen av terroren som kommer nettopp nedenfra.
Distinksjonen mellom terror ovenfra og terror nedenfra er viktig
å belyse. Tar vi verdenshistorien i betraktning ser terror nedenfra faktisk ut til å være unntaket, og terror utført av regimer og
makteliter har vært, og er fremdeles, den vanligste formen for
terrorisme. La oss omtale dette som statsterror. At terrorismedefinisjonen til det amerikanske utenriksdepartementet ignorer
den statlige initierte terroren er i denne sammenhengen åpenbart svært problematisk. Spesielt fordi historien gir så mange
eksempler på nettopp terror utført ovenifra. Robespierres «terrorvelde» fra 1793 til 1794 står som nevnt som det første eksempelet på statsterror der også terrorisme-begrepet ble brukt for å
beskrive situasjonen. Stalins utrenskninger i partiet under «den
store terroren» fra 1937 til 1938 er et annet fremtredende historisk eksempel. Begge tilfeller er eksempler på bruk av terror som
politisk strategi for å styrke regimenes maktgrunnlag.
Frykt og terror er med andre ord et tema som i aller høyeste grad
angår historikeren. Det er et tema som spenner over et stort faglig område, og som strekker seg langt tilbake i verdenshistorien.
I dette nummeret av Fortid vil du derfor kunne lese om et bredt
spekter av fryktens avskygninger. Det er redaksjonens ydmyke
ønske at leseren vil sitte igjen med en bredere og dypere forståelse av begrepsparet frykt og terror.
God lesning!
Redaksjonen
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Historikeren

STRAFF OG SPEIDING:
IDEANE TIL ESPEN SCHAANNING
Professor i idéhistorie Espen Schaanning er som UiO-professorar flest: Han har
heimekontor, han har hund, og han meiner Blindern var betre før.
MARI TORSDOTTER HAUGE
Master i historie
Universitetet i Oslo
Espen Schaanning.

Krigstypar og stor tabloid ståhei då Schaanning uttalte seg om straffeteoriar. Faksimile: Dagbladet/A-tekst

Oslo kretsfengsel

K

orleis kom du på at du skulle studera idéhistorie, var det alltid det faget du var interessert i
- Nei, eg tok realartium ved gymnaset i
Skien i 1974 og byrja å studera matematikk og fysikk i Trondheim etter eit år i militæret, og tok cand.
mag-graden min på NTH. Samtidig vart eg interessert i filosofi, og byrja å studera det i tillegg. Grunnfag
i filosofi hadde svært små forhold den gongen, me
var to stykk som byrja, og heldt til på Lade. Dette var
jo lenge før NTNU og Dragvoll. Sidan vart det også
mellomfag i filosofi, og eg fann ut at eg hadde lyst
til å skriva magistergraden min om Martin Heidegger (1889-1976). Eg undersøkte litt kven som kunne
rettleia ei slik grad, og kom til at det måtte bli Guttorm
Fløistad i Oslo. Han sa at han godt kunne vera rettleiar,
men sette som føresetnad at eg måtte ta grunnfag og
mellomfag i idéhistorie først. Så då var det berre å kasta
seg over bøkene og byrja på nytt. Men då eg var ferdig
med grunnfaget og mellomfaget, hadde eg mista litt
interessa for Heidegger, og det vart hovudfagsoppgåve,
som det i mellomtida var blitt heitande, om Friedrich
Nietzsche sine ungdomsskrifter.
- Det som engasjerte meg med Nietzsche var synet
hans på historieskrivinga, at ho måtte ha ein nytteverdi.
I idéhistoriemiljøet i dag reflekterer me heile tida over
nytta, eller funksjonen ved faget. Nietzsche var ein som

var fin å tenkja med, eg såg særleg på eit verk han skreiv
i 1874, Om historiens nytte, der han listar opp tre ulike
funksjonar.
- Sjølv er eg glad i den kritiske funksjonen, ved hjelp
av historiefaget kan me diagnostisera oss sjølve på eit
vis, spør oss: kven er me blitt? Eit døme på det er jo
fengselsproblematikken. Det er utruleg å tenkja på at
ei straffeform me etablerte på 1800-talet framleis gjeld.
Men det er vanskeleg å få folk til å tenkja annleis.
- Eller olja i Nordsjøen. Kvifor skal den vera norsk?
Kvar dag døyr 20.000 barn av underernæring, mens me
set oljepengane våre på bok. Herregud, at det går! Eg
lurer på korleis ettertida vil dømma den avgjerda. Ei av
oppgåvene til historievitskapen må vera å identifisera
kor tankane våre kjem frå.
På idéhistorie i Oslo fann Schaanning seg til rette i eit lite,
men godt studentmiljø. Dei heldt til i ei brakke framfor
Fysikkbygningen på Blindern, og mesteparten av tida
gjekk med til studia. Idéhistorie var også eit relativt konservativt miljø på denne tida.
- Det var på mange måtar eit danningsfag frå starten
av, med Skard og Winsnes som grunnleggjarane her i
landet. Under rettssaka mot Agnar Mykle var idéhistorikarane konservative, som A.H. Winsnes og Asbjørn
Aarnes. Dette har Ebbestad Hansen skrive om.1 Kvifor
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det vart eit konservativt fag? Kanskje for å vera ei
motvekt til historiefaget, som jo var ganske radikalt og
marxistisk orientert på denne tida. Sidan kom ein ny
generasjon til, med Per Strømsheim til dømes, og det
seig inn meir og meir radikale krefter.
Idéhistorie og «vanleg» historie er jo to ulike fag, som
held til på to ulike institutt. Kva meiner du er dei største skilnadene på dei to disiplinane?
- Idéhistorie er jo ei grein av historiefaget. Men
på historie har ein tradisjonelt vore meir opptekne
av økonomi og politikk, og mindre av idear. Det er få
historikarar som har lese Kant og Hegel, til dømes. Det
er heilt klart behov for eit område som idéhistorie, men
grensene er flytande. Mange oppe på historie er jo vel
så mykje idéhistorikarar som historikarar. Øystein Sørensen er eit godt eksempel, Erling Sandmo eit anna.
Me har ingen horn i sida til historiefaget.
Har idéhistorie ein eigen metode?
- Eg trur nok ikkje me kan seia det? Det er eit vanskeleg spørsmål, særleg for masterstudentar. Du kan
seia at éin metode er å kontekstualisera samtida. Me har
tekstfortolkning og heilt vanleg historieteori på pensum,
boka til Knut Kjeldstadli til dømes. Masterstudentane
lærer litt om teori, men det er ikkje noko hokus pokus.
Det blei jo litt oppstuss for nokre år sida då du hamna
i avisa, visstnok fordi du ynskja at me skulle byrja å
piska kriminelle i Noreg. Kva skjedde?
- Det er i grunnen ei vanvittig historie. Det byrja med
at eg var med ein Dagbladet-journalist og ein fengselsbetjent til Oslo Botsfengsel, fordi journalisten skulle
skriva ei sak om Oslo botsfengsel, og eg hadde nettopp
skrive ei bok om botsfengsel, så det var jo i og for seg naturleg.2 Artikkelen kom på trykk, og i ein setning heilt
til slutt sa eg noko om at dersom ein først skal plaga folk
med å påføra dei smerte som straff, kan ein like gjerne
piska dei som å setja dei i fengsel i lang tid.3 Då blir dei
ferdige med straffa og kan gå vidare med livet. Dette var
berre ein liten setning. Så ringte det ein ny journalist
frå Dagbladet og spurte litt om dette med pisking. Me
snakka litt om det, eg fortalde han om grunnane til at eg
meinte det eg meinte, og høyrde ikkje noko meir. Ikkje
fekk eg sitatsjekk eller noko.
- Så plutseleg, to dagar seinare, klokka 5:30 om morgonen ringer den første radiokanalen. Då har Dagbladet fylt heile førstesida med saka, og i dagesvis ringer
folk frå heile landet, frå Sverige, Danmark og Finland.
Det var kaos.
Og det vart verkeleg litt kaotisk. Førstesida til Dagbladet
lyste mot det norske folket: «Professor ved Universitetet i
Oslo: VIL PISKE KRIMINELLE».4 Og ingen hadde
fått med seg poenget.
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- Med fråsegna ville eg visa at også fengsel er påføring
av smerte. Det er noko av det verste ein kan gjera med
eit menneske, senda det til Ila eller Ringerike og la dei
sitja der og råtna, og dersom det er viktig for samfunnet at straff skal vera påføring av smerte, kan ein like
gjerne la fangane velja å bli piska.
- Slik rettsvesenet fungerer no, kan to personar som
har gjort same brotsverket få heilt forskjellig straff. La
oss sei at begge blir dømde til eitt år fengsel utan vilkår.
Idet dei går ut av rettssalen blir dei overlatne til kriminalomsorga, og det er opp til dette organet å vedta kva
slags soning dei skal på - altså kva slags smerte dei skal
utsetjast for. Den eine kan hamn på lett soning eller heimesoning med prøveløyslating, mens den andre kan sitja
eitt år på Ringerike utan permisjon - for same brotsverket. Det er fengselsvesenets vurdering av den einskilde
som er avgjerande for kva straff vedkomande får. Det
speler ei rolle kven han er, ikkje kva han har gjort. Smerteforvaltninga er flytta over frå domstolane til fengselsvesenet. Dette var noko av det eg ville synleggjera med
forslaget om pisking - der alle blir påført lik smerte.
Korleis bør fengselsvesenet endrast for at det skal bli
betre for kriminelle?
Først og fremst må systemet endrast demokratisk,
folk flest må vera med på å ta avgjerdene om korleis det
skal bli, og det må stakast ut ein veg. I samfunnet trur
eg ein må ha større merksemd om offeret for den kriminelle handlinga. Det som held folk flest i skinnet, er
frykta for å bli avslørt. Vil ein ha eit lågt kriminalitetsnivå i samfunnet, må ein gi folk mykje å mista. Då må
me også gjera noko med forskjellane i samfunnet. Dei
aller fleste som hamnar i fengsel, er fattige menneske.
Det siste skriveprosjektet ditt handlar derimot ikkje
om straff, men om speidaren. Kva har du halde på med
i det siste?
- Eg har skrive ei bok om speidarrørsla, og mellom
anna sett på likskapar mellom speidarane og Nasjonal
Samlings Ungdomsfylking. Boka er ferdigskriven, men
ho har ikkje kome ut enno, det trur eg skjer i sommar. Det byrja med den førre boka mi, om Helvetius
og opplysingstida.5 Der skreiv eg om Rousseau og
tanken om å dra tilbake til naturen, og tenkte at det
minner jo litt om speidarrørsla. Samtidig hadde eg ein
masterstudent som skreiv om ungdomsfylkingen.6 Ho
peika på at ungdomsfylkingen på mange måtar likna
på speidarrørsla. «Dette må eg undersøka nærmare,»
tenkte eg. Det eg fann ut med prosjektet, var mellom
anna at det var fleire som hadde vore speidarar blant
leiarane i NS’ Ungdomsfylking enn i befolkninga
generelt. Rundt 17 prosent av dei som var lokale leiarar
i ungdomsfylkingen hadde vore speidarar, mens det i
befolkninga generelt berre var 8-10 prosent. Ein skal jo
vera forsiktig med å tolka slike indikasjonar, men det er
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eit interessant funn. NS-statsråden Axel Stang var jo
tidlegare speidar, og han sa i ein tale at han vart med i
Nasjonal Samling fordi det var mange tidlegare speidarar i organisasjonen.
Når var idéhistorie på høgda?
- Eg vil seia på byrjinga av 1990-talet. Det var liv på
instituttet og eit stort miljø. Me trekte opp mot 200
menneske til førelesingane våre, det var eit levande og
aktivt fagmiljø, fleire stipendiatar, eit kritisk og aktivt
fagutval. I 1987 var eg med å grunnleggja ARR Idéhistorisk Tidsskrift.
Så gjekk det nedover med både storleiken og aktiviteten? Kva skjedde?
- Kvalitetsreforma.
Ja?

- Den og instituttsamanslåingar midt på 2000-talet
var ikkje bra for faget. Reforma skapte faktisk større
avstand til studentane, alt skulle gå føre seg på nett
plutseleg, ein skulle evaluera på nett. Hjå oss på idéhistorie vart det færre seminar, stikk i strid med målet
til reforma. Det vart meir kateterførelesing og større
avstand. No forsøker me å avgrensa desse nett-tinga og
ha meir seminarundervisning.
Kva er det etter ditt syn som har endra seg mest frå du
sjølv var hovudfagsstudent her på UiO på 1980-talet,
og fram til i dag?
- Det er nok inntrykket mitt av studentane. Dei er
lite i opposisjon. Det er lite kritikk av universitetet og
korleis det fungerer eller ikkje fungerer. På 1970- og
1980-talet var det å velja å studera filosofi eller idéhistorie eit eksistensielt val. I dag er inntrykket mitt at
ein får litt meir ymse blant studentane, dei har valt å
studera noko berre for å velja noko, så å seia.
- På forskingssida har eg også merka markante endringar, den viktigaste er nok at universitetet i aukande
grad premierer publisering i internasjonale tidsskrift.
Forskarane prioriterer karriere og å vera synlege internasjonalt, i staden for å forholda seg til eit allment,
norsk publikum vel dei å kommunisera med eit «glassperlespelande» forskarkollegium der ute. Det går hardt
ut over samfunnsoppdraget vårt og ut over samfunnsdebatten. Det er noko av det mest tragiske som har
skjedd på forskingsfronten. Om det held fram, er det
kroken på døra for historiefaga, utan å delta i samfunnet har historikarane mista sin misjon. ✤
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PÅ TEMA

SIONS VISES «JØDEBOLSJEVIKER»:
EUROPEISK KONSPIRANOIA PÅ
1920-TALLET
Det antisemittiske falskneriet Sions vises protokoller gikk sin seiersgang over verden i kjølvannet av første verdenskrig. Falskneriet ble skapt av russiske agenter og
spredt av kontrarevolusjonære flyktninger under den russiske borgerkrigen for å
mobilisere støtte til kampen mot «jødebolsjevismen». Konspirasjonsmytens felleseuropeiske opphav er med på å forklare den voldsomme oppmerksomheten det konspirasjonsteoretiske falskneriet fikk da det ble kjent i Vesten fra 1920. Løgnen satte
dype spor hos mellomkrigstidens største antisemitter og fryktpropagandister.
M A RT I N A A S B Ø R I N G DA L
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

E

t mystisk dokument i Paris
Etter første verdenskrig ble partene under
krigen samlet til fredskonferanse i Paris. I
løpet av 1919 sirkulerte imidlertid et mystisk
dokument blant delegatene. Ministre og offentlig
ansatte i London, Paris og Roma mottok det samme
skriftet. Også den jødiske delegasjonen ble tilbudt å
kjøpe en bok med det samme innholdet som samtidig
ble spredt blant konferansens øvrige deltakere. Boken
var en variant av Sions vises protokoller – et skrift som
selgeren mente ville være svært skadelig for jødene hvis
innholdet ble allment kjent. Selgeren var en litauer
med angivelig tilknytning til det russiske hemmelige
politi, «Okhrana». Prisen var på 10.000 britiske pund,
noe den jødiske delegasjonen avslo.1 Hva var så disse
protokollene, hvor kom de fra, og hva var det jødene
trengte å frykte med dem?

Dokumentet hevdet å bevise en jødisk verdenskonspirasjon. Jødekonspirasjonen manifesterte seg
tilsynelatende i den russiske revolusjon og den pågående borgerkrigen. Dokumentet var på russisk, og ble
eksportert vestover i bagasjen til de kontrarevolusjonære «hvite» flyktningene. Motivet bak spredningen
av dette dokumentet var å sikre fortsatt og økt støtte
til de kontrarevolusjonæres kamp mot bolsjevikene
i Russland. Resten av Europa var ikke fremmed for
konspirasjonsmyten i protokollene og de ble mottatt
som en kuriositet. Det var en gammel europeisk myte i
ny drakt. Dokumentet som fremmet myten skulle også
vise seg å være resultatet av en europeisk kollaborasjon.
Innholdet
Sions vises protokoller er antagelig historiens mest beryktede og «vellykkede» forfalskninger. Ifølge idéhis-
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ningen. Undergravende krefter og truende utgrupper
er tradisjonelt oppfattet som større trusler enn fiender
utenfor samfunnets rammer.5 Det ble etablert en idé
om en dobbel konspirasjon planlagt av jødebolsjeviker,
antagelig dobbelt så skremmende. Jøden var da fienden
som befant seg både på innsiden og utsiden av samfunnets «bymurer».

Tittelsiden fra den
første britiske utgaven av Protokollene med tittel The
Jewish Peril. I den
britiske etterkrigstiden var tyskere
også inkludert i den
bolsjevik-jødiske
verdenskonspirasjonen. Foto: Wikimedia Commons

toriker Håkon Harket var det kun Bibelen som ble
trykket opp i større opplag enn protokollene i mellomkrigstiden.2 Sions vises protokoller blir brukt som en
samlebetegnelse for skrifter med ulike oversettelser og
ulikt oppsett og det finnes et hav av ulike publikasjoner, ofte med ulike titler. Noen er tydelig inndelt i 24
kapitler (protokoller), andre i navnløse avsnitt. Felles
for dem alle er det konspiratoriske innholdet. Skriftet
gir seg ut for å være et hemmelig møtereferat, eller en
samling taler fra den første, og i høyeste grad virkelige sionistkongressen i Basel i 1897. I protokollene blir
vi fortalt med en karikert ond tone om bakmennenes
planer for verden. Religionsviter Dagfinn Rian har
oppsummert planene til protokollenes bakmenn med
at de vil «velte alle kongehus, avskaffe alle religioner og
ødelegge alle stater. Når hele verden er drevet ut i det
totale kaos, vil jødene gripe makten og innsette sin nye
verdenshersker, en jødekonge av Davids ætt.»3 Målet
skulle nås gjennom uro og konflikt på den sosiale og
økonomiske arena.
Det historiske perspektivet vitner om en tidkrevende prosess, igangsatt langt tilbake i tid og både
verdenskrigen og den russiske revolusjon føyer seg inn
i en lang rekke historiske ugjerninger tilskrevet jødene.
Konspirasjonsteoretikere hevder denne tråden strekker
seg tilbake til den franske revolusjonen i 1789, om ikke
helt tilbake til antikken. Metodene for å undergrave
samfunnet er økende modernisering og liberalisering av samfunnet. Politisk sett, er både sosialisme og
kapitalisme jødenes verktøy, og de vil spre alkoholisme
og smittsomme sykdommer for å svekke nasjoner
innenfra. I tillegg viser protokollene til at innslag av ren
terror kan være hensiktsmessig. Under Protokoll 9 hevdes det at verdens undergrunnstunneler er bygget slik
at jødene om nødvendig skal kunne sprenge storbyene
i luften.
Det er blit fremholdt at nationer kan reise sig i
vaaben mot os, hvis vore planer for tidlig aabenbares, men vi har forutset dette, og kan stole paa at
vi magteer at slippe løs kræfter, saa vældige, at den
modigste gyser derved. Inden den tid vil alle store
byer ha undergrundsbaner og underjordiske passasjer. Fra disse vil vi sprænge i luften hver eneste
by paa kloden, med samt deres dokumenter og
institutioner.4

Denne elleville påstanden – som er forsøkt fjernet
fra enkelte senere utgivelser – vitner angivelig om en
enorm makt og demonisk ondskap. Som nevnt innledningsvis kan motivet for å spre protokollene i 1919 forklares rent pragmatisk med at de kontrarevolusjonære
ønsket mobilisering mot bolsjevikene. Ved å knytte
den nye trusselen opp mot gammel antisemittisme fikk
frykten et større nedslagsfelt i den europeiske befolk-

Protokollene spres vestover
Bolsjevismefrykten var utbredt i store deler av Europa
og den var på mange måter berettiget. Her hjemme
hadde Det norske Arbeiderpartis radikale fløy vunnet
frem i 1918, og partiet ble året etter underlagt Komintern. Lenins ambisjoner om en internasjonal spredning
av revolusjonen lå nok i bakhodet på mange europeere,
spesielt i Karl Marx’ hjemland. De marxistiske spartakistenes revolusjonsforsøk i Berlin i januar 1919 var
med på å sementere den europeiske bolsjevismefrykten.
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Marta Steinsvik
var antagelig Norges største spreder
av Protokollene og
konspirajsonsmyten
de beskrev. Hun
holdt mange og hyppige foredrag rundt
omkring i landet på
1920-tallet og advarte om den jødiske
verdenskonspirasjonen beskrevet i Den
nye verdenskeiser.
Steinsvik er beskrevet som religiøs
fundamentalist og
vektla de apokalyptiske undertonene i
Nilus’ Protokoller.
Foto: Wikimedia
Commons
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Men der frykten for revolusjon var tuftet på virkelige
hendelser, var jødefrykten ren paranoia. Likevel spredte
protokollene seg over verden som ild i tørt gress. I
omtrent samtlige europeiske land dukket det opp russiskspråklige utgaver i 1920, som raskt ble oversatt til de
respektive landenes språk.
I Frankrike kom det ut to utgaver av protokollene,
én i 1920 og én i 1921. I Polen dukket første utgave av
protokollene opp i 1920 og var utsolgt året etter. Landet
hadde godt etablerte antisemittiske tradisjoner. Store
deler av Polen utgjorde det som under Det russiske
tsarriket utgjorde The Pale of Settlement, et stort område
hvor russiske jøder fikk lov å bo.6 I Storbritannia ble
protokollene utgitt i 1920 under tittelen The Jewish
Peril, men med en ironisk vri på myten: I britisk etterkrigstid ble også tyskerne inkludert i det bolsjevikjødiske komplottet.7
I Norge fikk vi hele to utgaver i løpet av 1920, først
en engelskspråklig variant, og deretter en norsk oversettelse med tittelen Den nye verdenskeiser. I tillegg
rapporterte Aftenposten i januar 1921 om eksilrussere på
Lillehammer som promoterte protokollene.8 Antisemitter i politiske randmiljøer fråtset i dette nyoppdagede beviset for en «sannhet» de allerede kjente.
Mikal Syltens antisemittiske tidsskrift Nationalt Tidsskrift publiserte hyppig utdrag fra og kommentarer til
protokollene.9
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Den fundamentalistiske kolportøren av paranoid
antisemittisme, Marta Steinsvik, reiste land og strand
rundt for å forkynne protokollenes budskap. Hun
var aktiv skribent for Sylten, men sto også på trykk i
rikspressen. Hun var i følge seg selv «ingen jødehater»,
tvert imot kjente hun flere jøder, deretter la hun til:
«Men man kan jo ikke la personlige sympatier virke
ind, saa man lukker øinene til for den store fare, jødisk
storpolitik har blit for den kristne verden […]».10 Hun
mente riktignok at denne sammensvergelsen ikke omfattet de norske jødene. Da det knapt fantes et jødisk
miljø i landet, ville antagelig en konspirasjon av dette
omfanget vært vanskelig å skjule.
I USA var bilprodusenten Henry Ford med sin
høye sosiale status den sentrale sprederen av konspirasjonsmyten. Hans egen avis The Dearborn Independent
publiserte fra 1920 til 1922 materiale hentet direkte fra
protokollene. Hans mye omtalte bok, The International
Jew, lånte flittig fra falskneriet og ble en global bestselger. Til tross for at han ble nødt til å trekke den tilbake
i 1927, var det antagelig Ford som bidro mest til spredningen av konspirasjonsmyten på verdensbasis.11 The
International Jew ble oversatt til 16 språk og Ford ble
beundret av antisemitter over hele verden. Selv Adolf
Hitler hadde et portrett av Ford ved skrivebordet.12
I Tyskland fikk protokollene stort gjennomslag,
og den tyske utgaven kom ut i hele seks opplag i 1920.
Da Hitler kom til makten i 1933 var den tyske utgaven
oppe i 33 opplag.13 Historiker Ian Kershaw hevder at
det var eksilrusseren og en av nazipartiets grunnleggere, Alfred Rosenberg og protokollene som formet
Hitlers antisemittisme.14 Den raseorienterte antisemittismen til nazistene var fra da av også politisk, med
religiøse undertoner. Om det var Rosenberg som introduserte Hitler for protokollene er fortsatt et ubesvart
spørsmål, men mye kan tyde på at Hitler trodde de var
ekte.15 Det er imidlertid omstridt hvilken betydning
protokollene hadde for nazistenes Endlösung. Likevel
indikerer historikeren Norman Cohns boktittel Warrant for Genocide at konspirasjonsmyten var en effektiv
metode for å legitimere tiltak mot jødene. Avhumanisering, kombinert med å skape et paranoid trusselbilde
av en marginal minoritet, hadde åpenbart katastrofale
konsekvenser.
Mytens opphav og protokollenes tilblivelse
Frykten for en jødisk verdenskonspirasjon oppsto ikke
ut av løse lufta. Konspirasjonstenkning som involverte
jødiske antagonister var langt fra et nytt fenomen i
1920-tallets Europa. Cohn viser at ikke bare russiske
antisemitter i Okhrana kan klandres, men at konspirasjonsmyten har et felleseuropeisk opphav. Idéhistorisk
kan vi følge myten langt tilbake i tid. Protokollenes
tilblivelseshistorie er lang og intrikat. Og «har det lille
problem», som Håkon Harket beskriver det, nemlig
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«at den fort blir så konspiratorisk at den er nesten like
vanskelig å feste lit til som protokollene selv.»16
I middelalderen ble europeiske jøder blant annet beskyldt for å forgifte brønner med pest og for
å kidnappe og drepe kristne barn for å bruke dem i
okkulte ritualer. Det gikk
også rykter om at jøder
stjal eller byttet til seg hellige nattverdsoblater for
å kunne pine den stakkers bakervaren, oppfattet
som Jesu legeme til døde.
Denne formen for konspirasjonsteoretisk jødefrykt
var religiøst forankret.
Jødene ble beskyldt for
å være djevelens medløpere og ville undergrave
den europeiske kristenhet
innenfra. De var tross alt
«kristusmordere» i manges
øyne.17
Mye forandret seg under den franske revolusjonen, også konspirasjonsteoretisk tenkning. I tråd med
økende politisk interesse, beskriver Cohn at konspirasjonsteoretiske forklaringsmåter ble mer utbredt
utover 1800-tallet. I det postrevolusjonære Frankrike
var man besatt av å forklare hvordan en så totalomveltende begivenhet kunne finne sted. Skjulte ordener og
hemmelige selskaper som frimurerne og det bayerske
Illuminati var populære syndebukker. Med en økende
frykt for det skjulte ble den gamle, religiøst motiverte
jødefrykten ikledd en politisk drakt.18 Allerede i 1806
koblet den beryktede konspirasjonsteoretikeren Abbé
Barruel jødene til frimureriet. Det forfalskede Simonini-brevet ble det første av en rekke europeiske «protoprotokoller» som utga seg for å bevise at jødene sto bak
den franske revolusjon.19
Konspirasjonsmyten vekket liten interesse i Frankrike, men da den dukket opp igjen i de tyske områdene i 1848 var det igjen behov for skjulte fiender. Den
erklærte svindleren, Herman Goedsche ønsket å gi
jødene skylden for den revolusjonære bølgen som herjet Europa. Under pseudonymet Sir John Retcliffe utga
han en bok med et underkapittel På Prahas jødiske kirkegård. Her beskrev han en okkult scene der en gruppe
vise, jødiske lederskikkelser i ly av natten planla å ta
over adelens eiendom gjennom modernisme og liberalisme. Historien til Goedsche ble igjen aktuell i 1868 da
den jødiske emansipasjonen ble møtt av antisemittiske
motreaksjoner. Tyskland var i ferd med å samles og behovet for å definere «det tyske» medførte økt press på
minoriteter. Diktningen til Goedsche har senere gått
under navnet The Rabbi’s Speech, og var antagelig nok
en viktig inspirasjonskilde for protokollene. Fabulerin-

gene til Goedsche ble også videreført i karriereantisemitten Theodore Fritschs bok, Antisemiten-Katechismus
fra 1887, en bok som senere skulle inspirere og skolere
sentrale nazister i antisemittisme.20
Protokollene som ble spredt for alle vinder på
1920-tallet, ble først trykket i kortform i 1903. Dette
skjedde som en føljetong i
en russisk avis utgitt av den
militante antisemitten, Pavel Krusjevan. Det var likevel utgaven fra 1905 som er
blitt stående som den vi i
dag kjenner som Sions vises
protokoller. Den kom som
et tillegg til andreutgaven
av den russiske okkultisten og «hoffmystikeren»
Sergej Nilus´ bok Det store
i det lille. Dette var en bok
med sterke religiøse og
apokalyptiske undertoner.
Dommedag var nært forestående og jødene ble igjen
gjort til Satans hjelpere.
I en rettssak i Bern (1934-35) mot lokale spredere av
det antisemittiske falskneriet, kom det frem at det var
Nilus’ venn og Okhranas utenrikssjef Pjotr Rachkov-

Det gikk også rykter
om at jøder stjal eller
byttet til seg hellige
nattverdsoblater for å
kunne pine den stakkers bakervaren.
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Sergej Nilus var en
ortodoks mystiker, besatt av
forestillinger om
at dommedag var
nært forestående.
Han var
tidlig på 1900-tallet
tilknyttet det russiske hoffet og hadde
kontakter i det
hemmelige politiet,
Okhrana. Det var
Nilus’ utgave av
Protokollene som
skulle erobre verden
på begynnelsen
av 1920-tallet.
Foto: Wikimedia
Commons
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Fransk utgave
av Sions vises
protokoller. Det er
ingen tvil om det
dreier seg om en
verdenskonspirasjon.
Foto: Wikimedia
Commons
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skij som hadde tatt initiativet til å fabrikkere protokollene.21 Hvem som konkret ble tildelt oppgaven å
nedskrive protokollene er hos Cohn overlatt til spekulasjon. I 1999 publiserte den russiske historikeren Mikail Lepekhin funn han hadde gjort i de nylig åpnede
russiske arkivene. Han mente å kunne bevise at det var
den franskrussiske skribenten Matvei Golovinski som
førte protokollene i pennen en gang rundt år 1900.22
Det er denne historien som har blitt stående som sannheten om protokollenes opphav og hvordan de endte
opp i Russland. På en annen side beskriver den også
hvordan falskneriet kunne få så stor oppslutning ellers
i Europa etter første verdenskrig. Det var tross alt ikke
bare en russisk tekst, men den spilte på felleseuropeiske
forestillinger om en jødisk verdenskonspirasjon.
Avsløringen
I 1921 ble utenrikskorrespondenten for The Times i
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Konstantinopel, Philip Graves, introdusert for en bok
av franskmannen Maurice Joly fra 1864. Tittelen var
Dialogen i helvete mellom Machiavelli og Montesquieu,
og var ment som en politisk satire rettet mot Napoleon
IIIs autoritære regime. Boken beskriver en samtale
mellom de to politiske tenkerne der Machiavelli (Napoleon III) ønsker verdensherredømme og Montesquieu ( Joly) forsvarer humanistiske verdier. Boken ble
trykket i Belgia for å hindre sensur, men Joly ble avslørt
og dømt til fengsel. Han tok livet av seg i 1878. Graves
oppdaget at mye av protokollene tydelig var basert på
Jolys bok, og at store deler er direkte avskrift. Han registrerte at det var et dårlig plagiat som bar sterkt preg
av hastverksarbeid. I deler av protokollene taler bakmennene med Machiavellis tunge, andre steder med
Montesquieus. Graves publiserte sine funn, og saken
ble sensasjonell. Endelig hadde verden fått bekreftet en
gang for alle at protokollene var falske.23
Den russiske tsar Nikolai II skal angivelig allerede
i 1918 ha blitt forklart at protokollene ikke var ekte.
Han skal da ha svart at han ikke ville «forsvare» det han
oppfattet som en «edel sak med skitne midler».24 Tsaren var erklært antisemitt, men valgte å forholde seg
rasjonelt til bevisene han ble fremlagt. Det samme kan
dessverre ikke sies om flere av 1920-tallets største fryktpropagandister. Den britiske konspirasjonsteoretikeren
Nesta Webster skal etter 1921 ha hevdet at det var uvesentlig om protokollene var ekte eller falske, innholdet
stemte med virkeligheten.25 Det samme resonnementet
er også til stede hos både Ford og Hitler. Hitler tok
den paranoide virkelighetsforståelsen ett skritt lenger
da han i Mein Kampf klaget over at den liberalistiske
presse hadde rapportert om at protokollene var falske.
«The Frankfurter Zeitung is for ever moaning to the
public that [the protocols] are supposed to be based
on a forgery; which is the surest proof that they are
genuine.»26 Her blir selv bevisene mot protokollenes
troverdighet tatt til inntekt for at de er ekte.
Sosiologen Richard Hofstadter etablerer begrepet
«den paranoide stil» i sitt klassiske essay fra 1964. Han
legger her mye vekt på den paranoides oppfatning av
historien.27 Historien er sentral i protokollene, og hele
tiden styrt av jødene. Historiesynet er nærmest teleologisk idet historien stadig leder an mot et slags antiutopi
av jødisk verdenshegemoni. Dette bildet er antagelig
nettopp det konspirasjonsteoretikeren og dommedagsprofeten Sergej Nilus ønsket å formidle. Han ville
skape et pervertert vrengebilde av Guds rike, helt i tråd
med hans apokalyptiske verdensanskuelse. Mange av
protokollenes propagandister i 1920-årene viser tegn på
Hofstadters paranoide stil. Verdenshistorien er bare en
eneste stor løgn skapt av jødene for å skjule sine onde
hensikter. De mener selv de har gjennomskuet løgnen
og forstått hvordan alt egentlig henger sammen. Dette
gir en form for makt, men unektelig også en tung bør
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av ansvar overfor alle oss uopplyste.28
Myten om den jødiske verdenskonspirasjonen lever
i beste velgående også i dag. Den holder liv i gammelt
jødehat og skaper paranoid frykt hos de som finner
den troverdig. Ironisk nok skaper den paranoide seg et
trygt verdensbilde midt oppi alt vedkommende frykter.
Historien er forutsigbar og styrt av en bevisst vilje.
Hofstadter skriver at den verden den paranoide konstruerer, er mye mer sammenhengende og forutsigbar
enn den virkelige. I denne alternative verden er det intet rom for feiltakelser, tabber og uklarheter. Hofstedter avslutter sitt essay med noen medfølende ord til den
paranoide stakkar:
We are all sufferers from history, but the paranoid is
a double sufferer, since he is afflicted not only by the
real world, with the rest of us, but by his fantasies
as well.29

Martin Aasbø Ringdal, f.1985. Masterstudent i historie
ved Universitetet i Oslo
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Nivages – the first
Polar hydroelectric
station, the third by
power in the interwar Soviet Union.
Many workers from
Norway participated in the station’s
construction. Photo
by the unknown
author, 1932.

NORWEGIANS IN THE STALINIST
TERROR: NEW PERSPECTIVES
FOR RESEARCH
Stalinism like Nazism is a Europe-wide phenomenon. This means that the history of
Stalinism could not be grasped inside the Soviet Union. In the past, the history of the
tiny Norwegian minority in Russia, Stalin’s dictatorship, democratic Norway, and
the international Communist movement, have combined in a bizarre form. Access
to previously unavailable sources from Soviet archives has brought to light a littleknown history, namely “national operations” of the Soviet secret police (NKVD) and
the deportation of minorities, one of the central features of Stalinist repression.1 However, most prior studies have been concerned with large minority groups. The fate of
ethnic Norwegians in Stalin’s Soviet Union is under-studied, and the main contribution to this subject was made by the journalist Morten Jentoft.2
A N D R E J KO T L JA RC H U K
PhD, Associate Professor
Södertörn University/Stockholm University

H

istorians have put forward many explanations for the mass repression of various
ethnic groups committed by the Soviet
Union; two approaches are particularly relevant Most
scholars focus on the security dilemma in the border
area, suggesting the need to secure the ethnic integrity
of Soviet space vis-à-vis neighbouring capitalistic
states. They stress the role of international relations
and believe that representatives of the so called western
minorities were killed not because of their ethnicity,
but rather because of their connection to countries
hostile to the USSR and the fear of disloyalty in case of
an invasion. Other scholars argue that the Soviet ter-

ror, and genocide against minorities was actually based
on ethnic criteria.3 However, previous historiography
usually analyses the Great Terror, deportations during
World War II, administrative and cultural discrimination, and the cleansing of cultural landscapes separately. Very few studies were done on the conceptualization
and the preparation of the terror.
Isolation as instrument of covert policing actions
Studies of the Holocaust have shown that segregation
and the international isolation of the German-Jewish
population played a crucial role in the first steps towards genocide.4 The question is, therefore, whether
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socio-geographic and international isolation facilitated the mass operations of the NKVD in the north of
Russia. On the eve of the Great Terror, all leaks abroad
were unwanted. Reactions of the Scandinavian press
and diplomatic intervention would have significantly
complicated the NKVD practice of mass repression.
The illegal escape of potential victims was also an issue
in the sparsely populated Soviet–Finnish–Norwegian
borderland.
One of the first steps of the government in isolating
Soviet Norwegians was to limit their access to diplomatic missions. By 1937, the Kingdom of Norway was
represented in the Soviet Union with the embassy in
Moscow and the consulate in Arkhangelsk. In 1937–38
Scandinavian diplomats worked under tremendous
pressure. The Soviet side denied visas to newly appointed diplomats, violated the principle of inviolability of
the diplomatic bag, and arrested Soviet citizens belonging to the technical staff of Scandinavian missions.
The NKVD also secretly installed listening devices in
diplomatic apartments. These actions paralysed the
consular service.5 The postal addresses and telephone
numbers of diplomatic missions were not available to
Soviet citizens. This information was not available in
address books and was not given by the help desk and
much depended on informal connections.
28 October 1937, in the midst of mass arrests, the
NKVD issued order 00698 “Suppression of counterrevolutionary and terrorist activities, of espionage and of
subversive activities of the personnel of the embassies

and consulates of Germany, Japan, Italy and Poland”.
This order launched a new term in the Soviet repressive vocabulary ‘consular connections’, which meant
suppression of any contacts between Soviet citizens
and diplomatic missions. The order did not stipulate
any punishment, which opened up vast opportunities for punitive sanctions. The NKVD directive from
February 1, 1938 equated ‘consular connections’ with
other categories of political crimes, which means that
an ordinary visit to a diplomatic mission by a Soviet
citizen could give a death penalty. Despite the name
of the order, the embassy of Norway also fell under
its actions. Under paragraph 7 it was prescribed “to
strengthen the surveillance of other missions, through
which individual representatives of Japanese, German,
Italian, and Polish intelligence also lead counter-revolutionary work in the Soviet Union, as well as, Finnish,
Austrian, Balkan and Scandinavian missions”.6 Based
on order 00698, the NKVD conducted the mass arrests
of “persons affiliated and associated with the Norwegian consulate in Archangelsk,” the latter being accused of being “a nest of espionage”. During the special
operation, 63 dwellers were arrested, and the consulate
was closed. The Norwegian consul Arnold Wicklund,
who had grown up in Russia, was forced to leave the
Soviet Union together with his wife Vera and daughter
Margaret.7
Propaganda of hatred
Unprecedented in Soviet history, state-run terror de-
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manded mass propaganda of hatred. As Leo Kuper has
shown, it is not the social conditions within a society
that cause mass murder, but rather a situation where the
powerful make the decision to exterminate a group of
people.8 The ideological orchestration of ‘national operations’ included two main aspects. First was the concept
of the new round of mass repressions directed this time
against suspicious nationalities, then the conceptualisation of terror and its implementation in society.
Unlike Finland, Norway was not on the list of
primary Soviet enemies. Prior to World War II, the
countries did not have a common borderline; Norway
was a neutral state and not a member of any ‘hostile’
coalition. The Soviet leadership evaluated the relationship with Norway as always correct.9 For the Kremlin
it was important that unlike Finland the Communist
party of Norway acted legally. However, the spiral of
the Great Terror changed this positive image, and in
1937 numerous articles were published by Soviet media depicting Norway as the main base of espionage
against the Soviet Union.10
In 1935 Norway granted an asylum to the leader of
anti-Stalinist opposition Leo Trotsky. This fact was
also used by Soviet propaganda. During the so-called
Moscow Trials, which were open for the journalists,
Prosecutor General Andrey Vyshinsky accused the
leader of the opposition, Georgy Piatakov, of having
illegal contact with Norway. Piatakov ‘confessed’ that
he used a business aircraft for the illegal crossing of
border for a meeting with Leo Trotsky in Oslo.11 The
largest children’s daily newspaper Pionerskaya Pravda
published 20 December 1937 the article “Exposing the

Tsyp-Navolok
– Norwegian colony on the Western
Murman cost. The
Russian postcard,
1916.
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conspiracy” about the arrest of a spy at the door of a
Norwegian diplomatic mission in Moscow. Through
propaganda, the population and local authorities were
prepared for the mass cleansing of certain minorities.
This was important for two reasons: First, the national operations and the deportation of minorities were
secret; their progress was not reported by the Soviet
media. Second, concealing mass arrests on the Kola
Peninsula was not possible, and the exact number of
captured people became known the next day. The stateorganised propaganda campaign reached its goals.
NKVD documents show that the simple reference to
the ‘foreign origin’ of an arrested individual convinced
the witnesses of the guilt of the accused person.
Who is a Norwegian?
The 1926 census counted 245 ethnic Norwegians in the
Soviet Union. The census did not count Norwegian citizens in the USSR which was placed within the common category “foreign citizens” (390,385 individuals).
Many settlers from Finnmark declared their Finnish or
Sami ethnicity. It means that the real number of immigrants from Norway was probably higher. The number
of Norwegian citizens increased in the 1930s as a result
of the emigration of leftists and workers to the Soviet
Union. The archives of the Communist International,
being part of the Russian State Archive for Social and
Political History in Moscow, include the archives of
the Communist Party of Norway (archival collection
no 495). This collection contains hundreds of personal
files of the Norwegian communists, especially, those
who worked in the Soviet Union. Many of them were
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arrested and disappeared during the Great Terror.
The largest compact group of Soviet Norwegians (168 persons) lived in Tsyp-Navolok on the Kola
Peninsula. In 1868, the imperial government in St.
Petersburg decided to invite to Russian Lapland new
settlers from neighbouring Sweden-Norway and the
Grand Duchy of Finland. This decision led to a rapid
Scandinavian colonisation of the Peninsula. In the late
nineteenth century, there were more than a 1,000 settlers from Sweden-Norway, making up 8 per cent of the
population of the Kola Peninsula.12
Unlike Finns, Norwegians were not a primary target of ‘national operations’ and therefore not included
in the NKVD official data. However, the state-run
violence against them was designed in accordance
with the principles of the ‘Finnish operation’. Kola
Norwegians were accused of spying for Germany as
members of a fictional espionage organisation, the
“Blue Cross or the Order of Rosicrucians”. According
to the NKVD, the organization was founded in 1933 by
Harald Eriksen, the member of the Communist Party
of Norway. In the Soviet imagination Eriksen was a
spy who recruited a number of local Norwegians, Germans and Latvians.13 Altogether, 694 Finns, 68 Sami,
23 Norwegians, and 6 Swedes were arrested only in the
Murmansk area in 1937–38, approximately one fifth of
the adult population belonging to these nationalities.14
Most of the victims were shot. The executions were
held in Leningrad and decided by a so-called troika
– a three-man meeting of the local police chief, the
local prosecutor, and the party secretary. Apart from
ethnic Norwegians a number of Sami and Finns from
Norway were arrested and executed by the NKVD.
In November 1937 the secret police arrested in Sami
village Ozerko on Rybachii Peninsula (Fiskerhalvøya)
seven Norwegian Sami, the so called Filmans. Egor
Saula born in 1865 in Kirkenes and 6 of his adult sons
(Hans, Andreas, Egor, Mattias, Nikolaj and Juri) were
shot in Levashovo.15 A number of Finns from Norway working in the USSR were arrested in Apatity,
Kirovsk, Murmansk, Petrozavodsk, Monchegorsk and
Kondopoga. Among them were Arvo Lepiste, MargetHelma Lepiste, Olga Melander, Alfred Merilainen,
Armida Hulkkonen, Tomas Visuri and many others.
Norwegian communists were arrested all over the country, such as biologist Erik Tamberg in Petrozavodsk,
Harald Eriksen in Murmansk and economist Arist
Serk in Monchegorsk. Even Svalbard was not a safe
place anymore. In 1937 the NKVD arrested in Barentsburg two Russian mineworkers, Vasily Polukuchev and
Petr Postelnikov. Those who were not executed were
sent to the Gulag. According to the NKVD, by 1939 41
Norwegians were prisoners in the Gulag.16
As a result of the Winter War, the Soviet Union
occupied Finland’s Petsamo area and western part of
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Rybachii Peninsula. Finland lost its access to the Arctic
Ocean and a new state border between the USSR and
Norway emerged. The threat of Nazi German advance
to the Russian Arctic after the occupation of Norway
in May of 1940 was not reflected in official documents
because the USSR and Nazi Germany had to act as
allies after the Molotov–Ribbentrop pact. The solution
to the security dilemma was the order of NKVD’s chief
Lavrentiy Beria in July 1940 that all Finns, Norwegians, and Swedes of the Murmansk region were to be
deported. The deportation list included 6973 individuals living on the Kola Peninsula who were forcibly
relocated to the inland of north-western Russia.
Conclusion
The Great Terror and deportation led to the economic collapse of the Soviet-Norwegian borderland.
In August 1940, the local government of Murmansk
reported to Moscow that because of the “relocation of
foreign nationalities, many territories of our region, especially the Kola and Polar districts, remained entirely
without labour”.17 The deportation was also followed
by the expropriation of property and total cleansing
of the Scandinavian cultural landscape. After World
War II, the Kola Peninsula as a Soviet borderland to
the NATO alliance became the most militarised and
high-security area of the country. Deported Norwegians never returned. A number of deported nations were
rehabilitated on a collective base and their national
autonomies were re-established after Stalin’s death. The
case of Norwegians is similar to Volga-Germans and
Poles, who did not receive permission after the war to
return home. The punishment of these groups was collective, no matter what the post-Stalinist rehabilitation
offered on the individual level. In 1995, the Norwegian
government introduced a special repatriation programme for Kola-Norwegians and their descendants that
had immigrated to Russia and could not return after
1917. Through this programme, approximately 150 people came back to their historic homeland. Norwegian
and North Sami settlements on the Kola Peninsula
were small with a fragile cultural heritage that could
easily be destroyed. Today the former Norwegian, Finnish and Sami villages have no indication of previous
human habitation; though on some of them military
installations have been built. The cultural landscape
created during a century of Nordic colonisation has
been eradicated. Three memorial sites devoted to
Norwegian victims of the Stalinist terror and deportation were erected in Russia (in Levashovo, in Murmansk and in Tsyp-Navolok). However, they did not
specify the ethnicity of the victims, which may result
that citizens of Sami and Finnish seem to be excluded
from the list. The need of a large international research
project is obvious for me. The expected results will be
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significant for further nuancing and deepening of our
understanding of the role of the Stalinist terror in creating ethnic violence discourses and designing state-run
persecution of minorities in the Soviet Union. ✤
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the Kola Peninsula”.
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S

yftet med min text är att undersöka hur döden
behandlas i berättelser om krig. Källmaterialet
för studien utgörs av två skildringar skrivna av
svenska soldater i Franska främlingslegionen.
Berättelserna behandlar erfarenheter gjorda under
1930-talets fortsatta franska imperialistiska expansion
i Marocko samt 1950-talets koloniala befrielsekrig i
Indokina. De två utvalda berättelserna är intressanta ur
flera perspektiv: dels beskriver de upplevelser av krig
ur den menige soldatens perspektiv, dels utspelar de
sig i en kolonial kontext och slutligen är de vittnesbörd
från de relativt få svenskar som själva har upplevt strid
under 1900-talet (och sedan skrivit om det). 1
De svenska legionärerna vars berättelser jag har valt
ut är skrivna av GV Jönsson respektive Bengt Korch.
Den förstnämnde värvade sig till legionen 1929 och
hade en bakgrund som underofficer i svenska armén
medan händelser (skilsmässa, arbetslöshet) i Korchs
privatliv gjorde att han inte såg sig ha något att förlora
på att skriva på ett femårskontrakt med legionen i
början av 1950-talet. De teman som jag skall undersöka
i texten nedan fokuserar kring vilka typer av emotioner
som de två svenska legionärerna beskriver sig uppleva
inför, under och efter strid.
Berättelser om krig
Litteraturvetaren Samuel Hynes för en intressant diskussion om texter som behandlar upplevelser av krig –
han menar att det han kallar för «personliga narrativer»
består av två typer av material vilka korresponderar till
två olika behov – behovet att rapportera det man varit

med om och behovet att minnas. Det första behovet
uttrycks oftast i dagböcker och brev, och karaktäriseras
av direkthet, omedelbarhet och blandar alla upplevelserna i krig (strid, monotoni mm). Memoarer däremot
är komplexare till sin uppbyggnad: mer selektiva, mer
reflekterande och ofta konstruerade efter genreliknande konventioner. De är av naturen retrospektiva och
diskuterar skeendet som beskrivs med facit i hand.2
Hynes skriver att «krigsmemoarer» har en egen
form, där krigets erfarenheter föranleder personlig
förändring, ofta radikal sådan, hos berättaren. Dessa
erfarenheter formar sedan berättarens hela fortsatta
levnad. Hynes påpekar också att «krigsmemoarerna»
skiljer sig från en vanlig biografi i det att de enbart behandlar en avskild episod av livet – krigserfarenheterna
– och att det som beskrivs skiljer sig från berättares
nuvarande liv.3 Dessa är inte heller krigshistoria då de
senare beskriver de stora händelserna – fälttågen, fältslagen, strategi mm, medan memoarerna oftast berättar
om isolerade händelser, utskurna från den större kontexten, ofta utan datumangivelser. «Krigsmemoarerna»
svarar heller inte på frågan Varför – istället handlar de
om vad som hände och hur det kändes.4
Hynes menar att ämnet för «krigsmemoarer» kan
kokas ned till två saker: beskrivningar av vad män gör i
krig och vad detta får för konsekvenser för dem. Hynes
skriver att «[m]emoirs are retrospective, filtered reality,
what memory preserves».5 Hynes påpekar att berättelserna av naturliga skäl är väldigt kroppsliga, väldigt
fokuserade på de fysiska sinnena, speciellt att se, att
lukta, att känna av kriget – de är erfarenheter gjorda av
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kroppen och därför tvungna att kläs i sådana ord.6
De «personliga narrativer» om krig skall enligt
Hynes ses som vittnesmål av gjorda upplevelser, varken
mer eller mindre: de glorifierar inte eller esteticerar
krig, inte heller beskriver de krig i heroiska termen eller utgör flammande antikrigsskildringar – deras syfte
är enbart refererande och beskrivande. Detta ställer
dem mot den förförståelse av krig som Hynes kallar
för «war-in-the-head». Dessa imaginära krig är alltid
romantiserade, och «[t]hey feed our imaginations with
the big abstractions of war – Heroism, Fame, Valor,
Glory; they make death sentimental and battle melodramatic. Above all, they make war familiar».7
Inför kriget
När Jönsson skriver om sina känslor inför den nära
förestående avresan till kriget i Marocko säger han:
«Längtan till Marocko och det verkliga fältlivet hade
gått mig (…) fullständigt i blodet». Jönsson tackar
därför nej till korpralskola i Algeriet eftersom han då
skulle missa resan till kriget. Även Jönssons kamrater
delade hans känslor – «Alla talade om den förestående
resan och ’till Marocko!’ ljödo oupphörligen ropen från
av alkohol hesa strupar». «Den efterlängtade dagen»
kallar Jönsson avresan till Marocko.8
Korch var betydligt mer tveksam till att lämna
det trygga tillvaron i Algeriet och åka till kriget i
Indokina. Många av hans betänkligheter handlar om
destinationen – Korch skriver undrande: ”Skulle man
någonsin återse Afrika och Mascara? Så långt bort som
till hemlandet vågade man inte ens tänka. För de flesta
av mannarna var detta början till slutet”.9 Detta tvivel
bara förstärks av vad hans befälhavare i Saigon säger:
«Många av er kommer inte att återvända. (…) Ni kommer snart underfund med att ni inte har några vänner
här i Indokina. Många av er kommer att bli kvar i
djungeln.»10
Inför elddopet
Jönsson funderar kring sitt elddop. «Vi marscherade
mot fronten. Tusen tankar virvlade kring i hjärnan, då
tröttheten icke var stor nog att förhindra all tankeverksamhet».11 Jönsson menar att man i Marocko – «detta
av Gud förgätna land» – måste förhärdas: «Redan från
början gällde det att uppmobilisera all sin energi för att i
görligaste mån bli immun mot fasor, obehagligheter och
tragedier av alla slag. Till slut reagerar man knappast när
en kamrat med vansinne i blicken jagade en kula genom
skallen».12 Jönsson konstaterar bara att väl framme vid
fronten stacks han och kamraterna in i skyttelinjen –
fienden låg ett par hundra meter längre fram. 13
Även Korch talar om sina känslor inför «det verkliga» elddopet – «nedmejandet av mänskliga varelser», som han tränat på under utbildningstiden. Han
reflekterar över att det kommer att ske «vid en namnlös
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utpost» någonstans i djungeln.14 I samtal med en annan legionär svarar Korch ingående på frågan om hur
han känner sig inför elddopet. «Det känns inget alls
(…) Nästan kusligt tomt. Precis som om det här inte
angick mig alls».15 Den andre svarar: «Lugn, gosse – det
är den vanliga känslan. Och förresten den enda riktiga.
(…) men den här känslan har man alltid – åtminstone
i flock – inför en strid. När man är ensam får man resfeber första gången – det går snart över, men är jäkligt
så länge den varar».16 Senare beskriver Korch hur den
nämnda resfebern yttrade sig: «Magen kändes så konstig – precis som om man var nervös inför en resa eller
en olustighet». Dock är det först när han blivit ensam
med sig själv som symptomen kommer.17
När Jönsson beskriver känslan inför strid har han
varit i elden tidigare – «Det är en egendomlig känsla,
som bemäktigar ens sinne… Fienden kan låta en
komma ända fram till bössmynningen och så sända en
rakt in i evigheten. Ovissheten griper om nervtrådarna
och spänner dem till det yttersta».18 Trots tidigare erfarenheter är han rädd. Jönsson diskuterar i samma spår
senare. Morgonen efter skall förbandet ut i strid och
han «hade liksom på känn att det inte skulle gå mig väl
i händerna under morgondagen». Han hade fantasier
och föraningar om «morgondagens kamp».19 Vid ett
senare tillfälle beskriver han en batalj han klarat sig
helskinnad ur – «Den gången klarade vi oss helskinnade ur striden» men inför den stundande bataljen är
han mer tveksam: «Hur det nu kunde komma att gå,
stod än så länge skrivet i stjärnorna».20
Under strid - att döda den andre
Jönsson beskriver sitt uppträdande under beskjutning:
«Kompaniet fick order att arbeta sig fram ytterligare.
Under framryckningen hade jag omedvetet bockat
med huvudet, då kulorna visslade förbi i alltför obehaglig närhet».21 En veteran påpekade då att om de
visslar så är de redan förbi och att den som träffar inte
visslar. Efter dessa visdomsord «övervann jag snabbt
det dumma bockandet».22 Lite senare kommenderades
bajonettanfall mot fienden – «Tusen tankar korsade
min hjärna, jag avstår från att söka skildra dem, endast
en minns jag tydligt och det är den, som behärskade
mig i själva uppsprånget. Fort fram! Fort fram! Tänkte
jag, och vad annars hade jag att göra».23
Vad gäller innebörden i att döda och betydelsen av
de döda och av själva döden menar Hynes att denna
förändrades i och med första världskriget. I krigsmemoarerna från den tiden finns väldigt få beskrivningar av individuell strid och av när någon dödar
någon annan men då dessa finns med är de utryck för
saknad efter en tid när «individual bravery might win
a battle». Hynes menar att soldaterna i det moderna
kriget (första världskrigets skyttegravskrig) inte rådde
över sin egen situation utan var reducerade till «merely

FORTID | 2/2015

PÅ TEMA

victims».24 Men i de båda svenska legionärernas skildringar ges flera exempel på personliga erfarenheter av
händelser när fienden dödas. Förmodligen därför att de
beskrivna krigen i Marocko och i Indokina var regelrätta kolonialkrig med asymmetriska styrkeförhållanden och där en stor del av striderna var småskaliga och
i många fall av gerillakaraktär. Dock finns inget av det
«individual bravery» som Hynes nämner närvarande i
beskrivningarna.
Det är vidare möjligt att se skillnad mellan hur händelserna i Marocko och Indokina beskrivs – i det förstnämnda fallet framställs kriget som ett «rent» krig av
mer ålderdomlig karaktär där man dödar sina fiender
på nära håll (som förr), och man vet vilka ens fiender är.
Jönsson beskrivning är på den punkten okomplicerad.
I Indokina däremot ser man knappt fienden – man dödas i bakhåll mm – och vet inte heller vem som är vän/
fiende. Enligt Korch är detta förvirrande och kriget blir
för honom därför «smutsigt».25
Jönsson skriver om första gången han dödade en
fiende: han var prickskytt
och hade hittat en bra
plats. Han såg två araber
bakom ett stenblock –
«Med en aning tur räknade
jag med att kunna knäppa
båda med ett skott» Detta
lyckades han med och blev
gratulerad till bedriften
«men kände mig onekligen en aning illa till mods.
Dock, krig är nu en gång
krig, tänkte jag. Många
kamrater skulle kanske fått
bita i gräset för deras kulor, om de fått vara i fred, kanske jag själv. Nej, här duger ingen blödsinnighet, här
måste man slåss, här måste man ta och ge igen».26
Korch beskriver målande sina känslor den första
gången han dödade en fiende. Han och en kamrat låg
i en post och såg hur fler och fler fiender närmade sig.
Korch hade ansvar för kulsprutan och såg hur fienden kom närmare och närmare: «Förmodligen var jag
den mest nervösa, tungan kändes torr som fnöske mot
gommen och invändigt tyckte jag mig fullkomligt
tom». Kamraten och andra legionärer bad honom att
skjuta – «Jag krökte fingrarna kring handtaget – och
förde fingret mot avfyrningsmekanismen. Sex, sju
stycken rebeller hade kommit ut ur dimman. Jag tyckte
nästan jag såg deras hånflin i halvljuset. Nu ska dom
få, tänkte jag. Men händerna nekade att följa hjärnans
intentioner. Jag kunde helt enkelt inte skjuta». Till slut
släpper hans tillstånd och han skjuter ned fienderna.
Korch skriver «Det var som om en annan gestalt krypit
in i mig, en primitiv varelse med en enda stor lusta;

den att döda för dödandets egen skull. Meningslöst,
besinningslöst».27
Efter elddopet
Jönsson diskuterar sitt elddop: «Jag hade fått mitt elddopp och var därtill oskadd. En sådan pers varje dag,
tänkte jag, och det dröjer nog inte så värst länge innan
jag lämnar in. Tillbud hade ingalunda saknats under
drabbningens förlopp. Olika falla ödets lotter. En
kamrat, som anlände samtidigt som jag, hade stupat,
en annan sårats».28 Jönssons ord andas stor lättnad över
att ha klarat sig levande ur sin första strid, och att detta
nog bara hade berott på slumpen. Slumpens roll återkommer Jönsson till ett antal gånger – efter en mindre
strid noterar han att «Den morgonen måste våra
skyddsänglar särskilt omsorgsfullt ha vakat över oss, ty
icke en enda man hade stupat eller sårats».29
Korch skriver att han efter sin första strid fick
en kroppslig reaktion. Inne i sin hydda kastade han sig
ned på sängen:
«Till en början kände jag
mig enbart tom invärtes,
men så småningom
vaknade de domnade
känslorna. Hela min
kropp begynte skaka
som ett asplöv, jag var
inte herre över mig själv.
Synerna av de lemlästade rebellerna nere
på slutningen flimrade
förbi, i mina ögon sjöng
dödsskriken fortfarande.
Mitt rätta jag hade börjat
återvända. Hur länge jag låg i skälvande snyftningar
vet jag inte, men småningom somnade jag och sov
den tungt arbetandes drömfria sömn. Reaktionen
var fullständig».30

Korch beskriver målande sina känslor den första gången han dödade
en fiende. Han och en
kamrat låg i en post och
såg hur fler och fler
fiender närmade sig.

Då fiendesidan beskrivs är det främst de drag som
avviker från ett klassiskt krigarideal som tas upp.
Korchs beskrivning av kriget i Indokina som «smutsigt», betraktas så just därför att motståndarna inte
följer idealet: «Dolskt och överrumplande dök de upp
från tomma intet och innan man visste ordet av hade
man en kniv i kroppen».31 Detta skapade en känsla
av otrygghet och nervositet; varenda vietnames sågs
«mer som fiende än som vän – det var en ren preventiv
inställning som visat sig nyttig för mången legionär».32
Även Jönsson skriver att fienden bryter mot krigaridealet: de är lömska och föredrar att döda från bakhåll.33
Dödens materialitet
Hynes pekar på att i skildringar från första världskri-
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get beskrivs de döda som någonting som förvånar men
som med tiden blev en naturlig del av krigets avvikelse
från det «vanliga» livet – och som gör att dessa skildrare, med Ernst Jüngers ord, «had to stare again and
again at these things that we had never seen before,
without being able to give them any meaning».34 De
döda framstår alltså, åtminstone initialt, som anomalier
i det verkliga livet. Korch berättar om sina känslor inför
liket av en marockansk soldat som en patrull hade hittat med avskuren strupe – ingen uppbygglig syn menar
han, och «tursamt nog såg jag själv ingenting av det
hela (själva dödandet, min anmärkning)».35 Detta uttalande görs i början av Korchs tjänstgöring, innan han
blivit förhärdad.
Ritualerna kring att begrava de döda var viktiga.
På västfronten under det första världskriget gjordes
stora ansträngningar att lägga de döda till en sista
vila då detta påminde om det vanliga civila livet. Av
den anledningen innehåller ofta krigsmemoarer från
första världskriget skildringar av obegravda män. En
ordentlig begravning var ett sätt att fortsätta att vara
civiliserad, att vara del av det vanliga samhället, men
också ett sätt att formalisera sorgen via monument
(kors, gravstenar).36 Jönsson beskriver en begravningsceremoni: «En lång rad öppna gravar, prydda med
blommor ur Atlasbergens sparsamma flora, stodo
redo att mottagna de fallna. Kompaniet står uppställt,
kaptenen fungerar som präst. Honnörssalvan dånar.
Ekot rullar mellan bergstopparna. Den nedåtgående
solen kastar sina sista strålar på de enkla krigargravarna
med sina klumpiga träkors, som i hast förfärdigats av
fikon- och olivgrenar».37 En stor skillnad mellan de
två svenska legionärernas beskrivningar är att Jönsson fullt ut anammar ritualerna, vilket kanske beror på
hans bakgrund som underofficer i den svenska armén,
medan Korch avfärdar dem som meningslösa, falska
och cyniska. Han ger flera exempel på hur illa han
tycker den högstämda retoriken vid begravningar (och
andra officiella tillfällen) rimmar med den verklighet
han upplever.
Avslutning
I texten har jag visat på några av de emotioner som två
svenska soldater i Franska främlingslegionen har gett
uttryck för i samband med strider de var involverade i
under sin tjänstgöring – den ena i Marocko på 1930-tal,
den andre i Indokina i början av 1950-talet. Rädsla både
inför och under strid var den dominerande emotionen,
som tog sig uttryck som näst intill okontrollerbara
kroppsliga reaktioner, som hos Korch, eller beskrivningar av oerhörd psykologisk anspänning hos Jönsson.
Denne ger också uttryck för den lättnad, och förvåning
över att ha överlevt som följer på striden – Jönsson har
ingen förklaring utan tillskriver slumpen detta.
Det som skiljer de två skildringarna åt är främst

att Jönsson mycket tydligt kan skrivas in i en kolonial
tradition av civilisering och «the white man´s burden»
medan Korch är mycket kritisk till kolonialmaktens
agerande i Indokina – han beskriver ju kriget som
«smutsigt» och i förlängningen som orättfärdigt. Båda
skildringarna går att analysera utifrån Samuel Hynes
studie av «krigsmemoarer» från första världskriget. Jag
har försökt att hitta samma teman hos de två legionärerna som Hynes lyfter fram som viktiga. Mina
resultat tycks visa på ett universellt mönster vad gäller
emotioner som «triggas» i samband med strid. Inför
döden reagerar vi alltså alla lika! ✤
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«mera värt än omslaget till cigaretterna man bar i fickan.
Masslakter skulle bli vardagsmat för mig och skövling och
«herrefolksmentalitet» från de egna en ständig källa till äckel.
Dessemellan bambuspetsar i djungelstigarnas fallgropar och
risken för jordminor för varje steg», Korch, s. 101.
26 Jönsson, s. 111.
27 Korch, s. 97-99.
28 Jönsson, s. 112.
29 Jönsson, s. 133.
30 Korch, s. 100.
31 Korch, s. 92.
32 Korch, s. 92.

NOTER
1

Denna text är en mindre del av ett större projekt om upplevelser av krig hos svenska främlingslegionärer under 1900-talet
som drivs av Tomas Nilson, och som har avsatt ett antal tidigare texter.

2 Hynes, The Soldier´s Tale. Bearing Witness to Modern War, s. xvi.
3 Hynes, s. 5, 8.
4 Hynes, s. 11-12.
5

Hynes, s. 23.

6 Hynes, s. 27.
7 Hynes, s. 30.
8 Jönsson, Fem års tjänst i Franska främlingslegionen, s. 80, 82.
9 Korch, Skjuta eller dö. Med Franska Främlingslegionen i Afrika
och Indokina, s. 69.
10 Korch, s. 90.
11 Jönsson, s. 105.
12 Jönsson, s. 106.
13 Jönsson, s. 110.
14 Korch, s. 91.
15 Korch, s. 94.
16 Korch, s. 94.
17 Korch, s. 96.
18 Jönsson, s. 136-137.
19 Jönsson, s. 146.
20 Jönsson, s. 136, 133.
21 Jönsson, s. 111-112.
22 Jönsson, s. 112.
23 Jönsson, s. 112.
24 Hynes, s. 66, 57. Majoriteten av soldaterna i första världskriget
dödades av anonym artillerield från flera kilometer bort eller
av kulspruteeld i ingenmansland.
25 Korch menar att ett människoliv i Indokina blev till slut inte

33 Jönsson, s. 106.
34 Hynes, s. 76.
35 Korch, s. 92.
36 Hynes, s. 69-70.
37 Jönsson, s. 114.
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D

e historiske trolldomsprosessene var et
fenomen avgrenset i tid; disse sakene hadde
en begynnelse og en slutt. Det var snakk om
at mennesker ble ført for retten og dømt til å henrettes
på bålet. Grunnen var at rettsmyndighetene trodde at
de mistenkte hadde utøvd farlig og virkningsfull trolldom. Prosessene foregikk hovedsakelig i Europa cirka
1500–1800, og med tyngdepunkt i Vest-Europa. Det
var 1600-tallet som var det mest intense hundreåret for
trolldomsforfølgelse. Etter 1700 var det en brå nedgang
i antall trolldomssaker og avslutning av prosessene i
alle vesteuropeiske land. Trolldomsprosessene foregikk
både i katolske og protestantiske land, både før og etter
reformasjonen.1
Hvorfor brente man trollfolk? Man brente trollfolk
fordi de var fryktet. Man trodde de var farlige mennesker som kunne forårsake store ulykker. Man trodde
at trollfolk var i besittelse av en ond kraft. De kunne
utøve trolldom som førte til sykdom og død for mennesker og dyr, og katastrofer for lokalsamfunn. De
kunne være overalt, man kunne ikke se hvem som var
trollfolk. Det var om å gjøre å oppspore dem og få dem
tilintetgjort. Bålet alene kunne gi dem den renselse
som var påkrevet for deres salighets skyld.
Under trolldomsprosessene gjennomsyret frykt
alle nivåer. De trolldomsanklagede følte frykt under
rettssaken. Lokalsamfunnenes innbyggere følte frykt
for å få kastet mistanke over seg. Rettsmyndighetene
følte frykt for farlige trollfolk. Kirkens menn følte frykt
for Djevelen og hva han kunne utrette gjennom sine
allierte.
Veien til bålet
I vårt eget land foregikk det svært alvorlige trolldomsprosesser i Finnmark på 1600-tallet, og jeg vil i

det følgende bruke eksempler fra disse sakene. Under
trolldomsprosessene i Finnmark ble 91 mennesker
henrettet – noe som utgjorde to tredeler av de anklagede. I mange lokalsamfunn i Finnmark, et område
som på 1600-tallet kun hadde 3000 innbyggere, førte
trolldomsforfølgelsen til et alvorlig innhugg i den kvinnelige del av befolkningen. Det var flest kvinner som
ble anklaget og dømt for trolldom, men også menn var
med i bildet. Med henblikk på kjønnsfordeling fulgte
Finnmark gjennomsnittet i Europa: omtrent 80 prosent kvinner og 20 prosent menn.2
Går man inn på utviklingen av en trolldomssak,
ser man at frykt genereres i alle ledd. Å bli anklaget
og fengslet for trolldom var en hendelse som med god
grunn var forbundet med frykt. Alle de som ble fengslet, visste hva som videre kunne komme til å hende.
I Finnmark ble fengslede kvinner plassert i et beryktet rom, «troldquindehullit» på Vardøhus festning, i
påvente av rettssak. Kvinner som havnet der, visste at
veien til bålet var kort.
Dersom en anklaget person nektet å kunne trolldom,
fantes metoder for å presse fram en tilståelse, i kildene
kalt en bekjennelse. Trolldom ble regnet som en unntaksvis forbrytelse, crimen exceptum. Det var en forbrytelse som var umulig å bevise, derfor ble indisiebevis
benyttet. En mistanke måtte underbygges. I Finnmark
ble vannprøven brukt til dette formål. Vannprøven
bestod i at en anklaget person ble kastet ut i havet med
føtter og hender sammenbundet. Fløt vedkommende
opp, var det et tegn på skyld. Vannet som hellig element
støtte den urene fra seg. Vannprøven ble regnet som en
gudsdom, og det er ført inn i rettsprotokollene at den
personen som ble prøvd, fløt opp, «for alle mennesker at
se». Det ble gjennomført 30 vannprøver under trolldomsprosessene i Finnmark. Alle dem som ble prøvd,

fløt opp.3 Også trussel om vannprøven kunne føre til at
den anklagede tilstod, noe som viser at denne prøven var
beryktet og fryktet.4
Etter gjennomført vannprøve var det fremdeles noen
som nektet å kunne trolldom. Det ble nødvendig å ty
til sterkere midler, nemlig tortur, for å få dem til å tilstå.
Og Vardøhus stod slett ikke tilbake for andre deler
av Europa når det gjaldt brutalitet. Det var snakk om
fastspenning på pinebenk med gradvis tiltakende strekking av lemmer i ulike retninger, at det ble helt svovel på
brystet mens den torturerte lå på pinebenken, brenning
med glødende jern, fastspenning til fengselsveggen med
hals- hånd- og fotjern. Bruken av tortur var kjent både
innenfor og utenfor Vardøhus’ murer, og ytterlig fryktet.
Tortur ble av rettsapparatet sett på som nødvendig
for å få presset fram en tilståelse med alle de demonologiske ideene inkludert. Tilståelsen måtte komme
fra den anklagede selv. Etter loven var det tillatt med
tortur etter at dom var avsagt for å få fram navn på
medsammensvorne. Tortur før dom var avsagt, var
ikke tillatt. Likevel ble dette brukt i stor utstrekning
i Finnmark. Det var snakk om meget hard tortur. På
Vardøhus festning ble to kvinner drept på pinebenken i januar og mars 1663, av den enkle grunn at de
var jordnære kvinner som konsekvent nektet å kunne
trolldom.5 Likene deres ble slept fra festningen og ut
på Steilneset, avrettingsplassen, og brent sammen med
levende dømte trollkvinner. Vi vet om disse drapene
fordi folk i Vardø reagerte på hendelsen og skrev brev
til myndighetene om det, et skriv behandlet offentlig

og dermed bevart for ettertiden.6
Etter tortur kom tilståelsene, som kunne være lange
og detaljerte. Forhørerne fikk alle de svar de ønsket seg.
De hadde foran seg et lett bytte; en kvinne så utmattet
og plaget at hun til slutt bare så mot sin egen død. Hun
bekjente villig vekk på ledende spørsmål hvem hun hadde lært trolldom fra, når hun lærte trolldom, på hva slags
måte dette foregikk, hva hennes djevel het, hva slags
samlinger av trollfolk hun hadde vært med på, og hva
slags trolldom hun hadde utført. Bekjennelsen er ofte
formet som en fortelling, en fortelling som kan gi oss
innblikk i tanker og forestillinger hos mennesker som så
på tilværelsen gjennom andre briller enn det vi gjør.
Så kom det siste punktet i forhøret, som var avgjørende for den videre utvikling. Etter at tilståelse av
deltakelse på heksesamling eller trolldomsoperasjoner
var avlagt, kom spørsmålet: Hvem andre var til stede?
Navn kom opp og ble notert, nye personer som skulle
føres for retten.
Den siste innførselen i rettsreferatet er selve dommen: til ild og bål. Før de trolldomsdømte ble brent,
fikk de sakramentet av presten. I Vardø ble de dødsdømte brent på Steilneset, galgeplassen. Den dømte ble
bundet fast til en stige som ble veltet inn i et brennende
bål. Stedsnavnet Steilneset viser til henrettelsesmetoden steile og hjul. Navnet Steilneset som navn på
Vardøs avrettingsplass var gått inn i vanlig språkbruk
tidlig på 1600-tallet.7
At jordnære kvinner avla helt urealistiske bekjennelser, framstår i dag som en gåte. Frykt for tortur tegner
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seg som en hovedårsak til at de anklagede med egen
munn bekjenner at de kan trolldom. Etter tortur kom
nemlig bekjennelsene hurtig, alt det som forhørerne
ønsket å høre. De anklagede visste at ved å avlegge en
slik bekjennelse, beseglet de sin egen dødsdom. Likevel
bekjente de trolldomskunst. Under fengselsoppholdet
ble de rettforfulgte hurtig brutt ned mentalt og fysisk,
de så til slutt ingen vei ut. Ved mange tilståelser er det
innført at den anklagede bekjente «av egen fri vilje»,
«frivillig» eller «godvillig». Dette kunne være dagen etter at tortur vitterlig var anvendt, så det er en formulering som kamuflerer hva som egentlig var situasjonen.
Med Djevelen i sin midte
Leg og lærd trodde at trollfolk var i besittelse av en ond
og ødeleggende kraft. Denne onde kraft hadde de fått
fra Djevelen, som de hadde gått i ledtog med og underlagt seg. Det var hans overherredømme trollfolkene ble
prisgitt.
Djevelen ble framstilt på 1500- og 1600-tallet som
en fryktinngytende og mektig skikkelse, en som slåss
med Gud om herredømme over menneskene på jorden. Det pågikk kamp om sjeler, høylytt proklamert av
teologer. Det handlet om Djevelens evne til makt over
mennesker, makt over mange mennesker. Dette var en
del av europeernes forestillingsverden på 1600-tallet, en
del av den mentalitet som rådde.
Framstillingen av Djevelen i forbindelse med trolldomsutøvelse var knyttet til en lærd doktrine i Europa,
demonologi. Denne læren handlet om Djevelens virke,

Steilneset Minnested, Vardø, sett
fra Vardøhus festning. Foto: Tomas
Willumsen Vassdal.
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hvordan han fikk mennesker i sin makt, hva trollfolk
kunne utføre og hvordan man skulle kunne kjenne dem
igjen. Læren ble spredt gjennom publisering av mange
bøker fra sent 1400-tall til 1700-tallet og tankegodset
fikk stor utbredelse i lærde kretser. Den mest kjente av
disse bøkene var Malleus Maleficarum, utgitt i 1486.
Selve forbindelsen mellom Djevelen og hans medsammensvorne skjedde ved at en personlig pakt ble
inngått, ofte etter at Djevelen hadde fristet et menneske flere ganger til å gå i sin tjeneste. Før pakten
kunne inngås, måtte mennesket avskrive sin dåpspakt
og dermed Gud som sin Herre; hun eller han gikk fra
å være et Guds barn til å bli et Djevelens barn – en fiende av Gud. Pakten med Djevelen var ledsaget av et
ritual som var preget av underdanighet og lydighet fra
den som gikk inn i pakten.
Når dette tankegodset kom til å få stor virkning
for trolldomsforfølgelsen over hele Europa, var det
på grunn av at paktinngåelsen innbefattet mye mer
enn én person. For i tillegg til djevlepakt inkluderte
læren forestillingen om trolldomssamlinger, møter
med mange deltakere der trollfolk tilbad Djevelen i sin
midte. Slike møter kunne foregå på en mark utenfor
bebyggelsen eller på et fjell, for eksempel fjellet Domen
utenfor Vardø. For å komme seg til møteplassen måtte
trollkvinner ofte skape seg om til en høvelig skikkelse
som kunne komme seg hurtig fram, det være seg en
fugl eller et dyr.
Innbefattet i denne læren var også tanken om kollektive trolldomsoperasjoner, at mange trollfolk gikk
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sammen om å utøve trolldom. I kyststrøk som Finnmark utøvde trollfolk helst værmagi; laget storm for å
få båter til å forlise. Også da var de i omskapt skikkelse,
til og med som hvaler, for å kunne komme seg under
båter og velte dem. Dette kollektive preget kom til å bli
skjebnesvangert for mange mennesker under trolldomsprosessene, fordi det førte til at mange ble utlagt
ved navn i løpet av kort tid og dratt inn i rettssaker som
var forbundet med hverandre, kalt kjedeprosesser. Slike
utleggelser preget små fiskevær i Finnmark, der vanlige
kvinners dagligliv på 1600-tallet ble levd i en konstant
frykt for at en ny bølge av trolldomssaker skulle bryte
løs. Ingen visste hva neste dag ville bringe.
I Finnmark var forbindelsen mellom djevelen
og hans medsammensvorne tydelig en pakt mellom
Djevelen og en kvinne. Kjedeprosessene i Finnmark
er omtrent utelukkende en kvinneforfølgelse. Ut fra
den demonologiske lære ble kvinner ansett som lette å
friste til å inngå djevlepakt. Gjennomgående er kvinner
framstilt som svake og tilbøyelige til det onde. Det var
vanlige kvinner som ble anklaget for trolldom. De som
anklages, er kvinner fra allmuen, vanlige mennesker
som levde vanlige liv, ugift eller gift, med eller uten
barn, unge eller gamle. Det som er klart for hele Europa, er at det var ikke jordmødre og kloke kvinner som
drev med urter som var mål for trolldomsforfølgelsen.
En bekjennelse som innbefattet djevlepakt, omskaping, deltakelse på trolldomssamling og kollektiv
trolldomsaksjon, førte kun én vei. Å bli brent levende
på et bål var en hjerteskjærende avslutning av et liv, og

gruvekkende for dem som var tilskuere. Nøyaktig dette
var det som var den tilstrebede effekt – nemlig avskrekking. Henrettelsen skulle føre til frykt, mennesker
skulle ikke la seg lure inn i Djevelens snarer, da ville det
gå dem ille.
Ideene fra den demonologiske doktrine levde ikke
bare i lærde kretser i Europa, de kom raskt fra denne
idésfæren inn på statsoverhoders agenda i en rekke
land og ble en del av statens virksomhet via rettsvesen
og kirke. For det første hadde dette å gjøre med en
trosmessig disiplinering av folket, det var på 1600-tallet
viktig for et lands regent at innbyggerne skulle ha den
rette tro. I tillegg ble tankegodset hurtig en del av et
kulturelt felt - hva vanlige mennesker trodde på og hva
slags forestillinger de hadde.
Demonologiske ideers utvikling, og deres påvirkning på trolldomsprosesser, kan vanskelig forstås uten
at man tar i betraktning den frykt for Djevelen som eksisterte i tidlig nytid. Djevelens hær på jorden omfattet
mange, men man visste ikke hvem som tilhørte denne
hærskaren. Frykten for Djevelen omfattet leg og lærd,
og ble spredt gjennom religiøse skrifter og kirkens forkynnelse. Bøker skrevet av danske teologer var kort tid
etter utgivelse på plass i kirkene i Finnmark.8 I tillegg
fant disse idéene sin vei inn i rettsvesenet.
De «rette» trollfolk
De demonologiske idéene ble virkningsfulle for
trolldomsprosessene; flere monarker stod klare til å
inkorporere tankegodset. Eksempelvis var Christian
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IV i København en ivrig heksejeger som aktiverte disse
tankene. Et vendepunkt i retning av strengere forfølgelse av trollfolk i Danmark-Norge skjedde da ideene
om djevlepakt kom inn i lovverket ved Forordning
av 1617. De «rette» trollfolk ble i denne forordningen
definert som de som hadde forbundet seg med djevelen
eller hadde omgang med ham.9 Tanker om djevlepakt
var kommet inn i lovens bokstav.
Trolldomsprosessene var rettslige operasjoner. Det
var kriminalsaker på linje med mord, vold, utukt, tyveri.
For at en trolldomsmistenkt person skulle kunne henrettes, måtte det en rettskraftig dom til. En trolldomsmistanke ble først virkelig farlig når den mistenkte
ble formelt anklaget for trolldom. Det var med loven i
hånd en dødsdom kunne avsies.
De demonologiske ideene foretok en lang reise
gjennom Europa før de nådde Finnmark. Lansert i
Sentral-Europa sent 1400-tall, hadde de forflyttet seg
helt til Vardø i 1620, da den første kjedeprosessen i
Finnmark var en realitet. Tankegodset ble hurtig assimilert blant allmuen i lokalsamfunn, videreført fra
folk som var til stede under rettssaker og folk som gikk
i kirken og hørte prekener. Ad muntlig vei blandet de
lærde ideene seg med det tradisjonsstoffet vanlige folk
kunne. De lærte seg fortellinger om Djevelen som de
kunne gjenfortelle når de ble forhørt i rettssalen.
De nidkjære menns frykt
Det som skjedde i hele Europa under trolldomsprosessene, også i Finnmark, kunne ikke ha skjedd uten nidkjære menn i statsstyre og i rettsapparatet, det kunne
ikke ha skjedd uten at menn i maktposisjoner hadde
autoritet til å sette i gang trolldomsprosesser og få slike
saker til å fortsette. Det måtte være personer inne i
bildet som var overbevist om at trollfolk fantes, og som
fryktet trollfolk. Den personlige faktor må ubetinget
tas med i betraktning når man skal svare på hva som
skjedde i rettslokalet. Uten mennesker til å sette tankegods og ideologier i verk, vil man ikke kunne få en forfølgelse. Trolig er den personlige faktor et meget viktig
moment når man skal finne en forklaring på hvorfor
trolldomsprosessene slo hardt til i noen distrikter, mens
det knapt var noen slike prosesser i nabodistriktet. Det
måtte være noen med makt og autoritet til å gjennomføre prosessen og avsi dom.
Trolldomsprosessene som historisk fenomen på
1500- og 1600-tallet kan etter min oppfatning ikke
forstås uten at man går grundig inn på rettslige og
mentalitetshistoriske forhold. Det er her man må lete
etter svar på hvorfor mennesker i hopetall ble brent
i tidlig nytid. Det er her man kan finne forklaring på
den frykt for trollfolk som var en drivkraft under hele
trolldomsforfølgelsen.
Det vi ser fra sakens gang i retten er en fanatisk
holdning fra rettsmyndighetenes side, embetsmenn

fulle av frykt for trollfolks ondskap, en lensherre på
Vardøhus som ville vise seg for kongen i København
ved resolutt og effektiv behandling av trolldomstrusselen, den lokale retts absolutte mulighet til å opptre og
ta hurtige avgjørelser i en trolldomssak på egen hånd i
et rettslokale langt fra København og sentrale instanser.
I dag finnes i Vardø et minnested over de som
mistet livet under trolldomsprosessene i Finnmark,
Steilneset Minnested.10 Det ble innviet i 2011. Med sitt
sterke innhold peker dette minnestedet på en smertefull historisk hendelse, der vi tydelig ser frykt satt i
system og uhyggelige mekanismer tre i kraft. Dette er
en del av historien vi ikke skal skjule. ✤
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FRYKTLØS KRIGFØRING? NORDMENN OG KRIG PÅ 1100-TALLET
O LE K R I S T I A N H ÅT V EI T
Master i historie
Universitet i Oslo

T

il alle tider må væpnede konflikter ha skapt
frykt for å tap og død. Voldtekt, drap og plyndring forfulgte folk i krig, men frykt er også et
potent våpen som er blitt brukt bevisst av konger og
generaler. I den følgende artikkelen vil jeg undersøke i
hvilken grad nordmenn på 1100-tallet brukte frykt som
bevisst virkemiddel i sin krigsstrategi. Som kildemateriale vil jeg bruke Heimskringla. En mer helhetlig gjennomgang av metoder for norsk krigføring har jeg samlet
i min masteroppgave «Kongelig krigføring i tidlig
middelalder: En komparativ undersøkelse av den norske
formen for krigføring med den europeiske».1
Strategi
Frykt kan brukes som militær strategi på to måter. For
det første som et strategisk virkemiddel. Enkelt forklart er det at man utnytter frykt til å oppnå militære
fordeler. Et eksempel på dette er bevisst å være brutal i
krig. Dersom man torturerer krigsfanger, kan fiendens
soldater vegre seg for å slåss, og de som benytter tortur
får færre fiender å bekjempe.
Den andre måten frykt kan brukes på er som militærstrategisk mål. I norsk middelalder var militær
beslutningsmakt og den politiske makten samlet i én
person, men det var flere slike personer innad i riket.
Kongen var sterkest, men han hadde ikke noe militært eller politisk maktmonopol. Militære hensyn var
viktige for kongen, men ikke enerådende. Det fantes
en overordnet strategi hvor militæret bare var ett av
de strategiske virkemidlene. Det er derfor tenkelig at
man også i denne tidsperioden finner militærkampanjer utelukkende for å skape frykt. Hvis frykt ble brukt

enten som et virkemiddel for å oppnå militær suksess
eller var et mål i seg selv, kan vi si at nordmenn bevisst
brukte frykt i krig.
Frykt som bieffekt av krigføring
Det er mange tilfeller i Heimskringla på at krig skaper
frykt. Et av de mer konkrete og artige eksemplene
handler om Olve. Hans bidrag til historien skjedde
under vendernes angrep på Konghelle i 1135.2 Olve fikk
beskjed om angrepet under et gjestebud, tok stridsøksen ned fra veggen, og løp alene ned for å hjelpe byborgerne. Han ble omringet av åtte vendere:
Olve løftet øksen opp over hodet, og med forhjørnet slo han til ham som stod bak ham, under haken
og skar opp kjeven og strupen på ham så han gikk
baklengs i bakken. Deretter svingte han øksen
fremover, hugg en annen i hodet og kløvde ham ned
til skuldrene. Så gikk de på hverandre, og han drepte
to til og ble selv hardt såret, men de fire siste flyktet.
Olve satte etter dem. To av hedningene løp ut i en
grøft som lå foran dem, og Olve drepte begge.3

Selv om Olve setter en støkk i angriperne, er det ingen
strategi bak handlingene hans. Olve er bare én person,
og motivet hans er å hjelpe.4
Hendelsene i forbindelse med Magnus Blindes
lemlesting er mer opplysende for hvordan frykt ofte
var en bieffekt av krigføring. Julen 1134- 1135 hadde
Harald Gille samlet seg en hær og lå utenfor Bergen,
hvor Magnus Blinde hadde sitt tilholdssted. Dessverre
for Magnus hadde han kun et fåtall tropper og lokale
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byborgere til å forsvare seg med. Disse viste seg å være
fullstendig inadekvate for å håndtere trusselen fra Harald. Så stor var overmakten, at med dyktig manøvrering klarte Harald Gille å få Magnus Blindes hær til
å gå i oppløsning før de fikk møtt hverandre i kamp.
Magnus så ingen annen utvei enn å flykte, men ble
innestengt av sine egne sjøforskansninger. Han ble tatt
til fange, blindet og kastrert.5 Hvorfor lemlestet Harald
Gille sin angivelige nevø? Det er to mulige tolkninger
hvor dette blir gjort for å skape frykt. Enten kan det
være for å få Magnus selv til å frykte hva som skjer med
ham hvis han utfordret Harald Gille. Hvis så er tilfelle
fungerte det dårlig, da Magnus på et senere tidspunkt
prøvde å kreve tilbake sin kongeverdighet med makt.
Den andre muligheten er at det er en advarsel til andre
utfordrere om at dette er skjebnen som venter dem
hvis de utfordrer Harald. Heller ikke dette fungerte,
da den nye kongen etter få år ble snikmyrdet av Sigurd
Slembe, som ønsket å bli konge.6
Nå er det en forskjell på hva som er intensjonen, og
hva som blir resultatet. Men i dette tilfelle mener jeg at
den eventuelle avskrekkende effekten bare var en utilsiktet virkning. Det reelle målet var heller å gjøre Magnus Blinde til en uegnet konge, ved at han ikke kunne
føre slekten videre. Han ville for mulige støttespillere
være en konge som lovet kaos når det ikke var noen
åpenbare kandidater som kunne etterfølge ham på tronen. Det samme resultatet ville man oppnå ved å drepe
Magnus, men det å drepe sine egne slektninger ville
ikke være en god måte å fremstå som en verdig konge
på. På denne måten nøytraliserte Harald Gille ganske
effektivt sin motstander, uten å måtte ty til frendedrap.
Harald Gille kan derfor etter min mening ikke sies å
ha satset på frykt som strategisk virkemiddel.
Det førte utvilsomt til mye frykt da Harald Gilles
banemann, Sigurd Slembe, brøt en av de kulturelle
normene i norsk krigføring ved å drepe motstanderens
viktigste støttespillere når de var alene på landsbygda.
Her hadde stormennene begrenset med hirdmenn da
det var kostbart å ha mange menn samlet på ett sted
over lang tid. Kongen hadde ikke ressurser til å tilby
beskyttelse til alle sine støttespillere rundt om i landet.
Slike lokale allierte var viktige for at kongen skulle
kunne påvirke og styre distriktene. Derfor kunne han
ikke holde dem samlet rundt seg. Resultatet var at et
krigerfølge som kunne ta ett stormannshirdfølge på
enten 80 mann hvis det var den øverste eliten, eller 40
for den lavere adelen relativt trykt kunne angripe disse
stormennene når de var hjemme på sine setegårder. 80
mann var i verste fall, antagelig var det langt færre hvis
det ikke var spesielle grunner til å samle så mange hirdmenn som loven tillot.7
Sigurd Slembe hadde et sterkt nok krigerfølge til å
angripe stormennene hver for seg. Ved å angripe motstanderens stormenn på sine setegårder, brøt han en
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gammel kulturell norm.8 Normalt ville begge sider i en
konflikt latt være å angripe motstanderens stormenn
for slik å unngå represalier mot sine egne, men alle
Sigurd Slembes støttespillere reiste med ham og var
derfor ikke sårbare på samme måte. Hvor bevisst dette
var, kan diskuteres, men det var uansett en sjokkerende
handling i sin samtid. Når Sigurd drepte disse stormennene var det derfor sannsynligvis mange stormenn
som satt alene på gårdene sine og følte seg utrygge.
Spørsmålet er om det var hovedmålet for Sigurd?
Svaret på dette er antagelig nei. Det finnes andre
tolkninger som virker mer sannsynlige. Antagelig
var drapene et forsøk på å få de tre kongssønnene til
Harald Gille til å fremstå som svake konger. Regenter
som ikke kunne tilby den sikkerheten deres allierte
forventet og derfor ikke fortjente støtte. Det er trolig
at utfallet av hans strategi førte til usikkerhet og frykt
hos stormennene i landet, men det var ikke snakk om
bevisst bruk av frykt.9
Frykt som militærstrategisk virkemiddel
Det er interessant å ha Sigurds handlinger i minne når
man sammenligner med hvordan Harald Hardråde
kjempet for den danske tronen. Harald Hardråde var
samkonge med Magnus den Gode, som også var konge
i Danmark. Da Magnus døde anså Harald Hardråde
seg selv for å være arvingen til begge rikene, men han
valgte å konsolidere makten i Norge først. Dette skapte
et maktvakuum i Danmark som Svein Ulvsson utnyttet
da han utnevnte seg selv til konge, ifølge Heimskringla. Harald Hardråde mente at han hadde blitt frarøvet
retten til tronen. Resultatet ble en væpnet konflikt,
utkjempet i Danmark. I denne striden brukte den norske kongen en strategi, lik Sigurd Slembes, rettet mot
motstanderens lokale støtte. Det strategiske virkemiddelet var plyndring.10
Plyndringen hadde to virkninger. Den ene var at
Svein Ulvsson skulle fremstå som en konge som ikke
kunne beskytte landet mot fremmede tropper. Dermed
fremstod danskekongen som svak. Det var lite ønskelig
for en konge, spesielt i en situasjon hvor det var sterk
intern splittelse. Flere danske stormenn var derfor
enten sympatiske til den norske kongen, eller nøytrale.
Dermed presset Harald Hardråde for at danskene selv
skulle kaste ut tronpretendenten. Det skulle vise seg at
en norsk konge som plyndrer og angrep dansk land for
å ta den danske tronen ikke fikk noe økt dansk støtte.
Strategien feilet i så måte.11 Den andre virkningen av
strategien var at den presset danskekongen til å møte
den norske kongen i felten. Hvor det viste seg at danskene ikke var sterke nok til å vinne. Kong Svein ble
tvunget til å møte den norske hæren fordi han måtte
vise at han gjorde noe for å forsvare dansk territorium.
Dette var risikabelt, for dersom han døde ville sannsynligvis kong Harald blitt dansk konge. Slik utnyttet
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Harald en krigsstrategi, plyndring, som kunne virke
både formålsløs og fryktskapende til å tvinge danskekongen i felt. Hvis han hadde valgt å bli hjemme ville
han vise seg som en maktesløs konge, som ville være
risikabelt med tanke på den svake lokale støtten Svein
Ulvsson hadde.12
Derfor kan man si at plyndringens krenkelse av
dansk territorium var det som førte til suksess. Samtidig var det rimelig å si at frykten for å miste gods og
familie til nordmennene også spilte en rolle. Det var
ikke bare de som ble rammet direkte, men også de som
fryktet at det skulle skje med dem som presset kongen
ut i felt. Dermed kan vi si at i dette tilfelle brukte nordmennene frykt aktivt i sin krigsstrategi.
Et eksempel som førte til mye frykt, er angrepet
Magnus Berrføtt gjennomførte mot Skottland i 1098.
Her ble hele den norske flåtemakten brukt til å herje
på de skotske øyene utenfor kysten. Det politiske målet
som skulle oppnås var å sørge for at de lokale norske
stormennene ikke skulle bli mer knyttet til den skotske
kongen. Samtidig som man skulle vise den skotske kong
Edgar I at øyene utenfor Skottland naturlig hørte til
innenfor den norske kongens maktsfære. Dette ble gjort
ved å vise at den norske flåten var totalt overlegen den
skotske. For å oppfylle dette politiske målet var det militærstrategiske målet å vise at nordmennene styrte til sjøs.
Hvis nordmennene var den mektigste sjømakten var det
de som bestemte over hvem som reiste til og fra øyene.
Dermed kunne de hindre at eventuelle skotske forsterkninger nådde øyene. Norske styrker kunne derfor til en
hver tid militært erobre en øy. Med ett unntak hvis den
skotske kongen befestet en øy så mye at nordmennenes
hær ikke klarte å ta dem. Men en slik stasjonering var
ikke mulig på alle øyer. Dessuten ville det være en fordel
for nordmennene som kunne beleire den befestete øya
og få fritt spillerom på andre øyer og fastlandet. Målet
ovenfor den skotske kongen var å vise at han var maktesløs til å motstå den norske flåtemakten og derfor tjent
med å anerkjenne at nordmennene kontrollerte alle øyene. Dette på tross av hvor geografisk nærme de var både
den skotske tronen og det skotske fastlandet. Det var
rett og slett en maktdemonstrasjon. Det kan derfor virke
som frykt var en bieffekt og ikke et sentralt virkemiddel i
den militære strategien.13
Men denne kampanjen rettet seg antagelig også
mot de norske stormennene som styrte på øyene. Nominelt var det den norske kongen de sverget troskap til,
men det var den skotske tronen og landet de var nærmest fysisk til. Det var langt til nærmeste norskkontrollerte territorium. Disse hadde gjennom giftemål og
allianser blitt dratt stadig tettere inn i skotsk politikk.
Flere hadde titler og gods fra både den skotske og den
norske kongen. Det var sannsynligvis en reell fare for at
de skulle sverge full lojalitet til den skotske tronen og ta
med de norske landområdene de kontrollerte. Det var
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derfor viktig å vise dem hva som skjedde på de øyene
som ikke var kontrollert av nordmenn.14 Altså ligger
det implisitt en melding om at hvis stormannen valgte
å sverge lojalitet til den skotske kongen, vil nordmennene ha viljen og ressursene til å gjennomføre denne
formen for herjing på de øyene som ikke lenger ville
være norske. Mot dem ble det derfor ikke brukt noen
form for militærmakt, bare vist konsekvensene av bruken av norsk militærmakt. Frykten for at den norske
kongen kunne gjøre noe slikt, ville definitivt være med
i vurderingene hvis en stormann tenkte å bytte lojalitet.
Med tanke på hvor alvorlig det ville være å gi en del
av norsk territorium til en utenlandsk konge, ville den
norske kongen sannsynligvis prioritere høyt å vise for
andre stormenn at denne formen for oppførsel ikke
lønte seg. Enten ved å herje landet eller okkupere og
sette inn en som var lojal mot den norske tronen.
De norske stormennene var derfor ikke direkte
utsatt for bruk av militærmakt, men den indirekte trusselen og frykten den må ha skapt er klar. For å oppnå
det politiske målet med å holde norske stormenn på
øyene i vest lojale, brukte den norske kongen frykt som
et militærstrategisk virkemiddel.
Frykt som militærstrategisk mål
Det tydeligste eksempelet på denne militærstrategiske
måten å bruke frykt på er maktdemonstrasjonsleidangen. I motsetning til de andre formene for leidang er
den til for å vise makt og ikke slåss. Den ble brukt til de
viktige kongemøtene med andre monarker eller mellom
konger innad i landet. Leidangen skulle beskytte kongen
mot motstanderen, men viktigere var den andre funksjonen, nemlig å vise hvor sterk den norske militærmakten
var. Generelt kan man si at dess mektigere en forhandlingspartners hær var, dess viktigere var det å avtale noe
denne personen ville akseptere, slik at han ikke senere
ville bruke denne hæren til å tvinge frem mer fordelaktige vilkår.15 Denne respekten kan også beskrives som
frykt. Ikke nødvendigvis en frykt for livet der og da, men
en frykt for hva denne styrken, hvis den skulle slippes løs
på et annet land, ville føre til. Det kan argumenteres at
det her er mer snakk om en sunn respekt, men i dette tilfelle er det bare to måter å beskrive den samme effekten
på. Man respekterer fordi man frykter.
Vi kan derfor si at frykt hadde sin rolle i norsk militærstrategi på 1100-tallet. Det vil si utover den frykten
som krig i seg selv skaper. Nordmennenes krigføring
var ikke dominert av militærstrategier basert på frykt,
men de forekommer. I sitt «reneste» utrykk i maktdemonstrasjonsleidangen hvor den ærefrykten som flåten
inngyter er viktig for å gi et fysisk utrykk for makten til
den norske kongen. ✤
Ole Kristian Håtveit (f. 1985), master i historie fra Universitetet i Oslo (2014).
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ostmoderne redsel: Det frykteligste en moderne film-entusiast kanskje kunne forestille
seg, er at Nosferatu (1922), en av de viktigste
filmene i hele filmhistorien, ville ha forsvunnet etter
at den hadde kommet ut. Dette skjedde med Alfred
Hitchcocks tredje film. The Mountain Eagle (1926) er
forsvunnet til i dag, og det samme kunne ha skjedd
med Nosferatu. For etter at filmen hadde kommet ut,
saksøkte enken til Dracula-forfatteren Bram Stoker
filmprodusenten som jo aldri har lagt skjul på at hans
fortelling var en adapsjon av den senviktorianske
romanen, at Nosferatu altså var et plagiat, som doktoravhandlingen til en tysk partipamp. På grunn av
etterkrigstidens galopperende inflasjon ville den lille
tyske produksjonsbedriften aldri ha vært i stand til å
punge ut overfor Storbritannia; det tyske rettsvesenet
avgjorde at alle kopiene som man kunne få tak i skulle
tilintetgjøres. Filmen overlevde likevel dette britisktyske joint-venture autodafé fordi det eksisterte noen
utenlandske kopier som ikke var tilgjengelig for den
tyske justisen.
Sammenlignet med den imaginære redselen at
denne storartete filmen kunne ha blitt tilintetgjort,
er redslene som iscenesettes i filmen heller harmløse.
Ikke uten grunn ble handlingen i filmen i forhold til
romanen lagt tilbake i tid. Mens romanen utspiller seg i
1890-årene, er filmen lagt til tysk biedermeier og til året
1838. Det viktigste transportmidlet er ikke jernbaner
som hos Stoker, men postvogner. Det var altså en historisk film som allerede de første Nosferatu-tilskuerne
så. Dette signaliserer ikke minst krønikelignende teksthenvisninger i gammeldags skrift som strukturerer
filmen og tolker handlingen.
John Hutter, en ung, men suksessfull eiendomsmegler som er gift med den vakre Ellen, blir bedt av

sin sjef om å dra til Transilvania for å treffe en klient
ved navn grev Orlok. Han skal tilby ham en bolig i
den fiktive tyske sjøbyen Wisborg. Da Hutter etter en
lang reise ankom i Transilvania ignorerer han illevarslende tegn og advarsler fra landsbyboerne i traktene.
Etter å ha kommet til slottet til Orlok skjærer han seg
uheldigvis selv i tommelen under en sen middag. Synet
av blod gjør Orlok vill og han forsøker å suge noe av
det til seg, men blir skjøvet vekk. Da Orlok senere får
se et bilde av Ellen, undertegner han rask de nødvendige dokumentene og setter om natten kursen rett mot
Wisborg. Han reiser på sjøveien på båten Empusa. Om
bord er en hel hær av pest-rotter som senere utløser en
dødelig epidemi i byen. Hutter følger på landveien men
klarer ikke å redde sin kone. Mens den lysskye greven
dør ved daggry, dør Ellen som et kvinnelig offer som
med sin renhet forsøkte å redde sin hjemby.
Man kunne vurdere hvorvidt spenningen øker ved
at personene etter deres reelle eller virtuelle sammenkomst med greven fra Siebenburgen ramler ut av den
trygge biedermeierske rammen. Dersom redselen treffer uforberedt på særlig harmløse og uskyldige personer øker spenningskurven i et narrativ tilsvarende.
Økonomisk trøbbel
Nosferatu ble til som en lavbudsjetts-produksjon avant
la lettre etter første verdenskrig. Produksjonsbedriften
Prana film ble grunnlagt av spiritisten og esoterikeren Albin Grau som ville lage denne filmen. Hadde
Nosferatu vært en økonomisk suksess ville bedriften ha
laget flere filmer, men i stedet gikk den konkurs. Dette
skyldtes sannsynligvis ikke bare den rettslige klagen og
tilintetgjøring av dens eneste produkt men også den
generelle økonomiske situasjonen i Tyskland. Høsten
1923 var prisen på en kinobillett på én billion papir-
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mark hvis man ikke var i stand til å betale med noen
egg eller andre verdier ved kinokassen.
Det stod ikke så ille til da filmen ble laget året før.
Men tilgangen til penger var uten tvil knapp. Pengemangelen skyldtes nok en av filmens mest berømte
innovasjoner, de tallrike opptakene utendørs, utenfor
studio. Og en av de to kameramennene, Fritz Arno
Wagner, hadde høstet inn erfaringer med denne typen filmopptak fordi han var krigskorrespondent på
fronten under første verdenskrig. Dersom man filmet
handlingen ved lett tilgjengelige steder, for eksempel.
i lagerhusene i Lübeck, en klostergård i Wismar eller
en avsides borg i Slovakia, sparte man studioleie og
fremfor alt dyre kulisser. Ingen visste bedre om det enn
produsenten. Det var billigere å sende et filmteam med
tog til Lübeck, Wismar eller til dagens Slovakia enn å
organisere et gammel engelsk lokomotiv. Den berømte
innovasjonen ble altså heller styrt av en økonomisk enn
en estetisk kalkyle.
Det er dermed ikke sagt at det finnes mange innovasjoner i Nosferatu, særlig innen det filmetekniske området, som man eksperimenterte med for første gang
eller i alle fall veldig tidlig. Dette gjelder for eksempel
det sakte enkeltbildeopptaket under Hutters vognfart
til Siebenbürgen eller bruken av negativbilder som
skal produsere det magiske inntrykk av en fortryllet
skog. I motsetning til disse triksene er filmens lineære
fortellemåte heller konvensjonell, den avbrytes bare
gjennom et annet teknisk element, nemlig de tallrike
mellomtitlene. Det er gjennom skrift, nemlig gjennom
en gammeldags bok som Hutter finner i et vertshus før
han når sitt reisemål, slottet i Karpatene, at tilskueren
for første gang får vite om vampyr-myten. Først nå
vet seeren at han ser på
en grøsser. Dette er altså
litterær informasjon, som
ikke formidles gjennom
filmatiske virkemidler.
Filmen på denne tiden
har som kjent skapt en
ny kvinnelig rollemodell,
vamp. Den har utviklet seg
fra litt tidligere forestillinger om femme fatale som
ble skapt i den symbolistiske diktning. Ingenting
av dette er å se i Nosferatu.
Paret som står i sentrum
blir biedermeiersk og sentimental. Relasjonen mellom fru Hutter og greven før de i
det hele tatt møtes forblir likevel en av de mest konstruktive gåtene i filmen. Hun våkner skrikende i Wisby
i det øyeblikket da greven i Transilvania nærmer seg
hennes mann. Han ville bite ham i halsen, skulle suge
hans blod og gjøre ham slikt til sin adept. Faktisk for-

driver hun Orlok på denne måten. Denne type kommunikasjon er muligens ikke noe problem for en spiritist.
Dette var kanskje heller ikke noe problem for mange tilskuere som levde i en tid da det oppstod mange tyrannfilmer og da edderkoppens nett ble til en viktig litterær
og politisk metafor. Dessuten har greven Orlok allerede
en agent i Wisborg, nemlig Knock, sjefen til Hutter som
spiser fluer og som til slutt havner i galehuset.
Denne korte analysen viser at skrekkens konstruksjon i en grøsser foregår på flere nivåer. Både historiske
og økonomiske aspekter spilte en avgjørende rolle. Men
dette gjelder også for ubetydelige detaljer. Grevens navn
betyr på nederlandsk «krig». I filmen er dette den eneste
henvisningen til alle de skrekkhendelsene som de første
tilskuerne hadde opplevd noen år før: krigen, den spanske influensa, borgerkrigen og en gigantisk inflasjon.
Dette vitner om den uhyre forskjell mellom en reell
redsel og en estetisk skrekk. Men de talende navnene i
filmen skaper forvirring. Empedusa, navn på skipet, er
også navn på en antikk skrekk-skikkelse. Kanskje passer dette best til redslene som skipet bringer tilbake til
Wisborg. Men grevens første offer er besetningen. Bare
grevens borgerlige navn, Max Schreck, er passende. Det
at «Schreck» ikke er ensbetydende med «skrekk», men er
i Tyskland et like gjengs familienavn som Hutter vitner
også om at det er tilfeller som bidrar til konstruksjonen.
Denne konstruksjonen følger ikke noe masterplan til
en genial filmskaper, som på grunn av pengemangel
er tvunget til kompromisser, men oppstår autopoetisk
innen systemets grenser.
Fra Serbia til Wien
Nosferatus produsent, Albin Grau, har fortalt at han
under første verdenskrig
deltok som soldat i Serbia.
Der traff han visstnok flere
bønder som skal ha gravd
ut døde udøde fra kirkegårder, vampyrer altså, og
boret spissete påler i deres
hjerter. De hadde også andre måter å sette punktum
for en død udød.
Fortellingen kan
stemme. Den ville i så fall
være en av de få kildene
om at enda i det forrige
århundret gjorde man kål
på såkalte døde udøde
på en slik måte. Men fortellingen refererer også til en
eldre og mer opplyst vampyr-diskurs. Etter krigene
med tyrkere i 1718 tilfalt en del av den nordlige Serbia
og Bosnia til Østerrike. Da det oppstod uforklarlige
epidemier med tallrike ofre i disse regioner, begynte
vampyr-historier å sirkulere. Disse historiene handlet
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Både historiske og økonomiske aspekter spilte
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om døde udøde og om påler i tre som ble boret inn i
deres hjerter. Det høres ut som om disse fortellingene
er generert og styrt av skrekken og redselen for vampyrer. Men det handler heller om en pragmatisk måte å
avverge angsten på. Den konstruktivistiske strukturen
er åpenbar: vampyr-myten er alltid til stede latent i bevisstheten, men den blir et
kommunikativt manifest i
det øyeblikket da ubegripelige hendelser, nemlig en
ukjent sykdom med uforholdsmessig mange døde,
krever en forklaring. En
overtroisk rasjonaliseringsstrategi, kunne man altså
si. I denne usikre situasjonen oppstår direkte eller
indirekte mange pasienthistorier som understøtter
dette diskursive systemet
som nettopp er blitt etablert. På en autopoetisk
vis bygger systemet på mytiske materialer som ikke
spilte noe rolle ellers i hverdagen. Det er satt sammen
av handlinger og språkhandlinger som har en strukturerende og stabiliserende funksjon. Samtidig finnes en
stadig utveksling mellom diskursen og dens kontekst
fordi denne typen vampyrisme eksisterer aldri som et
enkeltfenomen. Mest sannsynlig resulterte slutten av
epidemien i at diskursen i sin lokale og sin regionale
form også tok slutt. Diskursen integrerer angsten, men
skaper fremfor alt orden.
Dette vises i den følgende kilden som er representativ for en rekke lignende tekster. Angst forekommer
først og fremst som mareritt, dens innhold rasjonaliseres med hjelp av Vampyrtro. Det fortelles om en ung
kvinne som var frisk og sunn da hun skulle legge seg.
Ved midnatt våknet hun med et fryktelig skrik, var
redd og skalv over hele kroppen. Hun klaget over at en
heiducke (heiducker var landsens grensesoldater) som
døde for ni uker siden har kvalt henne. Tre dager etterpå døde hun selv.
Ifølge opplysningene fra bondebefolkningen viste
mange døde kjennetegn på et liv etter døden: de
blødde, var tjukkere enn før, hår og negler har blitt
lengre, erigerte peniser ble observert. Alt dette er tegn
på en prekær folkelig kunnskap som ikke visste noe om
de posthume kroppslige forandringene under spesielle
forhold.
Ettersom disse observasjonene skapte uro ved den
nye grensen ble embedsmenn og særlig militærleger
koblet på for å undersøke tilfellene. Disse rapporterte
skriftlig til den militære ledelsen. Rapportene ble videresendt til Wien der de skapte en god del opphisselse
og interesse, forøvrig også vitenskapelig interesse. Sær-

lig hendelsene i 1832 i bygdene Kisolova og Medgiva,
som var spesielt godt og detaljert dokumentert, ble diskutert utførlig i nesten hele Europa. Dette gjaldt ikke
minst de vitenskapelige akademiene der disse saker
ble diskutert og der medlemmene skrev dissertasjoner
og avhandlinger som i sin tur ble utvekslet med andre
lærde institusjoner. På
denne måten ble en lokal
eller regional overtro som i
den ene eller andre formen
også eksisterte på andre
europeiske regioner til en
europeisk diskurs.
Observatører på stedet,
for eksempel rettslige
etterforskere eller håndverksmessig utdannete
militærleger som nok var
flinkere til å amputere enn
til å analysere, hadde en
tendens til å legge bygdebefolkningens fortellinger
til grunn for sine egne diagnoser. Det dreide seg altså
om forholdsvis enkle konstruksjoner som kombinerte visse observasjoner som man i dag ville kalle for
postmortale transformasjoner med fortellinger som ble
levert fra tredjepersoner, nemlig heiducker. Imidlertid
var heiduckene heller premissleverandørene, fordi de
allerede hadde dannet en sammenheng mellom troen
på vampyrer og tegnene som kunne observeres ved de
utgravde døde. Det dreier seg altså om en variant av
pasientfortellinger der ikke vedkommende selv, men en
tredje, medisinsk ikke utdannet person fungerer som
korrespondent og dermed som vitne. På denne måten
inntar denne personen også rollen som diagnostiker.
Funksjonen til de lokale autoritetene var derimot heller
passiv. Bortsett fra noen få unntak bestod deres oppgave i å opptegne det som ble hørt og i å videreformidle
det som ble hørt og sagt i de europeiske sentrene.
Legene ved de europeiske vitenskapelige institusjonene, blant annet den berømte Gerard van Swieten, var
ikke villige til å innlate seg på en slik fremgangsmåte.
Deres tilnærming var fra starten av kritisk og preget
av skepsis. De akademiske legene forsøkte å påpeke
motsigelser, unøyaktige observasjoner og tvilsomme
formuleringer i rapportene fra sine kollegaer fra grensen. De ville påvise at det som stod på papiret ikke
kunne ha skjedd på denne måten. De sammenlignet
utsagn derifra med egne erfaringer eller med rapporter
fra andre leger som har beskjeftiget seg med postmortale forandringer hos lik. På denne måten kunne
de påvise at den angivelige gumling og slafsing til de
døde, vektøkningen og ereksjonene, veksten av hår og
negler hadde sine naturlige årsaker som legene kjente
til fra andre situasjoner. Et fenomen som grenselegene

Skrekkens eneste
begrensing er slutten
til kunstverket som er
viet den. Den forsvinner så snart man
lukker boken eller
forlater kinosalen.
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forklarte som vampyrisme avfeide sentrumslegene som
overtro og som en følge av naturlige årsaker. I opplysningens navn bidro disse legene til vampyrismens
dekonstruksjon.
Det var nettopp en litterær dilettant og lege, John
Polidori, livlege til den berømte engelske forfatteren
Lord Byron, som i 1819 med sin fortelling The Vampire grunnla en litterær, og senere en filmatisk, sjanger.
Den moderne vampyr-diskursen som man fremdeles
ikke kan se slutten på var dermed etablert. Den er en
senromantisk konstruksjon som bygger på en hovedsakelig estetisk skrekk. Berømte eksempler på det er
Bram Stokers roman Dracula eller Friedrich Wilhelm
Murnaus film Nosferatu. Det er en skrekk som truer
ingen, men som stimulerer nervene og som formidles og mottas i lese- eller kinosalen. Skrekkens eneste
begrensing er slutten til kunstverket som er viet den.
Den forsvinner så snart man lukker boken eller forlater
kinosalen.
Den øverste militærlederen i de serbiske områdene
var generalen Karl Alexander von Würtemberg. I 1733
overtok han regjeringsmakten over sitt sørvesttyske
fyrstedømme Würtemberg og ble oppnevnt til keiserlig
generalfeltmarskalk. Denne funksjonen innebar høye
representasjonskostnader. Den protestantiske befolkningen i det lille territoriet var desto mindre villig til å
betale disse utgiftene ettersom Karl Alexander hadde
konvertert til katolisismen. For å ta fatt i de økonomiske problemene engasjerte fyrsten bare et år før
han dødde den jødiske finanseksperten Joseph Süss
Oppenheimer som finansråd og «hoffaktor». Et år etter
Karl Alexanders død ble Oppenheimer, en høyt dannet
mann, dømt i en skinnprosess og henrettet. En gang til
i historien ble den religiøse konflikten mellom katolikker og protestanter løst på bekostning av jøder. Saken
mot Oppenheimer og hans død utløste en diskursiv
bølge som kan sammenlignes med vampyrisme-diskursen blant de serbiske bøndene. «Jud Süss» ble til en
viktig metafor for en angivelig økonomisk blodsuger.
Dette har Albin Grau mest sannsynlig ikke visst om,
ellers ville Nosferatu kanskje ha inngått som antisemittisk tyrannfilm i filmhistorien. Begge filmer har paralleller. Det gjelder den tyranniske, men også ensomme
og ulykkelige heltefiguren som i begge filmer blir fulgt
av en rotteflokk ved sin ankomst. Men det gjelder også
det sentimentale kjærlighetsparet der kvinnen nok en
gang blir til et offer. Denne parallellen ble faktisk oversett av den store filmteoretikeren Siegfried Kracauer i
hans berømte bok fra 1947, From Caligari to Hitler. ✤
Michael Schmidt (f. 1952) er professor i tysk litteratur og
kultur ved Universitetet i Tromsø.
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Henrettelsen av Robespierre og hans støttespillere 28. juli 1794. Kunstner: Ukjent. Foto: Wikimedia Commons
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AFTENPOSTEN: A MEDIA AGENT
IN THE POLITICS OF MEMORY.
Aftenposten is one of the most read newspapers in Norway. Since 1945, its articles
have dealt with various aspects of World War II and the occupation of Norway by
the German National Socialists and thereby determined the historical discourse. The
so-called Norwegian consensus-narrative defined and limited subjects discussed.
The narrative states that most Norwegians were active resistant fighters against
the German occupants during World War II. That most Norwegian citizens were
passive and some even participated in the crimes of the National Socialists and the
Shoah, was disregarded. Aftenposten’s reportage, which was especially addressed
to national audiences, served to establish and strengthen the consensus-narrative,
but also caused its decline.
J U LI A ERO L
PhD student in History
University of Heidelberg

I

n humanities it is assumed that connecting
stories or narratives concerning sociocultural
or historical events are formed within societies.
These narratives are uniting elements for groups.
Often, they simplify or varnish stories and express
just one possible perception. Narratives can exist for
decades. It is possible to adjust and analyse them
in retrospect.1 In so-called discourse-analysis, all
circumstances in which narratives were developed,
formed, and changed are considered. In the field of
history, a discourse is composed by more than one
narrative or storyline. It is limited by unconscious
rules that, theoretically, determine the subject of
discussion, as well as the participants.2

The Norwegian consensus narrative
Upon analysing the post-war-discourse in Norway, one
particular narrative stands out: the so-called Norwegian
consensus narrative - also referred to as the consensussyndrome - which was developed during World War
II.3 Its storyline divided the population into two groups,
patriotic Norwegians that offered resistance and the
«others» that collaborated with the German National
Socialists.4 The patriots, the so-called «Jøssinger», defined the ethical values of the nation after the war.5 The
«others», the so-called «Quislings», remained a part of
the nation. However, they were excluded from any form
of participation in the national consensus, condemned
during the legal purges [landssvikoppgjøret] in the afterwar years and subsequently excluded from society.6
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How did the publications in Aftenposten influence
the consensus narrative?
An analysis of the great media debates and events,
between 1945 and 1991, that formed the consensus,
leads to the conclusion that Aftenposten affected the
narrative heavily.7 After a brief historical introduction,
I will demonstrate that reportage of the newspaper
served to establish and strengthen the Norwegian consensus-narrative, but also enabled its readers to form
a (consensus-) independent opinion. The examination
of the issues of Aftenposten, between the end of World
War II in 1945 and the so-called Norwegian Historikerstreit in 1991, proves its historical and political influence.8 Based on the reception of announcements and
contributions by the editorial staff and external writers,
the origin, strengthening, existence and development
of the national consensus narrative can be understood.
The debates between Oliver Hansen Langeland and
Annæus Schjødt in the 1940s, as well as between Ralph
Hewins and Annæus Schjødt in the 1960s, are striking
examples of the way the newspaper used its influence.
Furthermore, we will see that the end of the division of
the population was, amongst others, the (unintended)
result of media coverage.
The history of Aftenposten
Aftenposten was first published in 1860. Today, it is
owned by the Schibsted group. During World War II, it
served as a propaganda organ for the German National Socialists, but by 1945, the Norwegian government
demanded that the board of the newspaper account
for its collaboration with the occupying forces.9 The
newspapers, affected by the so-called newspaper purges
[avisoppgjøret], paid a fine to papers that were forbidden during the occupation.10 Right-national tendencies
cannot be found in the publications of Aftenposten after
the «newspaper purges».11 Before and after the war,
large parts of the press depended on party subsidies
and went bankrupt without these. Norwegian newspapers show a clear political imprint after World War
II. In 1957, the «right wing» party [Høyre] financed and
dominated 30 percent of the newspapers that can be
labelled as economic and liberal.12 From the end of the
1960s until the 1980s, the parties lost their influence.13
The economic interests of companies and owners started to dominate the issues of newspapers. Nevertheless,
until the year 2005, it was possible to prove «proHøyre-tendencies» in the articles of Aftenposten, despite
the majority representing a neutral point of view.14
The power of media
According to the «agenda-setting theory», mass media
is an influential agent in shaping public opinions, like
the consensus narrative.15 In the politics of memory
journalistic media is an important authority and an
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expression of a published opinion as well as social memory.16 Through media, for example newspapers,
people learn about the world, about incidents and
debates. Readers are given selected and thus filtered
information.17 Journalists, as authors, are the main
players on the field of print media.18 Their selection of
information and re-telling of events can result in newsdistortion, which may not be intended.19 Newspapers
can turn into speakers for their publishers and represent their interests.20 They are agents in the formation
of opinions and commercial good at the same time.21
1940s: Oliver Hansen Langeland
A strong demand for information characterizes the
end of the 1940s in Norway.22 After the end of the war
and the end of censorship, various topics were discussed in public. One controversial example, the book
Dømmer ikke by Oliver Hansen Langeland, published in 1948, questions the consensus-narrative.23 The
former resistance fighter Langeland questions the
methods of the government Nygaardsvold, that ruled
before the occupation. In addition, he criticizes the
mistakes that were made during the legal purges after
the war.24 The publication of the book was followed
by a public debate between Langeland and Johannes
Bratt Andenæs. Andenæs was dean of the faculty of
law, detained during WWII and an advisor in the legal
purges after the war.25 The written argument starts with
a review of the book on 27th November 1948 by Andenæs. He criticizes the content as being too polemic.26
Langeland comments on the review and confronts his
critics with the mistakes made during the legal purges.27 Andenæs newly reacts with new criticism.28 The
two debaters were given the same space to present their
opinions. The fact that Langeland, as a consensus critic,
could present his point of view is remarkable. His oppositional attitude made him a controversial figure,
despite his efforts for the resistance. The discussion is
exemplary of the debates of the following decades. Critics of the consensus narrative were heard if they had
fought for the «fatherland» during the war. Personalities who present a conflicting position are characteristic of debates in Aftenposten and were, for at least one
debate, intentionally chosen.29 At the newspaper´s request a certain author, as a representative of a particular, already predictable opinion, writes a criticism about
a person or situation and starts a controversy.
The editors can influence the press products. As
«agenda setters» they are free to choose authors based
on their anticipated positions.30 Langelands´ perspective is presented in detail, although Andenæs position
is supported by the editors. Opposite to the consensus Aftenposten presents an unpopular position to the
reader, who must then form his or her own opinion.
The reporting of the editorial is diverse and strives for
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neutrality.31 Former «collaborators» were discursively
excluded from participation in public debates, which
subsided in the late 1940s and 1950s.32
1960s: landsvikoppgjøret – legal purges
At the beginning of the 1960s, Aftenposten informed
its readers about the founding of the parliamentary
inquiry commission related to the legal purges after the
war. Its final report, which confirmed the judgements
during the trials, supported and legalized the consensus narrative.33
A letter to the editor demonstrates the position of
those convicted.34 The writer agrees with the president
of the government Hambro, who stated that a line had
to be drawn under the post-war trials. She underlines
that to be branded as a traitor forever, for the NS membership, is a hard punishment. The letter illustrates the
position of the «traitors», even if only in a few sentences. At the beginning of the 1960s, all readers had the
opportunity to express their opinion.35 The inclusion of
the «others» highlights the editorial staff ’s endeavours
toward a neutral and multi-faceted discussion.
1965: Quisling – Prophet without honor (biography)
In 1965 the publication of the first Quisling biography,
Quisling. Prophet without honour, caused both media
and political debates.36 In his book, Ralph Hewins describes Vidkun Quisling as a misjudged politician who
meant only the best for his country.37 Hewins provoked
former resistance fighters, among others, with his statements.38 Annæus Schjødt, former resistance member
and lawyer at the highest court, criticized the book
first, especially its sources, and initiated a controversy.39
Schjødt and various readers who wrote letters to the
editor represent the «patriotic» side.40
The positioning of the editorial makes the example
special and rare. A statement of the journalists of Aftenposten is – in the debates examined – extremely hard
to find. The majority of the articles are written from
a neutral point of view. In most cases, it is impossible
to truly identify the opinion of the writers. Nevertheless, in the instance of the late editor in chief Johannes
Jeremias Nesse, the representatives of Aftenposten felt
the need to correct inaccurate information given by
Hewins, by joining in with his critics.41
A report on a meeting of the parliament and several
media representatives illustrates the influence of Hewins’ book on all layers of Norwegian society. The Minister of Justice, representatives of the parliament, and
the editors in chief of different newspapers, such as
Aftenposten, discussed a possible ban of the monograph.42 The direct political influence on and control
of the press is seldom provable in the Norwegian
discourse. It underlines the importance of the publication for the development of the consensus narrative. In

FORTID | 2/2015

general, the 1960s reportage is marked by the consensus narrative. Aftenposten contributed to the spreading
and strengthening of the public conception of history.
Opinions deviating from the consensus were used to
contrast the narrative. Controverse topics and people
excluded from forming the narrative, for example the
former members of NS, are only mentioned in letters
to the editor. At the same time, the expression of a
variety of opinions is maintained by the publication of
«non-consensus-conform» statements.
1970 and beyond: The public discussion of the
consensus narrative
In the 1970s, the reporting expanded into political
debates. In contrast to the years before, «traumatic»
subjects were explored.43 The discussion of «burdensome» aspects changed the culture of debate.
Intellectuals, politicians, and the discursive ostracized
(Norwegian) Jewish survivors of the Holocaust appeared as media actors and brought «difficult» topics
up.44 Former «traitors» took part in the controversies
as contemporary witnesses, even though they were
still marked as the «others».45 The consensus narrative
no longer blocked but nevertheless limited the official participation of those sentenced. The variety of
information given in the newspaper can be explained
by economic interests. The readers of Aftenposten could
form an opinion that was influenced by, but not fully
limited to the consensus narrative.
Finally, the national consensus was discussed openly
and in public in the 1980s, in the so-called Norwegian
Historikerstreit. The newspaper supported, amongst
others, the public negotiation of history and reunification of the population. The process was carried out by
the editorial staff, as well as debates among primarily
young historians.46
Conclusion
Analysis of articles in Aftenposten between 1945 and
1991 shows that the editorial staff of the newspaper
aimed for neutral, well-balanced reports. Publications
in the newspaper were adjusted to fit the consensus
narrative for a long time, but controversial topics were
still published. Besides the newspapers’ mission to inform, it is reasonable to assume an economic motivation. According to the so-called «attention economy»,
controversial debates do sell very well.47 The editorial
staff of Aftenposten spread, shaped, and finally contributed to the breaking away from the consensus story.
The examined articles in Aftenposten do not show any
«right-national» tendencies and prove a successful denazification of the newspaper after the war.48 ✤
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2 Metzger, Geschichtsschreibung und Geschichtsdenken im 19. und
20. Jahrhundert, p. 91. Metzger refers to: Jarausch/ Sabrow,
«Meistererzählung», p. 18.
3 «Nasjonale konsenssyndromet», in: Grimnes, Historieskrivingen om Okkupasjonen, p. 117.
4 Maerz, Die langen Schatten der Besatzungszeit, p. 71.
5

The majority of the mostly passively opposed Norwegian population is referred to as Jøssinger. Eriksen, Det var noe annet
under krigen, p.56.

6 Bohn, Reichskommissariat Norwegen, p.19. The term «Jøssinger» refers to Jøssingfjord in Norway, where 300 captured
soldiers of the allied forces could be freed. They were imprisoned on the German supply-ship Altmark and liberated,
among others, by Norwegian resistance fighters. «Quislings»
is a synonym for traitor. It refers to the Norwegian leader of
the Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, who became head of
government during the occupation.
7 Peters/ Wessler, «Transnationale Öffentlichkeit», p.127. Grimnes, «Historieskrivingen om Okkupasjon», p.117.
8 The Norwegian Historikerstreit symbolises the break with
the consensus narrative. For the first time the division of the
population was discussed.
9 Hjeltnes, Avisoppgjøret etter 1945, p. 199 and p.323.
10 Two different newspapers, Adressavisen and Morgenposten,
paid 600 000 and 170 000 Norwegian crowns. The hight of
the fines were unknown and thus un-negotiable with reference to others. Hjeltnes, Avisoppgjøret etter 1945, p. 199.
11 Hjeltnes, Avisoppgjøret etter 1945, p. 199.
12 Ottosen/ Røssland/ Østbye, Norsk pressehistorie, p. 120.
13 Hansen, Tabloidisert litteraturformidling?, p. 28-30.
14 Pettersen, Pressen og partiene, p. 63.
15 Röger, «News Media and Historical Remembrance», p. 190.
16 Wilke, «Massenmedien und Vergangenheitsbewältigung», p. 650.
17 Burkhardt, Der scharfe Blick der Nachbarn, p. 143.
18 Blöbaum, «Wandel alternativer Öffentlichkeit», p. 182. Röger,
Maren, «Medien als diskursive Akteure», p. 78.
19 Wieviorka, «Die Entstehung des Zeugen», p. 145.
20 Prittwitz, Politikanalyse, p. 93.
21 Hansen, Tabloidisert litteraturformidling?, p. 28-30.
22 Larsen, «Innledning», p.22.
23 Langeland, Dømmer ikke.
24 Langeland, Dømmer ikke.
25 Falkanger, «Johannes Bratt Andenæs», Store norske leksikon.
26 Andenæs, «Oppgjør med oppgjøret», Aftenposten 27. November 1948, p. 1, 2, 7.
27 Langeland, «Oppgjør med oppgjøret», Aftenposten 04.

UTENFOR TEMA
December 1948, p. 2, 8. The replica is dated to 30.11.1948, it is
thus published with delay.
28 Andenæs, «Hr. Langeland og Sannheten», Aftenposten 11.December 1948, p. 5.
29 Keilhau, «Noytralitetstilhengeren Scharffenberg pa krigsstien», Aftenposten 13.January 1951, p. 2.
30 Blöbaum, «Wandel alternativer Öffentlichkeit», p. 182. Röger,
Maren, «Medien als diskursive Akteure», p. 78.
31 The attachments of the final report of the parliamentary inquiry commission related to the legal purges after the war, make it
possible to trace publications and authors, that dealt with the
«rettsoppgjøret» in a critical way and were published directly
after the war. Many of the listed are former «collaborators».
The report was published in 1953 and demonstrates the
government´s interest in non-consensus-conform publications. Topics that didn´t find recognition in the public debates,
that were «cut-out», can be traced. They proof the so-called
«unconscious discoursive forming» and the existence of the
narrative. Justis- og politidepartementet, Om landssvikoppgjøret, attachment. Arendes, «Zwischen Erinnerungslast und
Erinnerungslust», p.192.
32 Eriksen, Det var noe annet under krigen, p.56. Erol, Vergangenheitspolitik in Norwegen, p.22-32.
33 U.a. «Stortinget fa melding om landssvikoppgjoret», Aftenposten
16. November 1962, p. 14. U.a. «Debatten om landssvikoppgjoret
ma utsettes», Aftenposten 11. April 1963, p. 11. U.a. «Stortinget
forbereder seg pa en hektisk varinnspurt», Aftenposten 18. April
1963, p. 2.
34 Larsen, «Landssvikerene og historiens døm», Aftenposten 02.
May 1964, p.3.
35 U.a. «Tidligere NS-folk krever revisjon av rettsoppgjøret»,
Aftenposten 21. January 1963, p. 2.
36 Hewins, Quisling.
37 Hewins, Quisling, p.11.
38 Hewins was a well-respected author and historian before the
publication of the Quisling book. He had been working on a
publication for the Norwegian king. U.a. «Ganger-Rolv bindeled for britisk og norsk kongehus», Aftenposten 14. January
1965, p. 1.
39 Schjødt, «Frekk historieforfalskning av landssvikoppgjøret»,
Aftenposten 21. April 1965, p.2 and 17. Schjødt, «Vårt rykte i
vennskapelig land», Aftenposten 15. May 1965, p.1.
40 Carlberg, «Quislings arrestasjon den 09. May 1945», Aftenposten 23. April 1956, p.2. U.a., «Injuriesak mot Hewins?», Aftenposten 24. April 1965, p.2.
41 «Vi går imidlertid ut fra at våre rettsmyndigheter gjør dette
famøse skrift til gjenstand for en omhyggelig gransking.», in:
U.a., «Mr. Hewins bagateller», Aftenposten 27. April 1965, p.2.
«Forfatterens kilder synes på det rene, men er alt annet enn
rene, og om kildekritikk skal vi overhodet ikke snakke.», in:
Schjødt, «Frekk historieforfalskning av landssvikoppgjøret»,
Aftenposten 21. April 1965, p.2.
42 U.a., «Historisk forskning», Aftenposten 24. May 1965, p.4.
43 Wilke, Massenmedien und Vergangenheitsbewältigung, p.655.

47

48

FORTID | 2/2015

UTENFOR TEMA
44 The debtors in the analysed issues of Aftenposten, published
between 1945 and 1991, are often the same. Erol, Vergangenheitspolitik in Norwegen.
45 Maerz, Die langen Schatten der Besatzungszeit, p.120.
46 Sørensen, «Den nye historiker-striden», Aftenposten 20.
desember 1989, p.23 and Sørensen, «Forskningen om krigen i
Norge», p.49-50.
47 Röger, «News Media und Historical Remembrance», p.192.
48 Erol, Vergangenheitspolitik in Norwegen, p.66.
LITERATURE
Arendes, Cord. «Zwischen Erinnerungslast und Erinnerungslust. Die geschichtspolitische Selektionsfunktion der Medien in
zeitgeschichtlichen Debatten.» In Sigrid Koch-Baumgarten and
Lutz Mez (publ.), Medien und Policy. Neue Machtkonstellationen
in ausgewählten Politikfeldern. Frankfurt am Main, Peter Lang
Verlag, 2007, pp. 177-196.
Blöbaum, Bernd. «Wandel alternativer Öffentlichkeit. Eine
Fallstudie der Tageszeitung (taz).» In Kurt Imhof, Roger Blum
and Heinz Bonfadelli (publ.), Demokratie in der Mediengesellschaft. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, pp.
182-192.
Bohn, Robert. Reichskommissariat Norwegen. „Nationalsozialistische Neuordnung" und Kriegswirtschaft. (Beiträge zur Militargeschichte, Band 54) München, Oldenbourg Verlag, 2000.
Burkhardt, Nina. «Der scharfe Blick der Nachbarn. Die Bundesrepublik und ihr Umgang mit der Vergangenheit in belgischen
und niederländischen Prozessberichten.» In Georg Wamhof
(publ.), Das Gericht als Tribunal. Oder: Wie der NS-Vergangenheit
der Prozess gemacht wurde. Göttingen, Wallstein Verlag, 2009, pp.
143-162.
Eriksen, Anne. Det var noe annet under krigen. 2. verdenskrig i
norsk kollektivtradisjon. Oslo, Pax forlag, 1995.
Erol, Julia. Vergangenheitspolitik in Norwegen. Die Rolle der Tageszeitung Aftenposten. Heidelberg, unpublished Masterthesis,
2013.
«Johannes Bratt Andenæs», Falkanger, Thor: Store norske leksikon,
unter: http://snl.no/Johannes_Bratt_Anden%C3%A6s, letzter
Zugriff [down loaded 16/06/2013].
Grimnes, Ole Kristian. «Historieskrivingen om Okkupasjon. Det
nasjonale konsenssyndromets gjennomslagskraft.» Nytt Norsk
Tidsskrift, 7/ 2, 1990, pp. 108-121.
Hahn, Hans-Joachim. Repräsentationen des Holocaust. Zur westdeutschen Erinnerungskultur seit 1979. Heidelberg, Universitätsverlag
Winter Heidelberg, 2005.
Hansen, Trude. Tabloidisert litteraturformidling?. Oslo, unpublished Masterthesis, 2006.
Hjeltnes, Guri. Avisoppgjøret etter 1945. Oslo, Aschehoug, 1990.
Jarausch, Konrad/ Sabrow, Martin. «„Meistererzählung“ - Zur
Karriere eines Begriffs.» In Konrad Jarausch and Martin Sabrow
(publ.), Die historische Meistererzählung. Deutungslinien der
deutschen Geschichte nach 1945. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, 2002, pp. 9-32.

Larsen, Stein Ugelvik. «Innledning.» In Stein Ugelvik Larsen
(publ.) I krigens kjølvann. Oslo, Universitetsforlaget, 1999, pp. 9-35.
Maerz, Susanne. Die langen Schatten der Besatzungszeit. „Vergangenheitsbewältigung.“ Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008.
Metzger, Franziska. Geschichtsschreibung und Geschichtsdenken im
19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart, UTB, 2011.
Ottosen, Rune/ Røssland, Lars Arve/ Østbye Helge. Norsk pressehistorie. Oslo, Det Norske Samlaget, 2002.
Peters, Bernhard/ Wessler, Hartmut. «Transnationale Öffentlichkeit – analytische Dimensionen, normative Standards,
soziokulturelle Produktionsstrukturen.» In Kurt Imhof, Roger
Blum and Heinz Bonfadelli Demokratie in der Mediengesellschaft.
Wiesbaden 2006, VS Verlag, pp. 125-144.
Pettersen, Breivik Øyvind. Pressen og partiene - partitilhørighet i
2005? En analyse av Aftenposten, Dagsavisen, Dagbladets og Dagens
Næringslivs leder- og kommentarartikler under valgkampen i 2005.
Oslo, unpublished Masterthesis, 2009.
Prittwitz, Volker von. Politikanalyse. Opladen, UTB, 1994
Röger, Maren. « Medien als diskursive Akteure: Die polnischen
Nachrichtenmagazine„Wprost“ und „Polityka“ über den „Vertreibungskomplex“ 1989-2003.» In Peter Haslinger, Erik Franzen and
Martin Schulze Wessel (publ.) Diskurse über Zwangsmigrationen
in Zentraleuropa.
Geschichtspolitik, Fachdebatten, literarisches und lokales Erinnern seit
1989. Oldenbourg, Wissenschaftsverlag, 2008, pp. 77-91.
Röger, Maren. «News Media and Historical Remembrance. The
Expulsion of Germans in Polish and German Magazines.» In
Astrid Erll and Ann Rigney (publ.) Mediation, Remediation, and
the Dynamics. Berlin/ New York 2009, De Gruyter, pp. 187-203.
Sørensen, Øystein. «Forskningen om krigen i Norge: Tradisjonelle og nye perspektiver.» Nytt Norsk Tidsskrift, 6/ 1, 1989, S.40-58.
Wieviorka, Annette. «Die Entstehung des Zeugen.» In Gary
Smith (publ.) Hannah Arendt Revisited: „Eichmann in Jerusalem“
und die Folgen. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2000, pp.
136-159.
Wilke, Jürgen. «Massenmedien und Vergangenheitsbewältigung.» In Jürgen Wilke (publ.) Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Köln/Weimar/Wien, Böhlau Verlag, 1999, pp.
649-671.
SOURCES
Monographies
Hewins, Ralph. Quisling. Prophet without Honour. London, W. H.
Allen, 1965.
Hewins, Ralph. Quisling. Profet uten ære. Oslo, Store Bjørn, 1966.
Justis- og politidepartementet. Om landssvikoppgjøret. Instilling
fra et utvalg nedsatt for a skaffe tilveie materiale til en innberetning
fra Justisdepartmentet til Stortinget. Gjøvik, Mariendals boktrykkeri, 1962.
Langeland, Oliver Hansen. Dømmer ikke, Oslo 1948.

FORTID | 2/2015
Newspaper articles
Andenæs, Johannes Bratt. «Oppgjør med oppgjøret», Aftenposten
27. November 1948.
Andenæs, Johannes Bratt. «Hr. Langeland og Sannheten»,
Aftenposten 11. December 1948.
Carlberg, u.a. «Quislings arrestasjon den 09. May 1945»,
Aftenposten 23. April 1956.
Keilhau, Wilhelm. «Noytralitetstilhengeren Scharffenberg pa
krigsstien», Aftenposten 13. January 1951.
Langeland, Oliver Hansen. «Oppgjør med oppgjøret»,
Aftenposten 04. December 1948.
Larsen, Sigrid. «Landssvikerene og historiens døm», Aftenposten
02. May 1964.
Schjødt, Annæus. «Frekk historieforfalskning av landssvikoppgjøret», Aftenposten 21. April 1965.
Sørensen, Øystein. «Den nye historiker-striden», Aftenposten 20.
December 1989.
U.a. «Debatten om landssvikoppgjoret ma utsettes», Aftenposten
11. April 1963.
U.a. «Ganger-Rolv bindeled for britisk og norsk kongehus»,
Aftenposten 14.January 1965.
U.a. «Historisk forskning», Aftenposten 24. May 1965.
U.a. «Injuriesak mot Hewins?», Aftenposten 24. April 1965.
U.a. «Mr. Hewins bagateller», Aftenposten 27. April 1965.
U.a. «Stortinget fa melding om landssvikoppgjoret», Aftenposten
16. November 1962.
U.a. «Stortinget forbereder seg pa en hektisk varinnspurt»,
Aftenposten 18. April 1963.
U.a. «Tidligere NS-folk krever revisjon av rettsoppgjøret»,
Aftenposten 21. January 1963.

UTENFOR TEMA

49

50

FORTID | 2/2015

UTENFOR TEMA

«REIST ER ALTSAA INDEN NORGES ENEMÆRKER NORGES GAMLE KONGESTOL»
KONSTITUSJONALISME FØR 1789 OG NORSK MIDDELALDERHISTORIE
ER I K O P S A H L
Førsteamanuensis i historie
NTNU

F

jorårets grunnlovsjubileum avfødte blant annet
seksbindsverket, Nye perspektiver på Grunnloven
1814-2014, med Dag Michaelsen som hovedredaktør. Verket er blitt beskrevet som å gi «ei allsidig,
kritisk og svært lærerik innføring i den historiske bakgrunnen for og den seinare utviklinga av Grunnlova og
konstitusjonen» og karakterisert som «eit paradeeksempel
på at jubileumsindustrien kan brukast til å gjennomføre
fyrsteklasses forskingsprosjekt».1 De sentrale stikkordene
for jubileet var «demokrati» og «konstitusjon», mens
nasjonal sjølstendighet var tonet ned. Det siste var det
nok en del som stusset over, men kan, som Narve Fulsås
har pekt på, dels ha skyldtes en frykt for å framstå som
sjåvinistisk og nasjonalistisk, og dels at en ikke vil konfrontere EU-spørsmålet, den største «ikke-saken» i norsk
offentlighet for tida.2 I 1814 stod derimot «Selvstændigheden» og kampen mot «fremmed Aag» helt sentralt, og var
det som ble brukt til å mobilisere befolkningen. Dette ble
koplet til norsk historie. Ikke minst norsk middelalderhistorie ble brukt av flere representanter til grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll våren 1814, både for politisk argumentasjon og særlig når en ville sette vedtak og begivenheter
inn i et langt historisk perspektiv. Jørn Øyrehagen Sunde,
som er redaktør av det siste bindet i verket, Constitutionalism before 1789, er bevisst dette. I bindet blir trådene for
europeisk konstitusjonell tankegang trukket tilbake til
middelalderen, og denne arven var også riksforsamlingen
på Eidsvoll preget av.3
«Norges gamle Kongestol»
Da Kristian Fredrik var valgt til norsk konge 17. mai

1814, den første innenlandske kongen i Norge på 434 år,
reiste riksforsamlingens president, juristen og professoren Georg Sverdrup, seg og uttalte det som historikeren Sverre Steen karakteriserte som «innvielsesordene
for det nye Norge»: «Reist er altsaa inden Norges Enemærker Norges gamle kongestol, som Adelstener og
Sverrer beklædte, og hvorfra de med Viisdom og Kraft
styrede gamle Norge.» Og han avsluttet med et «Gud
bevare gamle Norge!».4 Dette var, for igjen å låne
Steens formuleringer, «ord som pekte tilbake til det
første rike».5 Jernverkseier Jacob Aall, også representant
på Eidsvoll, men som i motsetning til Sverdrup gikk
inn for en union med Sverige, delte ikke den lett eksalterte stemningen som Sverdrup målbar med ordene
om Norges gamle kongestol, og noterte tørt i dagboka
si: «Efter at Voteringen var endt holdt Sverdrup atter
en kort Tale, hvori Prinds Christian sattes paa Sverrirs
og Adalsteens Throne, der i meer end 400 Aar havde
været ledig osv….Mærkeligt var det at Presidenten var
saa vis i sin Sag i henseende Kongevalget, at han havde
færdig en Smigrende Tale paa stort Velin-Papir, som
han utarbejdet havde medbragt i Forsamlingen.»6
Sverdrup skal nå ellers ha utmerket seg under riksforsamlingen med blant annet bitende bemerkninger
mot alt han fant pompøst og uoverveid.7 Trass i den
politiske uenigheten mellom Sverdrup og Aall når
det gjaldt Norges framtid våren 1814, og sistnevntes
mer avmålte vurdering av kongevalget, hadde de mye
til felles og var begge typiske representanter for den
norske eliten i 1814. De hadde danske aner, studert i
København og virket i Danmark i perioder, og dessuten
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tysklandsopphold bak seg. Aall var ikke noe mindre
knyttet til Danmark enn Sverdrup, snarere tvert i mot,
og hans standpunkt for en union med Sverige, sprang
ut av en realpolitisk vurdering av at Norge ikke kunne
makte å stå imot stormaktenes krav om at landet måtte
inngå i unionen.8
Både Sverdrup og Aall var skolerte og opplyste
menn med kunnskap både i europeisk og norsk konstitusjonell historie. Henrik Wergeland beskrev Aall som
både dannet og kunnskapsrik i «Fædrelandets Historie
og Statistik».9 Mennene av 1814 var i det hele tatt barn
av sin tid og hadde fulgt med i omveltningene som
Amerika og Europa hadde gjennomlevd i flere tiår, og i
atskillig relevant litteratur. De rettslærde de hadde sittet under kateteret for i Danmark, opererte heller ikke i
et intellektuelt vakuum, men hadde hentet allmenneuropeiske begrep og tanker og vendt dem til eneveldets
fordel.10 Og som Jørn Øyrehagen Sunde helt riktig
påpeker, er den store konstitusjonelle perioden i europeisk historie, som grunnloven av 1814 hører hjemme i,
del av en svært lang tradisjon for statsrettslig tenkning
i Europa.
Noen vil mene at middelalderen var så fundamentalt annerledes fra vår tid at kan det være vanskelig å se
denne forbindelsen i konstitusjonell tenkning fra middelalderen og framover. Personlig vurderer jeg imidlertid den foreliggende antologien som å være et vektig
bidrag til å se middelalderens grunnleggende betydning for vår moderne vestlige sivilisasjon. Som Knut
Helle har pekt på, motiverte dette Johan Schreiner til å
kalle sitt bind av Aschehougs verdenshistorie i 1950-åra
for «Middelalderen. Tusen års grotid».11
Norge: Et gammelt, men perifert rike i Europa
Som et land i periferien av Europa og en underordnet
partner i en union, uten egne riks- og høyere utdanningsinstitusjoner gjennom flere hundre år, kan det
likevel være vanskeligere å avdekke nedslag av denne
europeiske rettstradisjonen i Norge enn i enkelte andre
europeiske land som har en kontinuerlig statstradisjon fra middelalderen og fram til moderne tid. Det
hevdes ofte i norsk offentlig debatt at det var unionen
med Danmark som knyttet Norge til Europa. Faktum er imidlertid at det var utbredt kontakt mellom
Norge og utlandet så langt tilbake som en kan skue. I
løpet av tidlig- og høymiddelalder ble Norge integrert
i det vesteuropeiske kulturfellesskapet, som del av den
vestlige kristenheten. Europeiske impulser kom altså
ikke til Norge først under unionen med Danmark, men
unionen medførte at en økende del av kontakten med
det øvrige Europa ble kanalisert gjennom Danmark.
Det norske samfunnet ble i betydelig grad danskfarget,
noe også personene Sverdrup og Aall illustrerer.
Den danske forbindelsen og tilknytningen overskygget likevel ikke den norske elitens norske identi-
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tet og bevissthet i 1814. Trass i at Aall kalte Danmark
sitt «andet Fædreland», beskrev han Norge som «et
elsket Fædreland» og «evig kjære Land».12 Aalls siterte
dagboksnotat avslører dessuten at han var trygt plantet
i en gammel norsk historisk tradisjonen, nemlig at det
innenlandske norske kongedømmet i middelalderen
hadde eksistert fram til slutten av 1300-tallet, enten fram
til Håkon 6.s eller Olav 4.s død, henholdsvis i 1380 eller
1387, ikke til 1319. Det siste synet har jo rådd grunnen
lenge i norsk offentlighet, og gjentas i forordet til den
foreliggende antologien. Ennå i 1814 var imidlertid tradisjonen med å anse at det norske innenlandske kongedømmet hadde eksistert fram til slutten av 1300-tallet i
hevd. En tradisjon som i hvert fall gikk tilbake til Absalon Pederssøn Beyer på midten av 1500-tallet.13
Sverdrups vektlegging av at Norge var «gammelt»
var ellers et viktig poeng for den norske eliten i 1814.
Norge oppstod ikke i 1814, men var et gammelt europeisk rike på linje med andre riker inkludert Danmark
og Sverige. Og et mer eller mindre uttalt «program» for
den akademiske norske eliten utover på 1800-tallet var
å vise nettopp dette, inkludert eksistensen av en egen
norsk kultur uavhengig av særlig den danske, sjøl om
de også anerkjente og var seg bevisst den felleskulturen
som hadde utviklet seg i den dansk-norske unionen.
Det gjaldt ikke minst grunnleggerne av det som er blitt
kalt «Den norske historiske skole» i første halvdel av
1800-tallet, Rudolf Keyser og P.A. Munch.14
Også en annen framtredende aktør på Eidsvoll i
1814, nemlig Christian Magnus Falsen, hadde samme
bakgrunn som Sverdrup og Aall. Han hadde danske
aner og opphold i Danmark bak seg. Falsen var samtidig en forsvarer for det eneveldige regimet fram til 1814,
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ning av geistlighetens negative rolle i Norges politiske
liv i middelalderen, var et utslag av den antiklerikale
eller antikatolske innstilling som ser ut til å være svært
utbredt i Norge på denne tida. Vi finner den samme
holdningen også i Rudolf Keysers arbeid.18
Falsens verk gikk ikke lenger enn til Håkon 5.s død
i 1319, og en kunne kanskje tro at en her har et tidlig,
kanskje det første, eksempel på å se dette som innledningen til Norges lange unions- og nedgangstid. Det er
imidlertid ikke tilfelle. Falsen tidfester i stedet begynnelsen på Norges «nedgang» til midten av 1200-tallet,
med Magnus Lagabøte (1263-1280). Årsakene ligger
vesentlig i Magnus’ politikk, som Falsen fant passiv
og preget av ettergivenhet overfor både geistlighet og
hanseater, og en manglende vilje til å føre krig for å
hevde landets interesser.19 Med tanke på den sentrale
rollen kong Magnus Lagabøte i dag tilkjennes som
riksbygger gjennom sitt imponerende lovgivingsarbeid,
noe som ikke minst understrekes av Jørn Øyrehagen
Sunde i den foreliggende antologien, avslører Falsens
vurdering at synet på norsk politisk og konstitusjonell
historie i middelalderen ikke overraskende har endret
seg vesentlig i løpet av de siste 200 åra.20 Øyrehagen
Sunde spør hvorfor Falsen ikke nevnte Magnus Lagabøte som skaper av en konstitusjon for Norge gjennom
Landsloven, og svarer at det skyldes utsagnet i Landsloven om at kongen står over loven. Dette hadde trolig
et for sterkt preg av «absolutisme» og «Kongeloven av
1665» for Falsen, mener Øyrehagen Sunde, og det er
sikkert rett.21 Det kan imidlertid altså også skyldes Falsens negative vurdering av kong Magnus’ politikk.

Tegning av Jacob
Aall, jernverksarbeider og eidsvollsmann. Illustrasjon
hentet fra boken
"Eidsvold-galleri"
av Botten-Hansen,
Paul og utgitt
av Jac. Dybwad
(Christiania,
1856-1860)

og den førende lederskikkelsen i «Selvstendighetspartiet» på Eidsvoll. Han var mer enn gjennomsnittlig
interessert i norsk historie, og som Øyrehagen Sunde
påpeker, hevdet Falsen at riksforsamlingen hadde vedtatt en konstitusjon som i det store og hele var i overenstemmelse med hvordan Falsen mente styringssystemet hadde vært under Håkon den gode på 900-tallet.15
Han påstod å ha godtgjort at «vore Forfædres Constitution, det første de blive os bekjendte i historien, var
et constitutionelt Monarkie, hvor den lovgivende Magt
var i Folkets Hænder.» Norges eldste forfatningsforhold var altså, ifølge Falsen, et kongedømme basert på
folkets suverenitet, avhengig av folkets avgjørelser på
tingene, og av de lovene som var gitt der.16
I det hele tatt er det åpenbart, slik Øyrehagen
Sunde understreker, at flere av de ledende mennene på
Eidsvoll i 1814 var inspirert av blant annet kunnskap i
eldre norsk historie i sitt virke i riksforsamlingen, uten
at det nødvendigvis ble argumentert åpenlyst med
denne kunnskapen. Det gjaldt for eksempel tilliten til
bøndenes politiske evne, som blir gjenspeilt i stemmerettsreglene, som var vide etter tidas målestokk. At
nasjonalforsamlingen fikk navnet «storting», og de to

avdelingene ved behandling av lovsaker, «odelsting»
og «lagting», var utslag av det samme. Tinget var i
Håkon den godes tid en politisk institusjon der alle frie
menn kunne møte for å fatte beslutninger for samfunnet tinget omfattet. Og et system med et odels- og
et lagting, der medlemmene fra det siste ble tatt fra
det første, finner en beskrevet i sagalitteraturen (Egil
Skallagrimssons saga), og dessuten i en (inn)samling
av Frostatingsloven som ble publisert med oversettelse
i 1751. Både sagaene og de gammelnorske lovene var
populært lesestoff blant de norske intellektuelle i åra
fram mot 1814.17
Christian Magnus Falsen gav ut den første sammenfattende framstillingen av sagatidas historie på
norsk grunn i nyere tid, i 1824, Norges Historie under Kong
Harald Haarfager og hans mandlige Descendenter I-IV.
Her gjentok han at Norge i eldre tid hadde en forfatning
av samme type som konstitusjonen av 1814, med andre
ord, et konstitusjonelt monarki, preget av «Folkefrihet»,
der odelsretten var det viktigste fundamentet. Utover i
middelalderen utgjorde imidlertid geistligheten med sin
umettelige «Magtsyge» en stor fare for kongens makt og
folkets frihet, argumenterte Falsen. Hans sterke beto-

Europeisk konstitusjonell tradisjon og norsk
middelalderhistorie
Her forlater vi mennene fra 1814 og deres bruk av norsk
middelalderhistorie i sine politiske vurderinger. Vi skal
i stedet se litt nærmere på den foreliggende antologien
om konstitusjonelle tanker og system før 1789, og hva
vi eventuelt kan gjenfinne av denne tradisjonen i norsk
middelalderhistorie? Frode Herviks bidrag «Mixed
constitution in the Scandinavian realms in the Middle
Ages» er kanskje det klareste eksempelet på dette.22 Jeg
skal imidlertid i det videre reflektere litt rundt noen av
de øvrige sentrale poengene jeg finner i antologien og
peke på enkelte mulige nedslag av disse i norsk middelalder. Kan en vente å finne sterkere og mer holdbare belegg for nedslag av europeiske konstitusjonelle
tanker i norsk middelalder enn Falsens påstand om
at 1814-verket var en gjenskaping av «konstitusjonen»
under Håkon den gode?
Vi kan ta utgangspunkt i Dirk Heirbauts interessante artikkel om flamlendernes handlinger under krisa
1127-1128 da flere kjempet om å bli greve av Flandern.23
Heirbaut konkluderer med at hendelsene i Flandern
i disse åra er til seinere demokrati, parlamentarisme
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og konstitusjonelle ordninger, hva neandertalerne er
til Homo sapiens: interessant, men til sjuende og sist
ikke egentlig relevant for framtida. Flandern etterlot
likevel noen uanselige spor i moderne lov, påpeker han.
Jeg vil imidlertid våge den påstanden at i den grad
kunnskap om fortida har verdi, ikke minst om en vil
kjenne grunnlaget som dagens samfunn har utviklet
seg fra, kan en tillate seg å være noe mer ærgjerrig på
historiens vegne enn hva Heirbaut er. En vesentlig
del av historieforskningen går jo nettopp ut på å finne
forutsetninger og forløpere i tidligere tider for nåtidige
fenomener. Samtidig er det viktig å huske at dette ikke
innebærer at vi skal oppfatte disse eldre fenomenene
som identiske med de moderne. En slik forståelse av
eldre fenomener er anakronistisk og samtidig en av
historikernes største utfordringer og fallgruver.
En historiker må alltid forsøke å analysere og forstå
et fenomen i den samtidige historiske konteksten. For
Norges del er det dessuten, etter mitt syn, vel verdt å
forsterke den allerede markante retningen innenfor
norsk middelalderforskning som plasserer Norge klarere
inn i den vestlige latinske kulturkretsen i middelalderen
og samtidig nedtoner, men ikke overser, særpreg eller en
eventuell «Sonderweg» ved norsk samfunnsutvikling i
perioden.24 Det siste har rådd grunnen lenge innenfor
ikke bare norsk middelalderhistorie, men norsk historie
generelt. La meg ile til med å presisere at jeg sjølsagt
ikke avviser særpreg ved det norske samfunnet i middelalderen, men alle samfunn hadde og har særpreg.
Jeg vil i den forbindelse trekke fram flere viktige poeng fra artiklene i den foreliggende antologien. For det
første at det kan være interessant å studere også andre
land enn bare de klassiske «hovedlandene» Frankrike,
Tyskland og England. I antologien blir det presentert materiale fra europeiske randområder for ikke å si
periferier som Skandinavia og Skottland, og kanskje litt
mindre periferi, men like fullt utenfor «hovedlandene»,
som Flandern og Katalonia. Forholdet mellom sentrum
og periferi i middelalderens Europa, ikke minst spørsmålet om vekselvirkning i stedet for ensidig ekspansjon
fra sentrum til periferi, var et hovedtema for forskningsprosjektet The Nordic Countries and the Medieval
Expansion of Europe. New Interpretations of a Common
Past, organisert i Nordic Centre of Excellence, som det nå
nedlagte Center for Medieval Studies ved Universitetet
i Bergen, tok del i. For det andre understreker artiklene
nok en gang at middelalderens politiske system og statsrettslige tenkning var mye mer sammensatt og dynamisk
enn at en liten elite med militært overtak kommanderte
eller beordret den øvrige befolkningen. For det tredje
kaster flere av artiklene lys over det viktige spørsmålet
om forholdet mellom politisk praksis og politisk teori
og tenkning. Dette er et spørsmål som ikke minst Susan
Reynolds diskuterer i sin klassiske bok Kingdoms and
Communities in Western Europe 900-1300.25 Alle disse tre
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sentrale poengene er det verdt å ta med seg inn i studiet
av norsk middelalder.
For å bli litt mer konkret, kan vi igjen vende tilbake
til Dick Heirbauts artikkel. Han poengterer at den
flamske aksjonen i 1127-28 for å sikre at den nye greven
aksepterte at han ikke stod over loven og at makta hans
kom fra folket, ikke sprang ut av en vel uttenkt plan på
forhånd. Ingen av aktørene hadde åpenbart mer omfattende teoretiske skrifter som kunne tjene som instruksjonsbok for den nye situasjonen. Tidligere hadde greven vært suveren i å velge sin etterfølger, ingen brydde
seg med å spørre grevens formelle herre, den franske
kongen. Greven skapte grevskapet, som Heirbraut skriver. I 1127 ser teoretiske tenkere med ytterst få unntak, å
være fraværende i de involverte miljøene. Prosessen og
forløpet som sprang ut fra befolkningen ser i stedet ut
til å ha vært en spontan utvikling. Dette er i tråd med
Susan Reynolds` presisering av at det i middelalderen
var vel så ofte snakk om en politisk praksis som seinere
ble systematisert og teoretisert, enn omvendt. Dette må
ofte ha vært tilfellet i norsk middelalder også, sjøl om vi
må ta forbehold om at svært mye av kildematerialet fra
Norge i perioden er gått tapt.
Problematikken kan kanskje illustreres ytterligere
av Orazio Condorellis interessante artikkel om det
grunnleggende rettsprinsippet fra Justinian: «Hva
som berører alle, må bli godkjent av alle» «quod omnes
tangit, debet ab omnibus approbari».26 Ifølge Condorelli
var prinsippet i sirkulasjon i Europa allerede i andre
halvdel av 1100-tallet, og er et prinsipp som har vært
brukt i hundrevis av år som et juridisk og rasjonelt argument i diskusjonen om dynamikken og utøvelsen av
regjeringsmakt i vid forstand, både innenfor geistlig og
verdslig styringsmakt. Innenfor kirken var prinsippet
et viktig utgangspunkt for den såkalte konsilbevegelsen
på 1400-tallet, som hadde som mål å reformere pavekirken med maktfordeling mellom pave, biskoper og
kirkemøter (konsil). I flere land ble mange av konsilbevegelsens tanker om maktfordeling og innflytelse over
sentralmakta, overført til den verdslige maktsfæren. I Norge stod erkebiskop Aslak Bolt (funksjonstid 1430-1450) i spissen for et politisk program inspirert
av konsilbevegelsen der riksrådet skulle styrke sin
posisjon overfor unionskongen i Norge på 1400-tallet.
Her må vi kunne gå ut fra at både Aslak Bolt og hans
lydbiskoper var skolerte innenfor datidas teoretiske
skrifter om spørsmålet, samtidig som de omsatte dette
i en norsk politisk virkelighet.
Den politiske mobiliseringen av breiere lag av
befolkningen i Norge i samme periode, som både
erkebiskop, verdslige stormenn og bønder kunne ta
initiativ til, må derimot kunne sies å ha mer preg av det
spontane og «statsrettslig teoriløse», i tråd med Heirbauts beskrivelse av hendelsene i Flandern i 1127-28. Da
må vi med én gang nevne at nordmenn av alle sosiale
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lag, både aristokrati, verdslig som geistlig, bymenn og
bønder grep til norsk konstitusjonell sedvane og lov for
å begrunne sine politiske handlinger og argumentere
for sine politiske mål. Den norske politiske kulturen
på 1400-tallet når det gjelder spørsmålet om en mulig
offentlig opinion, må likevel sies å ha de kjennetegnene
Leidulv Melve finner for de engelske baronenes mobilisering av befolkningen til støtte for deres sak i striden
med kongen på midten av 1200-tallet.27 Melve kaller
det en «politisering av den offentlige opinionen» der de
opprørske baronene erstattet den tradisjonelle monologen overfor befolkningen med dialog og debatt. Han
konkluderer imidlertid med at offentlig debatt aldri ble
institusjonalisert i Europa i middelalderen, med mulig
unntak for den seinere konsilbevegelsen og parlamenter i seinmiddelalderen. Dannelsen av et offentlig rom
i middelalderen var et ad hoc-fenomen, skriver Melve.
Offentlig opinion eller mening ble vanligvis appellert
til i krisesituasjoner, ofte i form av propaganda, men
i en del tilfeller også gjennom offentlig debatt. Straks
krisa var løst eller gått over, svant den offentlige debatten hen, med den følge at et offentlig rom – uavhengig av type – veldig sjelden ble en strukturell del av
samfunnsstrukturen.
Alt dette mener jeg å ha funnet igjen i den politiske
kampen og diskusjonen i Norge på 1400-tallet. Melves
konklusjon underbygger, etter mitt syn, at den mangelfulle institusjonelle utbyggingen rundt politisk dialog og
debatt i Norge i seinmiddelalderen, ikke er i strid med
å konkludere at det norske 1400-talls-samfunnet var
betydelig mer dynamisk og politiske aktivt og bevisst
enn hva det tradisjonelt har blitt beskrevet som.28 Sjøl
om dette ikke resulterte i faste institusjoner og strukturer
på riksplan i Norge i middelalderen, har denne politiske
aktiviteten og praksisen lange linjer framover i norsk
historie. Det gjelder ikke minst tingenes sentrale rolle i
den politiske kulturen i 1400-tallets Norge. Her kan vi
kanskje skjenke Falsens vektlegging av tingordningen
som en grunnpilar i norsk politisk kultur en liten tanke.
I moderne tid har jo Steinar Imsens arbeid om det han
kaller den norske bondekommunalismen i middelalder
og tidlig ny tid, lagt vekt på dette.29
Et tema som blir behandlet på flere måter i antologien, og som virkelig kan gi impulser til norsk middelalderforskning, er den katolske kirken. Flere av
artiklene tar opp kirkens sentrale betydning for den
konstitusjonelle tradisjonen i Europa, og også at det
var samvirke mer enn konflikt som preget forholdet
mellom kirkelig og verdslig makt i middelalderens
Europa. Sjøl om kirken har vært viet betydelig mer
plass i norske middelalderforskning i lengre tid, er
det likevel dekning for å si at mye fortsatt er ugjort på
feltet sammenliknet med den interessen kongedømmets utvikling har vært og blir vist. Den antiklerikale
og antikatolske stemningen fra 1800-tallet er riktignok
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forlatt. Men med tanke på hvor mange norgeshistorier,
både generelle og innenfor bestemte samfunnsområder,
som har vært publisert, er det talende at Rudolf Keysers verk Den norske Kirkes Historie under Katholicismen
i to bind fra 1856-58, ennå ikke har fått en moderne
arvtaker.29

12 Storsveen, «I opposisjon…», s. 37.

1814: År null?
Mye mer kunne ha vært sagt om innholdet i den
foreliggende antologien, norsk middelalderhistorie og
forbindelser til nåtida, men plassen tillater ikke mer.
Det er uansett grunn til å gratulere redaktør, bidragsytere og forlag med en interessant antologi som vil
kunne fungere som en inspirasjon til videre forskning,
både på middelalderen, men også på forbindelsen
mellom moderne tid og middelalder. Kanskje kan den
også bidra til å nyansere inntrykket en i dagens norske
offentlighet stundom kan få om at 1814 var år 0 i norsk
historie. Vi som arbeider og interesserer oss for eldre
tiders historie, kan jo se at aktørene og hendelsene i
Norge i 1814 bygde på en lang tradisjon. Det uttrykte
også aktørene på Eidsvoll i 1814 at de var bevisst. At de
vurderte tradisjonen å være langt på veg annerledes enn
slik vi oppfatter den i dag, bekrefter bare nok en gang
at historien forandrer seg hele tida. Det reduserer likevel ikke poenget om at det kan være verdifullt å skue
bakover når en vil stake ut kursen framover. ✤

17 Sunde, «Constitutionalism…», s. 20.

Erik Opsahl (f. 1960) er førsteamanuensis i historie på
NTNU. I det siste har han blant annet utgitt «Fantes det
et norsk fellesskap på 1400-tallet?» i Arr. Idéhistorisk tidsskrift, 1/2014 og «Water or Beer? Anti-German Sentiments
in Scandinavia in the Late Middle Ages. The Case of Norway,» i Guilds, Towns, and Cultural Transmission in
the North, 1300-1500, Syddansk Universitetsforlag, 2013.
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det amerikanske flagget vaiet utenfor Amerika.(s. 150-152). Heldigvis er de ikke så mange at de kommer i veien for hovedfortellingen. At forfatteren retter seg mot et amerikansk publikum kan
muligens forklare hvorfor han går så grunnleggende til verks for
å sette fortellingen om generalen inn i en samtidig kontekst. Det
betyr at en del av skolepensum blir repetert når det gjelder tiden
før, under og etter den franske revolusjonen. Begge disse innvendingene er av mindre karakter.

Generalen som ble
hvitvasket ut av historien
D E N S O RT E G REV E N . N A P O L E O N S RI VA L O G D E N V I RK E L I G E G REV E N A V M O N T E C RI ST O

A

Tom Reiss
Forlaget press, 2014

lexandre Dumas er et navn som er kjent for de
fleste. Et navn som er forbundet med verker som
Les Misérables og Greven av Monte Cristo. Mindre
kjent er det at det er to personer til som har brukt Dumasnavnet, nemlig faren og sønnen til forfatteren Alexandre
Dumas. Sønnen var lyriker, mens faren, som er protagonisten
i boken Den sorte generalen, var som tittelen antyder yrkesmilitær. Det andre ordet i tittelen, sort, referer til hans hudfarge og
ikke hans karakter. General Alexandre Dumas var så langt man
kan komme fra en sort sjel, skal vi tro forfatteren Tom Reiss.
Generalen var en idealist som brukte sine imponerende krefter
og evner til å kjempe for idealene han trodde på. Det var tidens
store motto - frihet, likhet og brorskap. General Dumas skulle
fra en fattig oppvekst på Jerome i Santo-Domingo, via en tid
som adelig laps, komme til å spille en hovedrolle i den franske
revolusjonshæren, hvor han var en av de viktigste og dyktigste offiserene. Kjent for sin kompetanse og sitt mot endte han
likefullt opp fattig og fortrengt under napoleonstiden, siden
keiseren ikke likte Dumas’ idealisme eller hudfarge.
Det er denne reisen som forfatteren har latt seg fascinere av.
Gjennom gamle brev, militære papirer og sønnens skriverier, tegnes det et bilde av en imponerende og prinsippfast mann. Sønnens idoliserte syn er muligens noe av forklaring på den ukritiske

beskrivelsen av protagonisten leseren møter i Tom Reiss’ bok.
Heltedyrkelsen kom av mer enn bare vanlig farsidolisering, fordi
Alexandre Dumas bare var fire år da faren døde. Reiss trekker
mange paralleller mellom farens liv og sønnens diktning. Blant
annet bruker Reiss sønnens litterære figurer til å belyse farens
personlighetstrekk. Til tider skapes det et inntrykk av at hele forfatterskapet til Alexandre Dumas var en måte å behandle hans
søken etter å finne ut hvem hans far hadde vært. Uten tvil er han
en god kilde, for han var åpenbart interessert i sin far, ettersom
han både lette etter spor og skrev en biografi om ham. Blant annet sendte han en agent til Santo Domingo for å lete etter spor
av faren der. Han hadde også god tilgang til personer som hadde
kjent hans far. Man kommer derfor ikke unna sønnens forfatterskap når man skal utforske faren. Selv om han udiskutabelt er
den viktigste kilden, må han likevel leses kritisk.
Resultatet av Tom Reiss’ undersøkelser har blitt en lettlest og underholdende bok. Den er myntet på massemarkedet og forklarer
mange aspekter ved Frankrike på slutten av 1700–tallet. Dette
massemarkedet er mer spesifikt enn det amerikanske, for det er
mange referanser til anekdoter som omhandler mer eller mindre
kuriøse forbindelser mellom USA og Frankrike. Blant annet poengteres det at på festen til minne om årsdagen for stormingen
av Bastillen, på Champ de Mars-plassen i Paris, var første gang

Det viktige er å huske at dette ikke er en fagbok. Det er derfor
ingen fagdebatt i boken og dette frigjør forfatteren til å følge det
narrativet han ønsker å formidle. Det som legges til av opplysninger utenom hovedpersonens liv, er der for å gi kontekst slik
at vi kan forstå at det er snakk om en spesiell person. For det er
tydelig at han mener vi har å gjøre med en ekstraordinær person
og livshistorie. Det ser ut til at verket fra et historisk synspunkt
kunne hatt godt av å utfordre sin egen versjon av fortiden. Ikke
at det er noen direkte historiske feil, men noe kan diskuteres,
særlig viktigheten tilskrevet det å være en svart mann som forklaring på andre aktørers oppførsel (s. 112-118, 288-289, 369-373,
378-379). Det er ikke bare rundt hovedpersonen, men også når
han ser på revolusjonen i seg selv at jeg noen ganger tar meg selv
i lysten til å diskutere enkelte punkter. I boken skapes det et inntrykk av at man kan gjenskape én fortidig sannhet. Det er min
største innvending mot boken, men dette er et resultat av den
typen historie forfatteren ønsket å skrive.
Boken Tom Reiss har skrevet er en underholdende populærhistorisk bok om en historisk person forfatteren genuint beundrer.
For å gjøre boken så lettlest som mulig har forfatteren kuttet ut
nesten all diskusjon i boken og kun presentert én historisk sannhet. Jeg har ikke sett noen direkte feil i fremstillingen. Det er vel
snarere en mangel på dybde og ydmykhet over hva man kan sikkert om fortiden, jeg til tider savner. At man ikke får med seg alt
er ikke overraskende, og man får en grei oversikt over Alexandre
Dumas’ samtid. En samtid som er veldig kompleks, med store
omveltninger på få år. Forfatteren er tydelig på at han ønsker
å bringe fortellingen hurtig og effektivt videre. Et bakteppe av
historiske fakta blir da ofte en nødvendig hindring, spørsmålet er
hvor mye man kan kutte i dette hinderet uten å miste sammenhengen og forstå betydningen av det man leser.
Verre er det når forfatteren tydelig er så glad i figuren han har
jobbet med, og at kildematerialet som gir så mye av generalens
karakter, nemlig hans sønns erindringer, brukes relativt ukritisk. Disse to punktene er viktige å ha i bakhodet når man leser
boken. Den anbefales fordi den rett og slett handler om en spennende person som levde i en spennende tid. Gjennom livet hans
kan man se endringene i det franske samfunnet før, under og
etter revolusjonen. I en mer rettferdig verden ville nok Alexandre
Dumas ha vært mer berømt. Da han var en vel så dyktig general
som Napoleon og, lest mellom linjene i denne boken, viktigere
for at den franske revolusjonære staten ikke ble overmannet
militært av andre europeiske makter. Men det postrevolusjo-
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nære Frankrike, som andre steder i Europa, begynte å merke
rasismens gjennomslag. Historien ble derfor hvitvasket og det at
forfatteren trekker ham fram i lyset er viktig. ✤
Ole Kristian Håtveit (f. 1985), master i historie, Universitetet i Oslo
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militære anliggende gikk fra å være i hendene på en liten elite
med ambisiøse og/eller grådige enkeltmedlemmer av samfunnet, til å bli redskaper for større stater og politikere. Ambisjon
og grådighet ble ikke lenger en legitim grunn til å gå til krig
(mot andre europeere) etter hvert som århundrene gikk, grunnene måtte være forankret i ideologier. Samtidig ser han på
hvordan råskap og upersonligheten i krig blir et stadig større
tema.

Krigens foranderlige natur
K RI G S KU N ST E N S H I ST O RI E : F R A 1 500 T I L I D A G
Harald Høiback,
Cappelen Damm, 2014

M

ed Krigskunstens historie tar oberstløytnant
Harald Høiback for seg hvordan krigers
natur har forandret seg fra 1500-tallet og
helt opp til vår egen tid. Allerede i forordet
til boken kommer forfatteren med en påstand om at nettopp
krig må forstås som en av historiens aller viktigste drivkrefter, og at en forståelse av krigens utvikling kan være med på å
berike vår forståelse av samfunnets utvikling de siste 500 årene.
I løpet av bokens litt over 300 sider skriver forfatteren om hva
han mener er de viktigste slagene i hvert århundre, samt de
viktigste teknologiske utviklingene, taktikkene, strategiene
og mennene som gjorde de slagene han velger ut som nevneverdige. Dette fokuset på enkelte elementer hjelper enhver
historiker som leser seg igjennom århundrene, til bedre å forstå
utviklingsløp som har ledet fram til dags dato.
Boken er delt inn i ni kapitler. Det første kapitelet tar for seg
hva resten av boken skal handle om, og forklarer de restriksjoner og begrensninger som forfatteren har lagt til grunn når
det gjelder det temaet bokens tittel peker til. Det siste kapittelet i boken har til hensikt å gi en slags konklusjon av bokens
funn. I de sentrale kapitlene går forfatteren kronologisk til
verks, og starter med det punktet hvor kruttet for alvor blir en
del av militærmakten i Europa. Dette skjer ifølge Høiback på
1500-tallet, og er starten på det han kaller «det første århundret
i den moderne verden». Forfatteren har stort sett begrenset seg

til å konsentrere seg om vestlige militære utviklingstrekk, og
nevner for det meste kun andre verdensdeler når disse kommer
i konflikt med det vi i dag kaller vesten. Dette legger han ikke
skjul på, og forklarer at dette kommer av at hvis boken hadde
grepet over hele verdens krigshistorie, så hadde det ikke holdt
med 300 sider. Han argumenterer også for dette med at mye av
krigskunstens utvikling har skjedd som følge av krigshandlinger hvor minst én av de krigende partene har tilhørt eller hatt
assosiasjoner til vesten.
I alle kapitlene finner man fargerike malerier, portretter og
fotografier, samt illustrasjoner av kart og formasjoner. Det er
ingen av disse bildene som er malplasserte, alle har de til felles
at de viser sentrale elementer av det kapitlet handler om. Det
eneste aberet jeg har, er at særlig kartene som viser slagmarker ikke er godt nok forklarte, og ofte for små eller uklare
til å kunne leses ordentlig. Flere ganger i hvert kapittel peker
forfatteren tilbake til poeng han har gjort, eller hendelser som
står frem som spesielt viktige for å illustrere hvordan utviklingen skjer. For eksempel nevnes Napoleon eller slaget ved
Austerlitz som inspirasjonskilde for de fleste ledere og militære
operasjoner jevnlig i kapitelene etter at dette først blir tatt opp.
Dette gir et godt inntrykk av hvordan nyvinninger videreføres,
på godt og vondt.
Et sentralt og overgripende tema boken tar for seg, er hvordan

Boken åpner med den militære situasjonen på 1500-tallet, hvordan mennesker i stadig mindre grad benyttet seg av buer og
piler, til fordel for krutt og kanoner. Videre forteller forfatteren
om hvordan sentrale mennesker som Machiavelli formet sin
samtid med kritikken av leiesoldater, og om hvordan festninger
måtte endres for å møte den nye trusselen avanserte kanoner
medførte. Boken forteller også om hvorfor Spania var så militært overlegen på denne tiden, men at utviklingstrekk som nye
taktikker og nye våpen rask skulle endre dette, i det minste raskere en spanjolene klarte å svare på de nye truslene. I de videre
kapitlene vier Høiback mye plass til hvordan disiplin, drill og
manøvere var de sentrale faktorene som endret utviklingen på
det europeiske kontinentet, og hvordan disse faktorene spilte
en større rolle enn våpenutviklingen gjorde (frem til 1900-tallet
og «maskinkrigene»). Som en konkluderende oppsummering
til dette skriver Høiback:
Om man med litt fantasi forestiller seg at Augustus’ romerske
legioner hadde møtt de styrkene Napoleon disponerte over ved
Marengo i 1800, er det ikke opplagt at Napoleon ville ha vunnet. Faktisk må man helt frem til nettopp Napoleon for å finne
europeiske styrker med samme slagkraft som romerne hadde
uten hjelp av krutt. (s.176).

Omtrent halvveis i boken kommer forfatteren til «maskinkrigene», som kom til å endre folks holdninger til krig på et
fundamentalt nivå. Her skriver han om hvordan krig skulle bli
et mer offentlig anliggende. Om hvordan bedre kommunikasjonsmetoder hjalp til med å spre informasjon om lidelsen krig
påfører, og om hvordan dette videre sørger for at motstanden
mot krig blir det nye mantra, fred skulle være standardtilstanden. Han forklarer dette ved å vise til den folkelige opinionen
omkring kriger som vietnamkrigen og senere kriger i Irak og
Afghanistan. Disse krigene ble fort veldig upopulære hos sivilbefolkningen i vesten.
Krigskunstens historie er en historie fokusert på noen sentrale
temaer og hendelser. Forfatteren presenterer livshistorien til
enkelte mennesker som har påvirket særlig vestlig historie
igjennom krig de siste 500 årene. Han legger vekt på, og skildrer, hva disse menneskene bidro med og hvorfor de er verdt
å nevne. Og han gjør det på en slik måte at leseren sitter igjen
med en fokusert forståelse av hendelsene, slik forfatteren ser
dem. Forfatteren påstår på ingen måte at utviklingene som har
skjedd er ene og alene et resultat av disse få menns handlinger,
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men han bruker dem til å illustrere bredere endringer i folks
tankesett igjennom 500 år med militære ledere. Det er ikke
bestandig dette kommer godt nok frem, så det er en fare for at
man kan sitte igjen med en tro om at Høiback mener historien
til tider skrives av et fåtall «store menn».
Det er heller ingen tvil om hva Høiback selv mener om mange
av de spørsmålene han selv stiller, da han på en ordentlig og
godt strukturert måte svarer på mange av de spørsmålene
han innledningsvis selv stiller. Til tider hender det allikevel
at forfatteren trekker noen poenger ut for langt. I de to siste
kapitlene i boken, hvor han beskriver krigens utvikling siden
år 2000, sitter jeg igjen med følelsen av at forfatteren er litt for
nær kildematerialet, da stoffet blir noe innviklet og overkomplisert. Det hersker ingen tvil om at forfatteren selv har en
omfattende kunnskap om temaene i de to siste kapitlene, og
at han kanskje derfor lar seg rive litt med i utbroderingene av
stoffet. Jeg skulle selv sett at Høiback holdt seg til den strenge
strukturen og ordenen han hadde i de foregående kapitlene, for
å unngå å grave seg ned i detaljer og teknikaliteter.
Alt i alt er Krigskunstens historie en godt skrevet bok. Leseren
sitter igjen med et overblikk over alle de viktigste personene og
hendelsene som har forandret særlig Europa, men også resten
av verdenen, de siste 500 årene. Boken egner seg godt som en
populærvitenskapelig historiebok, da den gir et godt overblikk,
med mange knagger til å henge videre lesning på. De to siste
kapitlene i boken kan derimot fremstå som noe adskilt fra
resten av boken, da Høiback plutselig endrer struktur og fokus.
Alt i alt gir boken et nyansert bilde av krigskunstens historie
fra 1500 til i dag, på en ryddig og godt forklart måte. ✤
Erik Edvardsen (f. 1988). Bachelor i historie ved Universitetet i
Oslo.
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endelige gjennombruddet for allmenn stemmerett i Norge, men
at dette neppe ville vært mulig uten den allmenne stemmeretten
for menn fra 1898.
Truslene mot demokratiet i den kriseherjede mellomkrigstiden
får en nokså balansert behandling i denne boken. Han skriver
på en levende måte hvordan Hjort og Gerhardsen i begynnelsen
representerte antidemokratiske verdier på hver sin politiske
ytterfløy, før de begge endte opp som motstandsmenn og
demokratiforkjempere under krigen. Han krydrer det hele med
en smule kontrafaktisk historie, uten at det glir over i spekulasjoner: kunne en revolusjon tatt knekken på det norske demokratiet? Eller hva om arbeidsgiverforeningen og høyresiden i 1934
hadde hentet inspirasjon fra Italia og Tyskland?

Polemisk om gamle og nye «presteskap»
D ET FA RL I G E D E M O K RAT I ET. O M F O L K EST Y RET S V I L K Å R I N O RG E G J EN N O M T O H U N D RE Å R
Finn Olstad
Aschehoug 2014

F

inn Olstad, professor ved Norges Idrettshøgskole
med spesialisering i arbeider- og idrettshistorie, går
i boken Det farlige demokratiet gjennom de politiske
kreftene som har frontet og motarbeidet folkets rett
til å styre siden eneveldet ble avskaffet i 1814. Sentralt i fremstillingen står arbeidernes kamp for stemmerett, der embetssamfunnets normer og prestenes tale sto imot. Med Einar Gerhardsen og Johan B. Hjort som utgangspunkt tar han også for seg
polariseringen i mellomkrigstiden som munner ut i oppgjøret
med fascismen under andre verdenskrig. Arbeiderpartistaten
har også fått et eget kapittel, og avsluttes med kvinnefrigjøringen og striden om medlemskap i EF. I forordet slår han fast at
boka er skrevet med en agenda: å kritisere «manglende vilje blant
ledende politikere og intellektuelle til å lytte til og ta hensyn til
folkemeningen»(s. 5). Dette kommer særlig frem i siste kapittel,
hvor han sammenlikner 1800-tallets statsmenn og presteskap
med dagens politikere og intellektuelle.
Det er ikke tilfeldig at denne boken ble gitt ut i jubileumsåret
2014, men grunnlovsåret og tiden etter vies overraskende liten
oppmerksomhet. Han nevner for eksempel ikke de mange maktkampene mellom stortinget og Karl Johan eller bondetogene i
1818. Som tilhenger av det nye synet på 1814 som lite demokratisk har han kanskje ikke sett det som relevant. Likevel kunne
kongens holdninger til norsk folkestyre blant annet passet godt
inn der han skriver om thranebevegelsens petisjon til kongen, og

hvordan Thrane til tider ønsket seg tilbake til det opplyste enevelde. At bokas kronologi starter rundt 1850 kan samtidig henge
sammen med at arbeiderhistorie er et av forfatterens spesialfelt.
Det er tydelig at Olstad har lite til overs for embetsmennene:
de svartmales som ledere for et «sosial apartheid»(s. 108), mens
sjokoladearbeideren som stemte ved valget i 1868 beskrives som
«en av historiens virkelige helter»(s.23). Han etterlyser også
større oppmerksomhet rundt Den norske kirkes opposisjon mot
demokratisering på 1800-tallet, og viser blant annet til presten
Honoratus Hallings pasifiserende arbeiderforeninger. Det går
ham hus forbi at embetsregimet med byskoleloven i 1848 og
landskoleloven av 1860 ville gjøre skolen til mer enn bare en
anstalt for «kristelig lydighet», som det heter i tittelen til Olstads
underkapittel, men også fremme «Kundskaber og Færdigheder, som ethvert Medlem af Statssamfundet bør besidde».1 Der
Olstad bare ser fordekte klasseinteresser er det også mulig å ane
oppriktige ønsker om å utdanne allmuen til å ta del i det norske
demokratiet, der allmuen selv i visse tilfeller stod imot.
Olstads fokus på arbeidere og eiendomsløse blir mer forståelig
hvis man vektlegger allmenn stemmerett som en forutsetning
for virkelig folkestyre. Kampen for full stemmerett blir som
Olstad skriver ofte oversett i norsk historieskrivning, og han har
i denne boken tatt med materiale fra et avbrutt bokprosjekt om
dette temaet. Han påpeker at kvinnenes stemmerett i 1913 var det

Som vi vet førte okkupasjonen under andre verdenskrig til at
nordmenn for alvor samlet seg rundt demokratiet, og her byr
Olstad virkelig på noen interessante perspektiver. Han hevder at
det revisjonistiske synet på den norske motstandskampen ofte
innebærer «en dårlig skjult moralisering over et folk og en nasjon
som gjorde for lite». I den forbindelse viser han til den massive
motstanden mot NS og okkupasjonsmaktens forsøk på å nazifisere befolkningen, og som idrettshistoriker fremhever han at
idrettsstreiken i fra 1940 står som et unntak i europeisk historie.
Olstad er også uenig i kritikken mot metodologisk nasjonalisme,
og hevder at den er et ledd i en «nedriving av fysiske og mentale
sperrer for ‘globalisering’ og nedbygging av den folkelige kapasiteten for motstand»(s.255). Det er tydelig at han ikke har tatt
denne kritikken på alvor når han hevder at det folkelige demokratiet «unektelig er knyttet til nasjonalstaten(s.258). Ironisk nok
er verdens mest direkte demokrati, Sveits, slett ikke basert på
nasjonal eller etnisk identitet. Derfor kunne det vært interessant
med en diskusjon over betyningen av nasjonal identitet i det norske demokratiets utvikling. Hva var for eksempel den mobiliserende kraften bak stemmerettsutvidelsen i 1898? Kanskje det
heller var klasseidentitet?
Olstad lar også være å definere begrepene «folk» og «folkestyre».
Det nærmeste han kommer er i diskusjonen om EF-avstemningen i 1972, som for øvrig er et svært nyansert underkapittel til
å være skrevet av en som stemte nei. Ellers i boka fremstår det
norske folk som en selvfølgelig enhet. Samene er ikke nevnt i det
hele tatt, selv om det absolutt ville vært relevant å for eksempel
drøfte hvilken betydning sametinget har for det norske demokratiet. Det kunne også vært drøftet om tittelen på boka i visse
tilfeller kan tas bokstavelig – at økt demokrati faktisk blir farlig
hvis det brukes til å undertrykke minoriteter, eller undergraver
seg selv ved å velge diktatorer som Napoleon III.
Olstad er også overraskende lite kritisk til Arbeiderpartiets
dominans i etterkrigstiden, og hevder at Seip ikke forstod den
velstandsøkningen som ga partiet så stor støtte blant arbeiderne.
Han forsvarer også til en viss grad heksejakten på kommunister
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under den kalde krigen som et nødvendig onde for å bevare demokratiet. Når han i siste kapittel tar for seg dagens situasjon går
han langt krassere til verks. Etter det han kaller «Arbeiderpartiets ‘forræderi’» har det i følge ham gått over til å være et sosialliberalt og byråkratisk administrasjonsparti, mens arbeiderne nå
heller stemmer Fremskrittspartiet. Videre sammenligner han
Stoltenberg og Støre med Schweigaard og Aschehoug, som vil
«kolonisere folks livsverden med de riktige politiske og moralske
valg»(s. 226). Dette forsvares av en kosmopolitisk intellektuell
elite, der akademikere som Thomas Hylland Eriksen vil «dekonstruere majoriteten» og kritisere metodologisk nasjonalisme.
Som et lyspunkt i denne tilværelsen ser han de sosiale mediene,
der hele folket kan gi uttrykk for sine meninger, uansett hvor
kontroversielt det måtte være.
I dette siste kapitlet erklærer riktignok Olstad at han har lagt
nyansene til side, og det er tydelig at han setter ting på spissen.
Et motsvar til denne delen av boka ville derfor kunne fylle en
hel bok, og følgelig vil jeg nøye meg med noen få kommentarer.
For det første synes jeg han overdriver hvor kritisk den norske
befolkningen er til innvandring, og hvor vanskelig det har vært
for innvandringskritiske røster å slippe til. Fremskrittspartiet har
tross alt blitt tatt på alvor, og Jens Stoltenberg tok for eksempel
partiet i forsvar da svenske Özz Nûjen anklaget det for rasisme.
For det andre er han ikke åpen for at man kan kjempe for økt
demokrati utenfor den nasjonale rammen når han diskuterer de
demokratiske utfordringene med EØS-avtalen og rettsliggjøring
av politikken.
For det tredje gir sammenligningen mellom embetsmannsstaten
og dagens situasjon omtrent like mye mening som å sammenligne Frp med sosialdarwinistene i samme århundre. Dessuten gjør
ikke Olstad rede for hvem som utgjør den «intellektuelle eliten»
eller det «nye presteskapet». Til forskjell fra 1800-tallets presteskap kommer dagens akademikere og journalister fra alle sosiale
lag, så det blir vanskelig å tillegge dem fordekte klasseinteresser.
Samtidig kommer Olstad med viktig kritikk mot økt byråkratisering og markedsliberalisering på bekostning av folkestyret,
og setter slike utfordringer i et historisk perspektiv. Til avslutning skriver han at vi trenger en ny Marcus Thrane. Jeg mener
imidlertid at vi kan nøye oss med maktkritiske bøker som denne,
og i motsetning til Thrane risikerer ikke forfatteren å havne i
tukthuset. ✤
Henrik Askjer (f. 1992), masterstudent ved Universitetet i Oslo

NOTER
1

Formålsparagrafene i skolelovene av 1848 og 1860. Tilgjengelige på http://
www.fagsider.org/kirkehistorie/[28.04.15]
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sikt i den norske arbeiderbevegelsens historie, klarer å fremstille
Brandts innpass i dette miljøet på en spennende og perspektivrik
måte. Spesielt god er skildringen av Brandts møte med en ny
og annerledes politisk kultur i Arbeiderpartiet og AUF, betydning disse erfaringene og hvordan hele oppholdet i Skandinavia
mellom 1933 og 1945 i sin helhet påvirket resten av hans karriere.
Lorenz viser hvordan Brandt i løpet av de skandinaviske årene
hadde lært «[…] å se Tyskland utenfra og i en større kontekst,
og innsett at andre enn den egne staten også hadde legitime
interesser.» (s.111) Dette var perspektiver som skulle forme hans
politiske personlighet og bidra til det forsonende og forenende
arbeidet som ga ham Nobels fredspris i 1971. Et viktig poeng i
denne sammenhengen er at Brandts nordiske kontekst av språklige årsaker nesten ikke har blitt behandlet av tidligere biografer
(s.9). Lorentz bidrag er i så måte svært viktig for å forstå hele
Brandts politiske liv og de kreftene som formet ham.

Lett fordøyelig om en
stor politisk personlighet
W I L LY B R A N DT – ET P O L I T I S K L I V
Einhart Lorenz
Res Republica - 2013

W

illy Brandt (1913-1992) var en ruvende politisk personlighet i etterkrigstidens Europa. Som tittelen
tydelig viser, er det også hans politiske virke som
står i fokus i biografien Willy Brandt - Et politisk
liv. Einhart Lorenz maler på drøyt 250 sider et bilde av en person
som levde for politikken og som så det som sitt livskall å skape et
nytt Europa og et nytt Tyskland i et vanskelig politisk klima etter
andre verdenskrig. Dette er fortellingen om en politisk reise, fra
fattige kår i mellomkrigstidens Lübeck, via formende år i Norge,
og til rollen som borgermester i Vest-Berlin under den kalde
krigen, som partiformann, utenriksminister, forbundskansler og
global statsmann. Det er fortellingen om en mann som levde
og tenkte annerledes enn sine landsmenn. Han var tysker, men
hans horisont strakte seg langt utover Tysklands grenser. Denne
imponerende personligheten klarer Lorentz nesten å fange mellom to permer.
Det sier seg selv at forfatteren her har påtatt seg en ambisiøs
oppgave, for som det står i begynnelsen av forordet: «I Willy
Brandts liv gjenspeiles den tyske og den europeiske historien
i det korte 20. århundret» (s.7). Det er derfor også skrevet mye
om Brandt tidligere. Denne boken gjør imidlertid ikke krav
på å være selve biografien, men som Lorenz skriver er det hans
egen tilnærming til en kompleks personlighet (s.9). Dette gir

skildringen av Brandt et personlig preg, og spesielt behandlingen av hans nære bånd til Norge og hans opphold her på slutten
av 30-tallet bærer preg av at forfatteren selv har et svært nært
forhold til landet.1
Fra Lübeck til Oslo
Willy Brandt, eller Herbert Ernst Karl Frahm som han opprinnelig het,2 ble født utenfor ekteskap i 1913 i en av Lübecks
arbeiderbydeler. Ut fra hans sosiale bakgrunn å dømme var det
lite som tydet på at han skulle bli en internasjonal politiker,
men tidlig kunne man se tegn på hans karakteristiske politiske
personlighet. Lorentz skildrer lekent hvordan Brandt gikk inn i
politikken med et altoppslukende engasjement. «Arbeiderungdomsbevegelsen ble Willy Brandts andre hjem» (s.15) og han ble
medlem av det tyske sosialdemokratiske parti (SPD) allerede
som sekstenåring. Med unntak av et sidesprang til det tyske
sosialistiske arbeiderparti (SAP) mellom 1931 og 1945 skulle SPD
bli Brandts hjertebarn gjennom hele livet.
I 1933 kom Brandt til Oslo med oppdrag å skaffe SAP finansiell
støtte og internasjonale kontakter. Til tross for at Brandt var i
faresonen for å bli arrestert, var det altså et partioppdrag og ikke
en flukt som førte han til Norge. Denne delen av boken er på
mange måter den mest interessante. Lorenz, med sin dype inn-

Politisk fokus
Som tittelen tydelig viser er dette en biografi som fokuserer på
Willy Brandts politiske liv. I siste halvdel av boken raser man
derfor gjennom alle valg, verv og politiske utfordringer som
preget Brandts politiske virke fra han returnerte til Tyskland i
1945 som journalist ved krigsforbryterprosessen i Nürnberg og til
hans død i 1992. Vi blir vitne til hvordan han som Berlins borgermester håndterer byggingen av Berlinmuren i 1961, hvordan han
som utenriksminister forsøker å balansere mellom øst- og vestmaktene, og hvordan han håndterer det indre spillet i SPD og til
slutt tar steget helt opp til rollen som forbundskansler i 1974. Det
berømte «knefallet» ved minnesmerket over gettoen i Warszawa
i 1970 og mottakelsen av Nobels Fredspris i 1971 vies overraskende liten plass, til tross for at dette var svært symboltunge
handlinger. Slik må det kanskje bli når et så innholdsrikt politisk
liv skal reduseres såpass mye. Brandt var da også aktiv helt til det
siste og etter at han gikk av som partiformann for SPD etter hele
23 år i 1987, fortsatte han å spille rollen som verdensborger og
arkitekt for fremtidens Europa helt frem til sin død i 1992.
I dette mylderet av politiske hendelser bevarer imidlertid Lorenz
perspektivene fra de skandinaviske årene og fremhever hans rolle
som «statsmann» og hans demokratiske, forsonende og konfliktdempende holdning, spesielt i utenrikspolitikken. Ikke minst
var dette viktig i forhold til Tysklands utvikling, og som Lorenz
skriver: «Brandt ble til et symbol på det andre Tyskland. Hans
betydning som representant for et positivt Tyskland-bilde kan
ikke verdsettes høyt nok.» (s. 257)
Det politiske perspektivet er imidlertid både biografiens styrke
og dens svakhet. Fokuset på kun Brandts politiske liv gjør biografien betraktelig mer tilgjengelig for et bredere publikum. 250
lettleste sider om en politisk størrelse som Brandt er tross alt
sjelden vare i et univers av ugjennomtrengelige tusensiders mursteiner. Samtidig fører denne ensidige vinklingen til at man sitter
igjen med følelsen av at man ikke har blitt kjent med hele Willy
Brandt når man lukker boken. Mennesket Brandt og det person-
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lige perspektivet er nesten fraværende. Til tross for at dette er et
bevisst og tydelig valg av Lorenz er det frustrerende for leseren at
åpenbart store personlige utfordringer ikke blir viet større plass.
De dype depresjonene, at sønnen Peter som tredjeklassing fremdeles ikke visste hvilket yrke faren hadde, eller bruddet med Rut,
hans kone i over 30 år, som førte til at de aldri så hverandre igjen,
må åpenbart ha påvirket Brandt. Som for så mange store statsmenn gikk det politiske arbeidet hardt ut over familien og hans
personlige liv. At disse perspektivene er utelatt fører dermed til at
leseren sitter igjen med følelsen av at noe mangler.
Godt skrevet
Lorenz skriver godt og har et levende og drivende språk. I kombinasjon med de hyppige underoverskriftene er boken derfor
lettlest og tilgjengelig for de aller fleste. Her er det ikke nødvendig med en stille lesesal for å få med seg de sentrale poengene og
boken kan lett legges fra seg en stund uten at tråden forsvinner.
Likevel minner bruken av fotnoter, i motsetning til sluttnoter,
oss på det imponerende kildearbeidet som ligger bak. Lorenz har
gjennomgått en stor mengde kilder i flere land og refererer flittig
til disse, noe som gjør det enklere å følge sporene etter Brandt og
lett finne frem til tilleggsinformasjon selv om noen lesere antakelig finner bruken av fotnoter forstyrrende.
Overordnet er det melderens personlige mening at Willy Brandt
- Et politisk liv er en god og velskrevet politisk biografi som
maler et lett forståelig bilde av en av det 20. århundrets store
politiske personligheter. I så måte er den et velkomment bidrag i
rekken av blytunge politiske biografier. ✤
Lasse Lømo Ellingsen (f.1989), masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo.

NOTER
1

Einhart Lorenz har selv bodd og arbeidet i Norge siden 1965. Han er
professor emeritus i moderne historie ved Universitetet i Oslo.

2 Herbert Ernst Karl Frahm skiftet navn til Willy Brandt i 1933.
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HØSTENS MASTEROPPGAVER
I HISTORIE VED UIO

D

et er redaksjonen i Fortid en stor ære og glede å
her presentere høstens masteroppgaver i historie ved Universitetet i Oslo. Som i foregående
år ble det også i høst lagt ned en imponerende arbeids- og
viljestyrke. Skriveiver og kunnskapstørst ledet frem til hele
42 innleverte oppgaver. Fortid gratulerer!
Tematikken i høstens oppgaver følger trenden fra tidligere år og fremdeles skriver de fleste om moderne historie.
Den internasjonale politiske historien er godt representert, blant annet gjennom flere oppgaver om Midtøsten
og stormaktene. Den norske politiske historien vises
gjennom oppgaver med temaer som Høyres økonomiske
politikk, og norsk bistandspolitikk. I tillegg ble det levert
en biografisk oppgave om diplomaten Hans Engen. Som
vanlig er andre verdenskrig godt representert blant kandidatene. Det ble skrevet om både fronsøstrene og Nasjonal
Samlings forhold til teater.
Fem oppgaver omhandler temaer fra Norge på 1800- tallet. To ser nærmere på forholdene i Christiania, mens de
tre andre har skrevet om henholdsvis alkohol i Telemark,
bondeopposisjonsavisen Statsborgeren og riksarkivarembetet. To kandidater har skrevet om 1600-tallet. Den ene
om dansk utenrikspolitikk og den andre om finsk innvandring. Tre kandidater har skrevet om middelalderen.
Tematikken her spenner seg fra krigføring til matkultur.
Gledelig er det også å se at to kandidater har skrevet historiografiske oppgaver, noe som er sjelden vare.
Sett under ett har høstens kandidater levert et variert
knippe masteroppgaver hvor alle historieinteresserte vil
kunne finne noe for sin smak. De fleste av oppgavene
er tilgjengelige i Digitale utgivelser ved UiO (DUO),
og kan lastes ned gratis på UiOs nettsider (www.duo.
uio.no).
God lesning!

Følgende masteroppgaver ble levert:
• Atle Alund: Hans Engen - en utenrikspolitisk biografi
• Martin Auke: Mellom blod og betong – Utvikling og
endring i lokal identitet på Slemmestad
• Inger Merete Bakken: Grensegang i grenseland mellom historie og den historiske romanen
• Eirik Gripp Bay: Historien om frontsøstrene: De norske frontsøstrenes historie i et nytt lys
• Daniel Ergo Biesenbaum: Kong Christian 4.s store
drøm: De forutgående årsakene til at den danske oldenborgmonarkens stormaktsambisjoner ble gruslagt
i Kejserkrigen, og den utenrikspolitiske debatten i
det danske diarkiet i årene 1618-25 som gjorde dette
politisk mulig
• Sigurd Johannes Birkelund: NS og teaterlivet under
okkupasjonen
• Ingerid Grut Dahlen: More Guns and More Butter.
U.S. Arms Sales to Israel, 1969-1974
• Silje Karoline Waggestad Dalby: Høvdingene på
Island En studie om fremstilligen av høvdingenes religionsovergangen på Island
• Lars Gravråk: Vår ære og vår makt? Norske mål og
midler i skipsfartsforhandlingene under Uruguayrunden i GATT (1986-1994)
• Tomas Ibsen Göransson: Poliser utan gränser – Samarbetet mellan kriminalpolisen i Oslo och Stockholm
1929-1939
• Else-Marit Hatledal: Raset frå Ramnefjell. Reaksjoner og tiltak etter Lodalsulykka i 1936
• Mari Torsdotter Hauge: Kommunismens medløparar? Fem norske venstreintellektuelle og haldningane
deira til Sovjetunionen i perioden 1945-1948.
• Børre Haugstad: KRIG, KUNST og KAPITAL. Nasjonalgalleriets Venner Vekst og fall 1917-1927
• Lasse Helland: Fra paramilitarisme til parlament.
NSDAP i Dessau 1924-1932
• Hans Tore Hindrum: Political Culture in Ostrogothic Italy in a Numismatic Perspective

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindre Lunde Holbek: "Det er forskjell å drive en
ideologisk sekt og et politisk parti" – En analyse av
Fremskrittspartiets liberalistiske ideologi i perioden
1984- 1994
Geir Bergersen Huse: A Dangerous Sideshow. The
US and the Lebanese Civil War, 1975-1976.
Ole Kristian Håtveit: Kongelig krigføring i tidlig
middelalder: En komparativ undersøkelse av den norske formen for krigføring med den europiske
Annikken Johansen: "At sådan ukrutt måtte ganske utryddes" Om de finske innvandrerne på Østlandet på 1600-tallet, og deres møte med det norske
bondesamfunnet
Tarjei Kramviken: Nixon, Kissinger og den sørasiatiske krisen i 1971: USAs tilt mot Pakistan
Hanne Sundelin Larsen: Populærhistoriske fremstillinger av vikingene, på 1950-tallet og i dag.
Amund Smidt Lysaker: The Professionalization of
the Norwegian Advertising Trade, 1914-1918
Fredrik Løken: Egypt - I Israels skygge: Norges forhold til Egypt 1967-1973
Gerd Alice Misund: Katti Anker Møller og Barselhjemutstillingen i 1916
Ivan Kristoffer Nilsen: ML-bevegelsen og krigen i
Kambodsja, 1970 - 1975
Kristian Holen Nymark: Statsborgeren under Peder
Soelvold 1831-1835
Liv Marit Olaisen: Min venn fienden. Storbritannia
og Palestina 1945-49
Ann-Magritt Olsen: En undersøkelse av eldre ubemidlede kvinners levekår i Kristiania rund århundreskiftet 1900
Per Ormestøyl: Drikkevondet: Ei gransking av folkemeininga kring alkohol og alkoholstyring i perioden frå
1814 fram til folkerøystinga i 1919 med vekt på Telemark

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lars Fredrik Raddum: Arbeiderpartiets holdning til
liberaliseringen av kraftsektoren
Torgeir Riska: Grenseløst vennskap? Amerikansk
politikk i spørsmålet om Israels skiftende grenser
1947-1957
Daniel Heggelid Rugaas: «En ubegrændset Fremtid».
Riksarkivarembetet 1874-1886
Andreas Røseth: Fra samling til splittelse Norges
Kommunistiske Parti sitt forhold til Det norske Arbeiderparti fra 1945 til 1950
Rebekka Skaar: Matkultur i norsk middelalder.
«Drep meg konge, men ikke med graut»
Håvard Solvang: Oluf Nicolai Roll - Hans roller og
nettverk i industrialisering og vannforsyning langs
Akerselva 1843 til 1885.
Nikolai Jul Steensen: Norwegian People’s Aid, A
study of the Mine Division from 1992 - 2002
Beate Wienpahl-Jensen: Untying the Gordian knot:
US policy towards Israel regarding Palestinian property rights from 1947 to 1953
Bjørn Ivar Austevik Voll: Krise og nye moglegheiter:
norske reaksjonar på den franske NATO-politikken til
Charles de Gaulle, 1958-1967
Hedda Samdahl Weltz: The Extreme Rights in
Spain. Surviving in the Shadow of Franco (1975-2014)
Knut Erik Wold: Fastkurslandet Norge
Siri Marie Aamodt: Palestina som bi-nasjonal stat:
«a beacon of peace»? - Kampen om Palestinas framtid:
Bi-nasjonalistene og sionbevegelsen 1925-1948
Morten Aasen: Bistand og menneskerettigheter: Den
norske bistanden til Mosambik i perioden 1975- 1990.

Redaksjonen vil også benytte anledningen til å ønske
vårens kandidater lykke til med sensur og avsluttende
muntlig eksamen.
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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 hvorfor 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.

Vi opererer med følgende sjangre:
•
Artikler og essay – teksten kan være fra seks til ti normalsider
(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 teksten 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 presentere 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. Komplette
sluttnoter, men ikke litteratur- og kildeliste.
Alle akademiske, historiske artikler må inneholde en eller flere hovedpåstander (et hovedpoeng med teksten), og en argumentasjon
som bygger oppunder påstanden, samt en konklusjon som oppsum-

D EN REDAKSJON ELLE 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, innspill,
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 kommentarer. I så fall sendes teksten tilbake til forfatter med kommentarer
enda en gang.
Tekster som er sendt inn med mange typografiske feil, vil også bli
kommentert, men det forventes at forfatteren griper tak i disse 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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Redaksjonen
HENRIK ASKJER
Henrik er masterstudent med interesse for utdanningshistorie
og det lange 1800-tallet i Norge og verden for øvrig. I masteroppgaven vil han sammenligne hvordan skoledirektørene i
Trondhjem og Christiania stift håndterte motstanden mot den
banebrytende P. A. Jensens lesebok.
ANILTON DELGADO
Anilton ble ferdig med sin mastergrad høsten 2012 og skrev om
Rød Front i Det Norske Studentersamfund. Anilton er hovedsakelig interessert i nyere historie.
LASSE LØMO ELLINGSEN
Lasse går andre semester på master i historie og interesserer seg
for politisk ekstremisme og totalitære ideologier. Han skal skrive
oppgave om norsk nynazisme.
LISA FLATBY
Lisa er bachelorstudent på historieprogrammet. Hun er interessert i nyere historie og samtidshistorie, særlig konflikter og ideologier i det tyvende århundre. Hun vil mest sannsynlig skrive om
nynazisme i en fremtidig bacheloroppgave.
MARIA FLATEN GUNSTAD
Maria er lektor- og masterstudent i historie på siste semester. I
sin masteroppgave skriver hun om særtrekk ved Varg Vikernes’
ideologi sammenlignet med den klassiske nazismen. Hun er særlig interessert i totalitære ideologier og regimer.
ANNIKEN HAREIDE
Anniken går andre semester på master i historie. Hun er særlig
interessert i europeisk historie, og skriver masteroppgave om den
europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
MARI TORSDOTTER HAUGE
Mari er master i historie frå UiO og interesserer seg for totalitære
ideologiar generelt og kommunismen spesielt. Ho har skrive masteroppgåve om kva haldningar norske venstreintellektuelle hadde
til Sovjetunionen i dei første etterkrigsåra.
JONAS HOVE
Jonas går første semester på master i historie og tenker å skrive
oppgave om biskoper i Romerriket i senantikken. Han er hovedsakelig interessert i senantikken og middelalderen.

MIA HVEEM
Mia går andre semester på master i historie og interesserer seg for
Midtøstens historie, særlig utviklingen i området etter første verdenskrig. Masteroppgaven er ennå ukjent territorium, men mye tyder på at den skal relateres til konflikten mellom Israel og Palestina.

OLE-ALBERT RØNNING
Ole-Albert er masterstudent, og har en særlig interesse for europeisk middelalderhistorie. Masteroppgaven hans vil handle om
eksil og politisk asyl i Skandinavia på 1100-tallet.

OLE KRISTIAN HÅTVEIT
Ole Kristian er master i historie fra UiO med en tilbøyelighet mot
eldre historie. Masteroppgaven hans handlet om krigføring i vikingtiden og borgerkrigstiden, slik det blir presentert i Heimskringla.

SKAGE ALEXANDER ØSTBERG
Skage er masterstudent og har fokus på nyere historie. Han er
blant annet interessert i menneskerettighetenes rolle i globalisering og internasjonal politikk. Masteroppgaven hans vil omhandle FNs og Europarådets konvensjoner mot tortur.

ANDREAS BAGÅS LIEN
Andreas ble master i historie i 2013 med en oppgave om Nasjonal
Samlings skolepolitikk. Han interesserer seg i hovedsak for moderne norsk og europeisk politisk historie.
INGRID MARIA LUTNÆS
Ingrid går siste semester på master, og interesserer seg særlig for
1700-tallet. Hun skriver masteroppgave om kriminalitet og konflikt i garnisonsretten på Akershus festning.
MARI KIRKERUD PETTERSEN
Mari er masterstudent i historie på andre semester, og planlegger å skrive om butikken Biba i London på 60-tallet og dens
posisjon i «the Swinging Sixites». Hun er generelt interessert i
økonomisk og sosialhistorie med fokus på små bedrifter.
FREDRIK OPEDAL
Fredrik er masterstudent i historie med interesse for vikingtid og
middelalder. Hans masteroppgave vil omhandle sosiale nettverk
og maktkamper i Skandinavia på 1000-tallet.
MARTIN AASBØ RINGDAL
Martin skriver masteroppgave om konspirasjonsforestillinger
i norsk offentlig debatt på 1920-tallet, med vekt på ”Sions vises
protokoller”. Han er ellers interessert i moderne historie, særlig
mellomkrigstiden. Ekstreme og totalitære ideologier og bevegelser finner han også svært interessant.
NORA SOPHIE RODIN
Nora er masterstudent på andre semester. Hun interesserer
seg særlig for norsk tidlig nytidshistorie. Hennes masteroppgave vil omhandle sjøfart og handel i Aust-Agder på slutten av
1700-tallet.
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OM FORTID

Fagtidsskriftet til historiestudentene ved Universitetet i Oslo kommer
ut fire ganger i året. Fortid speiler bredden i det norske historiefaget
og er en arena for nye stemmer, synspunkter og strømninger.
I Fortid skriver studenter og etablerte forskere side om side.
V I L D U G I F O RT I D EN F R A M T I D ?

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

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

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

A B O N N ER E PÅ F O RT I D ?

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

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

Nr. 3, 2015: Historiefaget nå
(Deadline: 1. august)
Nr. 4, 2015: Tema ikke bestemt
(Deadline: 1. oktober)

Bidragsytere FORTID nr 2/2015
Henrik Askjer
Erik Edvardsen
Lasse Lømo Ellingsen
Julia Erol
Mari Torsdotter Hauge
Ole Kristian Håtveit
Andrej Kotljarchuk
Tomas Nilson
Erik Opsahl
Martin Aasbø Ringdal
Michael Schmidt
Liv Helene Willumsen

Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Bachelor i historie, Universitetet i Oslo
Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Doktorgradsstipendiat i historie, Universitetet i Heidelberg
Master i historie, Universitetet i Oslo
Master i historie, Universitetet i Oslo
Associate professor, Södertörn University/Stockholm University
Universitetslektore, Högskolan i Halmstad
Førsteamanuensis i historie, NTNU
Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Professor i tysk litteratur og kultur, Universitetet i Tromsø
Professor i historie, Universitetet i Tromsø
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