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Kjære leser,

S

tortingsvalget 2017 er over. Etter ukesvis med meningsmålinger, ekspertuttalelser og stadig nye debattkonsepter kan roen senke seg. Istedenfor for å spekulere i mulige regjeringskonstellasjoner, er det nå kanskje på tide å
vende blikket bakover?
I etterkant av årets valg har det blitt satt spørsmålstegn ved
hvorvidt dagens valgordning med en sperregrense på fire prosent er rettferdig. Det har blant annet blitt hevdet at det er
uheldig at MDGs ca. 95 000 stemmer bare resulterte i ett mandat, mens KrFs ca. 123 000 stemmer gav dem åtte mandater.
I professor Trond Nordbys tekst får vi muligheten til å sette
denne diskusjonen i en langt større historisk kontekst. Nordby
tar oss nemlig gjennom alle endringene i valgordningen, helt
fra opprettelsen av Stortinget i 1814 og fram til dagens valgordning ble tatt i bruk i 2005. Her kan man lese om tidligere ikkeproporsjonale valg, som da Det Norske Arbeiderparti i 1915 fikk
rundt 1/3 av stemmene, men mindre enn 1/6 av mandatene.
I 2013 feiret vi hundre år med nasjonal kvinnelig stemmerett. Men det er lett å glemme at en del kvinner hadde anledning til å stemme allerede i 1909. Og til tross for manglende
stemmerett, valgte mange kvinner å aksjonere i forbindelse med
folkeavstemmingen om unionsoppløsningen i 1905. Oddbjørn
Evenshaug har undersøkt hvordan denne aksjonen utartet seg
lokalt i Melhus i Sør-Trøndelag og i Brunlanes i Vestfold. Eirinn Larsen retter blikket mot oss selv gjennom å vise hvordan
den historiske tolkningen av kvinners kamp for stemmerett har
blitt et slags alternativ til «den vanlige historieskrivningen om
Norge og den mannlige stemmeretten» i stedet for å bli en del

av den.
At det er arrangeres politiske valg er ingen garanti for at et
lands styresett er demokratisk. Ketil Fred Hansens drøfter om
hvorvidt demokratiet i deler av Afrika er på retrett som følge av
såkalte konstitusjonelle kupp. Hansen skriver om hvordan Tsjads
president, Idriss Déby Itno, har klart å holde på makten i hele
27 år – til tross for at Tsjads grunnlov på papiret har satt begrensninger på hvor lenge en president kan bli sittende.
Om du er oppgitt over hvor lite oppmerksomhet klimaspørsmålet fikk i valgkampen, er kanskje Johanna Johannsdottir
Damaris' tekst om 1600-tallets diskusjoner om hvorvidt verden
er i forfall noe for deg. I datidens England var dette et høyaktuelt spørsmål, om enn på en litt måte annen måte enn vi i samtiden er vant til å tenke på det.
I denne utgaven av Fortid presenterer vi en helt ny spalte:
På forskerfronten. Her vil unge historikere presentere sin helt
nye forskning. Første kvinne ut er Mari Salberg. Hun er stipendiat i historie ved Universitet i Oslo, og arbeider med en handling om amerikansk utenrikspolitikk overfor Iran på 1970-tallet. Salberg forteller om hva hun mener skal til for å være en
god historiker, og deler raust av sine tips til historiestudenter og
fremtidige historikere.
Så, vil du bla deg gjennom nettavisene enda en gang, eller vil
du la det opplyse av det som står skrevet mellom disse to permene? Valget er ditt!
God lesning!
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Historikeren

INTERVJU MED HALLVARD
NOTAKER
Dette nummerets historiker forsker både på fortid og samtid. Han frekventerer
radio- og TV-sendinger som «ekspert» på norsk og amerikansk politisk historie.
Men hva er egentlig historiefaglig ekspertise? Hallvard har skrevet bok om Høyres historie og jobber nå med et prosjekt om Arbeiderpartiet og 22. juli. Hvordan er
det forske på og skrive om aktører som fremdeles lever, og som faktisk kan kritisere
historikeren?
KJARTAN HVERVEN
EVEN NÆSS BERGSENG
MAGNUS SELAND ANDERSSON
Masterstudenter i historie, Universitetet i Oslo

H

va vekket din interesse for historie?
Jeg har ikke noen personlig opphavsmyte
– jeg fikk ikke et kall som barn. Som mange andre interesserte jeg meg for historie
da jeg var yngre, men da jeg begynte på Blindern var
det grunnfag i statsvitenskap jeg tok, parallelt med exphil. Etter grunnfaget i statsvitenskap var jeg i militæret. Jeg hadde vurdert å søke på Forsvarets russiskkurs,
men lot være da jeg fikk høre om hvor slitsomt det var.
Så det ble med ordinær førstegangstjeneste. Året etter
returnerte jeg til Blindern, og det var da jeg begynte på
historie. Hvorfor jeg valgte akkurat historie, husker jeg
ikke lenger, men jeg husker at jeg gledet meg.
Det var til å begynne med vanskelig å forstå hva
historiefaget dreide seg om. På begynnelsen av grunnfaget fikk vi angitt et enormt pensum på 4 000 sider,
som vi skulle eksamineres i ett år senere. Det var overveldende, og jeg håper at det var flere enn meg som
tenkte: «Hva er det egentlig vi skal lære her?». Det
gikk et lys opp for meg på et oppgaveseminar med
Gunnar Pettersen, som jobbet ved Riksarkivet. Jeg
skrev en oppgave om følgene av første verdenskrig, og

på et eller annet tidspunkt i arbeidet fikk jeg en følelse
av at jeg skjønte hva det var vi holdt på med.
Hva jeg skjønte, er vanskelig å sette ord på. Dersom jeg hadde klart det, hadde jeg årlig holdt et innføringskurs på 40 minutter for alle nye studenter hvor
jeg forklarte meningen med det hele. Jeg må innrømme at det høres kryptisk ut, men det handler om hvilke spørsmål historikere stiller, og hva slags svar historikere gir. Uansett føltes ikke faget så fragmentert og
fullt av alt mulig etter det oppgavekurset.
Hvordan gikk veien videre?
Etter at jeg hadde tatt noen fag i Nord-Amerikastudier
og mellomfag i historie, visste jeg at jeg ville fortsette
med hovedfag. Men jeg hadde fortsatt ingen plan om
å jobbe som historiker. På den tiden jobbet jeg i NRK
ved siden av studiene, blant annet i nyhetsredaksjonen
til NRK Tekst-TV, og jeg tenkte at jeg kunne fortsette å jobbe der etter studiene. Tekst-TV-redaksjonen
var forøvrig Norges mest undervurderte nyhetsredaksjon. Redaksjonsmedlemmene var ekstremt stødige
skriftlig. De måtte presse inn alt de ønsket å formid-
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le på tretten linjer – det var ikke plass til noe vissvass.
De var beinharde på grammatikk, kommaregler og så
videre. Det var fantastisk for meg å komme dit som
ung og bli instruert litt. På et tidspunkt trodde jeg at
jeg skulle ende opp i en nyhetsredaksjon i NRK. Men
jeg syntes hovedfaget var såpass moro at jeg lurte på
om jeg ville gjøre mer av det samme og forsøke å få et
doktorgradsstipend.
Hvis man vil jobbe med historie, må man ha litt
flaks. Jeg fikk oppmuntring fra veileder og andre jeg så
opp til om å jobbe videre med historie, og så kom det
heldigvis en utlysning der jeg kunne bruke en idé jeg
hadde. Man må være på rett sted til rett tid. Så det var
ikke noe kall fra Gud, eller Ranke1 som fikk meg til å bli
historiker. Veien ble til mens jeg gikk.
Apropos NRK: En av dine masterstudenter hevder
at du nærmest har klippekort hos Dagsnytt atten på
NRK2 og NRK P2, hva er nøkkelen til å drive god
historieformidling?
Det viktigste ved all type formidling, både vitenskapelig og ikke-vitenskapelig,
er å erkjenne at det er de
menneskene man ønsker å
nå, som legger premissene.
I tillegg til at man må tilpasse seg mottakeren, legger også mediet man anvender visse føringer for
formidlingen. Det er for
eksempel grenser for hvor
tykk en bok bør være, og
man må ordlegge seg annerledes for et internasjonalt fagfelleskap enn for et bredere publikum. Man må
hele tiden vurdere hva som er av betydning for den som
sitter i andre enden. Hvis du egentlig skulle ønske at
alle kunne alt det du kan, så får du heller snakke med
deg selv. Ta de du snakker til på alvor. Formidling til et
bredere publikum er ikke annenrangs, det er bare noe
annet enn vitenskapelig formidling. Historikere er generelt flinke til å nå bredt ut, og det er nok derfor mange sier at historiefaget har en fordel i å være mer fortellende enn mange andre fag.
Dette temaet har Terje Tvedt skrevet om i Historisk
Tidsskrift: Situasjonen man kommuniserer i, har konsekvenser for hva man skal svare på, og kanskje også
for hvordan man skal finne svaret og iallfall for hvordan man skal formidle det.2

sikten å skape åtte-ni-minutters segmenter, i andre
sendinger gjerne langt mindre, og da er de avhengige
av å ha gjester som utfyller hverandre og som kommer
relativt raskt til poenget. Hvis gjestene ikke gjør det,
blir det ikke god radio. Valget av gjester styres dermed
av hva redaksjonene føler seg mest sikre på at vil bli
slik som de vil ha det. Og da går de – enten de vil det
eller ikke – for det trygge og det kjente.
Ekspertbegrepet er teit. Journalistene spør gjerne:
hva skal vi kalle deg? Noen radioprogrammer vil helst
ikke bruke akademiske begrep som «førsteamanuensis» eller tråkle seg gjennom «IAKH: Institutt for
arkeologi, konservering og historie». Det betyr ikke
nødvendigvis noe for mottakeren. Her viser journalistene respekt for målgruppa si. De trenger en merkelapp, på fagpersonen i studio, som fyller deres hensikt
og da blir det gjerne «ekspert» eller noe annet vassent.
Jeg ber som regel om heller å få hete «historiker», så er
det klart både hva jeg er og ikke er.
Historikere blir gjerne bedt om å spå fremtiden, særlig hvis man driver med samtidshistorie. Slike spørsmål er slitsomme. Det er
utrolig at det finnes masse
høyt utdannede mennesker som tror at det gir mening å spørre om hva som
skjer i fremtiden. Det er i
det hele tatt et paradoks at
man som historiker får en
slik status som spåmann og
et publikum som vil høre
deg snakke om fremtiden.
Hadde jeg satt inn en annonse i Dagbladet hvor det
sto: «Hit kan du ringe og få vite hva som skjer i fremtiden» så skjønner alle at det bare er tull. Blir jeg derimot
bedt om å fortelle i beste sendetid om hvordan valget
vil gå, vil mange finne på å lytte.
I formidlingsarbeidet har man også et ansvar for å
bidra med gode spørsmål. Det er vi historikere ganske
gode til. Mottar man en telefon fra en journalist, er
det lurt å hjelpe til med å lage en best mulig problemstilling. En nysgjerrig journalist vil plukke det opp
ganske fort, selv om han eller hun ikke har forutsetninger for å komme på spørsmålet selv.

Det er i det hele tatt et
paradoks at man som
historiker får en slik
status som spåmann
og et publikum som vil
høre deg snakke om
fremtiden.

Vet du hvorfor du ofte blir spurt om å uttale deg om
saker? Skyldes det tematikken du forsker på?
For å forstå hvorfor noen forskere går igjen i nyhetssendingene, må man forstå hvilke avveininger som
gjøres innad i redaksjonene. I Dagsnytt atten er hen-

Kan du utdype: Hvilken rolle mener du historikere
bør ha i norsk offentlighet?
Vi kan bidra med godt begrunnede spørsmål, og svar
på ting vi og samfunnet er interesserte i, og så må vi
bare håpe på at samfunnet tjener på det. Vi kan ikke
vite om samfunnet blir bedre hvis spørsmålene og svarene våre er godt begrunnet, men vi må tro på det.
Du jobber med historie på en måte som ligger nær-
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mere
samfunnsvitenskapene enn
mange andre
histor ikere.
Har du noen
tanker
om
forholdet
mellom historiefaget og
samfunnsfagene?
Jeg tror det
er viktig å ta
inn over seg
at tilsynelatende ryddige
s t r u k t u r e r,
som
samfunnsfagene
Foto: Cappelen Damm
gjerne studerer, sitter fast
i tid og sted. Kontekst er avgjørende. Hvis man ikke
tar inn over seg det, kan man ikke finne særlig gode
forklaringer. Historikere på sin side må være villige til
å låne vokabular fra samfunnsvitenskapene. Da er det
viktig å ikke sette de samfunnsfaglige begrepene og
forklaringene i forgrunnen, de bør snarere være med
i arsenalet av mulige forklaringer på et bestemt historisk fenomen.
Jeg havnet i en diskusjon med den ene opponenten
til min doktoravhandling, Bernt Aardal, om sentralisering av makt i valgkamper. Som professor i statsvitenskap har han jobbet mye med valgkamper og velgeratferd. Det helt konkrete eksempelet vi diskuterte,
var påstanden om at valgkamp i TV-alderen er kjennetegnet av sentralisering. Maktsentralisering høres
ut som én enkelt bevegelse. Begrepet gir et rent og
enkelt inntrykk av at makten bare strømmer inn mot
sentrum.
Min innvending var at
sentraliseringen i Norge
ikke skjedde av seg selv.
I hele sentraliseringsprosessen var det masse – og
mange – som gnisset i
mot. Denne typen uttrykk kan i siste instans bli et demokratisk problem,
fordi vi på den måten skriver motkreftene ut av historien. Sentraliseringsprosessens motkrefter blir, som en
metodisk konsekvens, ikke relevant for vår fortelling.
Jeg synes det er en dårlig måte å velge ut hva vi vil fortelle, mens for en statsviter vil dette være annerledes
fordi spørsmålet er stilt annerledes. Et typisk statsvitenskapelig spørsmål ville vært: «Kan vi se tendenser

til maktsentralisering?» Da ville svaret vært ja. Hvis
man derimot som historiker skal skrive om politiske
partiers historie i samme periode, bør man også behandle maktsentraliseringens motkrefter. I tillegg bør
man undersøke de ulike forestillingene og ønskene
om sentralisering.
Når vi først er inne på valgkamp: Man snakker gjerne om en profesjonalisering av valgkampene fra
1950-tallet og fram til i dag. Har du noen tanker om
denne utviklingen?
Hvis vi kaller det en profesjonalisering antar vi at de
ikke har vært profesjonelle før. Jeg tror heller de har
rett som velger å kalle det en spesialisering. Det er
litt uklart hva som ligger i at noen er profesjonelle –
egentlig betyr det bare at det de driver med er jobben
deres. De som jobber i dagens valgkamporganisasjoner har et smalere ansvarsområde enn det man hadde
tidligere. Dermed kan vi kanskje kalle dem profesjonelle spesialister. Hvis vi så klarer å snevre inn hva de
er spesialister på, begynner vi å nærme oss et analytisk
begrep som beskriver de som har jobbet med valgkamp siden TV-alderen.
Det finnes også forskjellige spesialister. På slutten
av 1960-tallet i USA var det reklamefolk som hadde
hegemoniet. Reklamefolkene var gode til å selge kandidaten. Så hendte det noe i løpet av 80-tallet. De som
fikk hegemoniet i valgkampen var de som visste hvordan man utformet det beste produktet for et behov de
hadde identifisert i forveien. Det kalles gjerne «marketing». Man prøver altså ikke bare å overbevise befolkningen om at man har den beste kandidaten, men
man sørger for allerede i utgangspunktet å lage det
folk har mest lyst på. I de siste par valgene kan vi anta
at de som behersker dataanalyse har overtatt plassen
som de viktigste valgkampspesialistene, framfor markedsførerne. Jeg vet ikke om noen av disse tre gruppene – reklamefolk, markedsførere og dataanalytikere
– er mer spesialiserte eller mer profesjonelle enn de
andre.
Doktorgraden din handlet dels om amerikansk
påvirkning på Høyre på
1980-tallet. Hvordan havnet du på dette sporet?
Som med mange andre
studier var det litt tilfeldig. Hva man lurer på avhenger av hva man finner. Jeg visste at jeg lurte på forholdet mellom måten man drev valgkamp på i Norge, og
måten man drev valgkamp på i USA. Først vurderte
jeg å sammenligne hvordan de norske og de amerikanske partiene fremstilte sine ledere. Men jeg skjønte etterhvert at det fantes en spennende litteratur om
hvordan praksis og kunnskap overføres mellom ulike

Det å bli retta på
av Inge Lønning,
det var en fest.
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steder og felt.
Da jeg lette
etter spor av
slik overføring mellom
Norge
og
USA, fant jeg
svært
gode
kilder i Høyres arkiver.
Da skjønte jeg at det
var dette jeg
skulle skrive
om. En dag
fant jeg et notat om hvordan
Høyre
på 1980-tallet
Foto: Cappelen Damm
vurderte å ta
i bruk Margaret Thatchers system for medietilpassede valgmøter. Dette var på sett og vis et norsk eksempel på den
kulturoverføringen litteraturen omtalte. Det britiske
opplegget var i sin tur hentet fra Amerika. Der var forbindelsen. Da jeg fant det dokumentet dro samboeren
min og jeg på restaurant og feiret – der satt den! Det
dokumentet ble kjernen i hele doktoravhandlingen.
Like etter arbeidet med avhandlingen ble du spurt
om å skrive Høyres historie i perioden 1975-2005.
Hvordan var det å skulle skrive om historiske aktører
som fremdeles var i live?
Jeg tenkte på det mens jeg skrev. Hvordan ville det bli
idet de fant ut hva jeg hadde skrevet om dem? Underveis hadde jeg støtte av
en bokkomité der noen av
de sentrale personene satt.
Jeg var heldig med den
bokkomiteen, der det også
satt erfarne historikere
som Even Lange og Helge Pharo. Dynamikken i gruppa ble etterhvert veldig
god, og arbeidet var preget av faglighet. Komitemedlemmene fikk si det de ville si, uten at det la noe bånd
på mitt arbeid. Det ble oppfattet som selvsagt at jeg
hadde siste ord, i tillegg til at det stod i kontrakten.
Når det kom opp noe som kunne oppfattes som negativt for de som satt i komiteen, kunne for eksempel
Erik Nessheim – en av Willochs nærmeste –gremme
seg og riste på hodet, men uten å protestere på sannhetsgehalten i fremstillingen min. Dermed kunne jeg
stole på komiteen når noen var uenige i min fremstilling, og gå gjennom en sak en gang til.
Komiteen var uvurderlig. Ikke bare med tanke på

innholdet – også den språklige kritikken var nyttig.
Særlig Inge Lønnings3 lesning og tekstkritikk var en
opplevelse. Ikke siden jeg satt i Tekst-TV-redaksjonen
har jeg blitt tatt i så mange språklige tvetydigheter og
nesten-vellykkede metaforer. Det å bli retta på av Inge
Lønning, det var en fest.
Det ble lettere å skrive om levende personer når jeg
hadde en så velfungerende komité med meg. Selvfølgelig er det alltid noen som vil krangle etter at en bok
kommer ut, men mye av kritikken som kom var saklig.
De som savnet noe, ville nok gjort andre avveininger i
utvalget av temaer enn meg. Nok en gang handler det
om hvilke spørsmål man stiller. For eksempel skrev
jeg ikke så mye om sosialpolitikk som Jo Benkow ønsket, da jeg mente at det var av mindre betydning for
å forstå Høyre i perioden han snakket om. Det betyr
ikke at kritikerne hadde dårlige spørsmål, de hadde
bare andre spørsmål.
Der har dere forresten svaret på spørsmålet deres;
det vanskeligste med å skrive om folk som er i live, er
ikke at de blir sinte for det du skriver, mer snarere klaginga på det som ikke kom med. De fleste vil se på seg
selv som mer sentrale enn de antakelig var. Her snakker jeg generelt og ikke om Benkow, som definitivt var
sentral. Jeg prøvde å være rimelig mot aktørene, slik
man bør enten de lever eller ikke, og førte et mest mulig balansert og nøkternt språk. Så brukte jeg heller deres egne ord i sitater for å skape litt liv og røre. Boka
fikk både ros og kritikk for det. Noen savnet sterkere
betoning av personkonflikter og konfrontasjoner. Det
hadde nok vært annerledes om jeg skulle skrevet om
Frp, der de personlige konfliktene i større grad har vært
vevd inn i ideologiske rivninger i partiet, for eksempel
på landsmøtet ved Bolkesjø i 1994.
Jeg var kanskje mest spent på reaksjonene fra Kåre
Willoch, men han har
vært utelukkende positiv og hyggelig. Jeg antar for eksempel at han er
uenig i det jeg skriver om
manglende kontroll i den
økonomiske politikken på
80-tallet, men han har ikke nevnt det de gangene jeg
har snakket med ham. Han sa en gang til meg, sitert
etter hukommelsen: «Det er selvfølgelig vanskelig for
mennesker i ettertiden å sette seg inn i fortidige menneskers dilemmaer.» Det høres ut som en eufemisme
for at «det er lett å være etterpåklok», og det har han
jo helt rett i.
Nå sitter du med et nytt bokprosjekt, denne gangen
om Arbeiderpartiet og 22. juli. Det er allerede utgitt
mange bøker om 22. juli, så hva skal akkurat dette
prosjektet bidra med? Hvordan ser prosjektskissa ut?
Hvis vi tenker oss en bok om Arbeiderpartiets historie, der ett kapittel heter 22. juli, så skal jeg skrive dette

De fleste vil se på seg
selv som mer sentrale
enn de antakelig var.
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Blomster og lys utenfor Oslo Domkirke 23. juli 2011. Foto: Wikimedia commons (Erlend Bjørtvedt, 2011)

kapittelet, bare som en hel bok, og ment for et bredt
publikum. Jeg kommer til å ha en bokkomité etter
modell av arbeidet med Høyres historie.
Arbeiderpartiet som organisasjon har relasjoner i
flere retninger. Partiet har på et vis relasjoner til seg selv,
altså mellom de ulike lokallagene, partikontoret, stortingsgruppa og i dette tilfellet i regjering. I tillegg har
Arbeiderpartiet en relasjon til andre politiske partier,
og ikke minst til offentligheten. Det jeg har lyst til å
fortelle om, befinner seg i disse relasjonene. Det er og
har vært en forventning om at Arbeiderpartiet skal
være flere ting på en gang. Dette er en spenning vi som
historikere må ta med i analysen. Er Arbeiderpartiet et
parti som kjemper på vegne av noen, mot noen andre?
Eller er partiet en statsbærende institusjon som er vanskelig å skille fra Norge som land og stat? Arbeiderpartiet kan i alle fall ikke være helt begge deler på en gang
– det kan ikke både representere den ene siden i en
strid og helheten i samfunnet samtidig. Jeg tror spennet
mellom disse rolleforventningene er viktige å undersøke når jeg skal skrive om Arbeiderpartiet og 22. juli.
Hvilke kilder skal du bruke? Og hvordan er det å arbeide med et tema som 22. juli?
Jeg skal bruke Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Dit leverer Arbeiderpartiet materiale, men siden
noe av dette er helt nytt er det ikke alt som er avle-

vert ennå. I tillegg må jeg intervjue mange mennesker.
Intervju som kildetype er utfordrende, og det å gjennomføre dem er svært tidkrevende. I denne saken er
det dessuten ekstra viktig at flest mulig oppfatter sitt
ståsted som sett og forstått. Ideelt sett skulle jeg ha intervjuet mange flere enn det jeg har mulighet til.
Det er allerede skrevet mye om 22. juli, innenfor
mange sjangre, og jeg har forsøkt å lese så mye av det
som mulig. Det blir tøft å ha hodet nede i dette over
lang tid. I går så jeg på nytt hele Dagsrevyens sending
fra 22. juli fra kl. 19.00 til etter pressekonferansen til
Stoltenberg og ble igjen minnet om at jeg knapt kan
ane hva de må håndtere, de som har en tettere forbindelse til hendelsene enn jeg.

NOTER
1

Leopold von Ranke (1795 – 1886) ansees ofte som en av grunnleggerne av det moderne historiefaget

2 Terje Tvedt (2012): Om metodologisk nasjonalisme og den kommunikative situasjonen – en kritikk og et alternativ i Historisk tidsskrift 4/2012 Vol. 91, Universitetsforlaget, Oslo. Side
490-510.
3 Inge Lønning (1938 – 2013) var høyrepolitiker og teolog, tidligere nestleder i Høyre og rektor ved Universitetet i Oslo.
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GJENSYNET MED KAARTVEDTS
KONTRAFAKTISKE POENG
Alt som mellomfagsstudent bet jeg meg merke i Alf Kaartvedts kontrafaktiske poeng
i bind 1 av Høyres historie (1984), om at uten kvinnene ville de borgerlige partiene
kanskje aldri ha vunnet Stortingsvalget i 1909. Men først mange år seinere satt det
meg på spor av andre fortellinger om den norske kvinnestemmeretten enn dem som
lenge har dominert i norsk historiografi.

EI R I N N L A R S EN
Førsteamanuensis i historie
Universitetet i Oslo

D

enne artikkelen handler om den norske
kvinnestemmerettslitteraturen, gjensynet
med Alf Kaartvedt og derav min egen vei
inn i historiefaget, samt dette fascinerende
med at kunnskapen om fortiden også er et resultat av
historikernes verdier og valg. Om noen historiske tema
er mer verdiladete enn andre, er vanskelig å si. Uansett
er historikernes verdifortellinger et trekk ved historiografien om den norske kvinnestemmeretten.
Ikke misforstå. Jeg er absolutt for at alle selvhjulpne
kvinner over 25 år fikk politiske rettigheter på linje med
menn – for litt over hundre år siden. Men har historikernes sympati med dem som ble stående utenfor det
politiske Norge fram til 1913, gjort kvinner til en mer
ensartet politisk gruppe enn menn i fortellingene om
fortidens politiske Norge, enn det de egentlig var og er?
Ja, jeg tror det. Derfor skal jeg i denne artikkelen konsentrere meg om historiografien om kvinnestemmeretten med blikk for de fortellinger som her blir fortalt,
om de norske kvinnenes kamp for politiske rettigheter

på linje med menn, og hvordan de gjennom egen innsats ble integrert i staten. Deretter følger det som etter
hvert har blitt mine egne perspektiver på kvinnestemmeretten med vekt på internasjonal merkevarebygging
og økonomisk kvalifisering.1
Avslutningsvis vender jeg tilbake til Kaartvedts kontrafaktiske poeng om kvinnestemmenes betydning for
regjeringsutfallet i 1909 og de alternative fortellinger
om kvinnestemmeretten det ledet meg til i De glemte
kvinnevalgene, skrevet sammen med Lars Fredrik Øksendal.2 Med oppdragsprosjektet Norsk likestillingshistorie 1814-2013 (2013) som utgangspunkt, samt en felles
fascinasjon for det valgstatistikken viste av kvinnemobilisering før 1913, var målet å utfordre de etablerte fortellingene om kvinnestemmeretten i anledning 100-års
jubileet for den i 2013. Til vår store glede var også dette
juryens begrunnelse, da vi året etter mottok HT-prisen
for innsatsen, med begrunnelsen at artikkelen var et
«forfriskende korrektiv til etablerte synspunkter, i dette
tilfellet oppfatningen av prosessene fram mot allmenn
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Ved stortingsvalget i 1909 kunne deler av den kvinnelige befolkningen stemme for første gang, 53% av kvinnene hadde stemmerett.
Foto: Mittet via Flickr.com/riksarkivet

stemmerett som en ren likestillingskamp».3
Historiografien om kvinnestemmeretten
Kvinners politiske medborgerskap var inntil framveksten av kvinnehistorien i 1970-årene et relativt uutforsket felt i norsk historie.4
Ennå finnes det bøker i
bruk på norske universiteter og høgskoler som tidfester innføringen av allmenn stemmerett i Norge
simpelthen til 1898. Mens
kvinnestemmeretten blir
omtalt som et separat haleheng, datert til 1913. Blant
disse er Grunntrekk i norsk
historie: fra vikingtid til
våre dager fra 1991.5 Ført i
pennen av fem mannlige
historikere ved Universitetet i Bergen (UiB), understreket boken forskjellen
mellom den mannlige og
den kvinnelige stemmeretten som er blitt et etablert skille i norsk historiografi.
Etter at den allmenne stemmeretten ble datert og forklart, skriver forfatterne: «Kvinnestemmeretten ble lansert omtrent som den mannlige, men den ble ikke ført i

havn før i 1913, til tross for at den partipolitisk var mindre kontroversiell».6 Men det var også alt før den allmenne politiske situasjonen igjen ble behørig analysert
og diskutert.
Ida Blom som i 1985 ble Norges første professor i
kvinnehistorie, fortalte i
et intervju for noen år tilbake om den skuffelsen
hun følte da Grunntrekk
kom ut – og ikke bare på
grunn av dens manglende
problematisering av det
politiske medborgerskapet i Norge med hensyn
til kjønn. «Jeg var skuffet
over at [kjønnshistorisk]
forskning ved vårt institutt [UiB] – og ved andre
institutter – nesten ikke var
brukt i boken».7 Men følelsen av skuffelse til tross,
hennes påfølgende kritiske
anmeldelse av kollegaenes
verk sådde frøet som med
tiden ble en alternativ Norgeshistorie – med et eksplisitt blikk for kvinner og kjønn.8 Med kjønnsperspektiv på
norsk historie: fra vikingtid til 2000-årsskiftet kom første
gang ut i 1999, med en revidert og noe utvidet versjon

Ennå finnes det bøker
i bruk på norske universiteter og høgskoler
som tidfester innføringen av allmenn stemmerett i Norge simpelthen
til 1898. Mens kvinnestemmeretten blir omtalt som et separat haleheng, datert til 1913.
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i 2005.9
Det opprinnelige initiativet til utgivelsen hadde
kommet fra Cappelen, mintes Blom i det samme intervjuet. Forlaget hadde først ønsket seg en populærvitenskapelig kortversjon av Cappelens kvinnehistorie (1993)
som hun den gang arbeidet
med som hovedredaktør – i
tre bind.10 Imidlertid ville
hennes medforfattere ikke
ha noen lettversjon, men
en bok til bruk i undervisningen på universitet og
høgskole. Og slik ble det.
Med kjønnsperspektiv, skrevet av kvinnehistoriske
nestorer som Kari Melby,
Gro Hagemann, Hilde
Sandvik og Ingvild Øye,
foruten Blom selv og Sølvi Sogner som medredaktør, har siden første utgivelse
blitt et standardverk i norsk kvinne- og kjønnshistorie.
Inntil Norsk likestillingshistorie 1814-2013 kom på markedet, har den også stått nokså alene i å fortolke og formidle historien om kvinnestemmeretten i Norge til nye
studenter. Så hvilke fortolkninger og fortellinger er det
som her presenteres?
I kraft av å være et kjønnsfarget tilsvar på Grunntrekk, dekker Med kjønnsperspektiv stemmerettskampen slik den angikk og engasjerte den kvinnelige halvdelen av befolkningen først og fremst. Så mens de
mannlige historikerne ved UiB hadde hovedvekten
på den mannlige poltikken og stemmene, tok kvinnehistorikerne – fra ymse institusjoner – primært for
seg kvinnene. Kari Melby står for teksten der kvinnestemmeretten ble ført fram til seier, i 1913. Mens Gro
Hagemann etablerte en del av den historiske konteksten i kapittelet før. Inkludert her er den borgerlige
kvinnestemmerettsbevegelsens etablering og seinere
splittelse i 1897/98 etter at Venstres linje med stemmerett til alle voksne menn vant fram. I tillegg fulgte
de sivilrettslige endringer til kvinners fordel i tiårene fram til innføringen av gifte kvinners myndighet i
1888.11 Det historiografiske grunnlaget for framstillingen av kvinnestemmeretten er derimot delvis basert på
Bloms egne artikler over samme tema fra 1980-årene og
seinere, komplettert av boken til Aslaug Moxnes om
Norsk kvinnesaksforening fra 1884 til 1913, samt enkelte
hovedfagsoppgaver om emnet.12 Ganske lenge var dette det som fantes om kvinnestemmerettens historie i
Norge, også da jeg begynte på mellomfag vinteren 1991
med Blom som veileder. I 1997 kom Hagemann riktignok med en mer integrert framstilling om stemmerett
og kjønnsproblematikk i bind 9 til Aschehougs Norgeshistorie.13 Her blir kvinnestemmeretten også diskutert i et politisk partiperspektiv, noe som alt hadde opp-

tatt enkelte av Bloms mannlige historikerkollegaer fra
Bergen, som Leif Mjeldheim om Venstre, og nettopp
Alf Kaartvedt om Høyre.14 Samtidig la Med kjønnsperspektiv mest vekt på kvinnestemmerettens innpass i
den nasjonale historien, med utgangspunkt i kvinnenes
egen kjønnsmobilisering.
Beskrivelsen av kvinnenes organisering og egen
underskriftskampanje
for
unionsoppløsningen
i det historiske året 1905,
er et slikt sted i teksten
der forbindelsen mellom
kvinnene og Norgeshistorien kommer tydelig
til uttrykk.15 Ved hjelp av
Melbys penn, i delkapittel 4 om Husmortid fra
1900 til 1950, bindes norske
kvinners kamp for stemmerett og nasjonens kamp for
uavhengighet nærmere sammen. Poenget hennes er at
kvinnestemmeretten må forstås som en del av et politisk bilde der demokrati og nasjonal selvstendighet sto
på dagsordenen – og som hun skriver til slutt: «Også

Mens de mannlige historikerne ved UiB hadde
hovedvekten på den
mannlige politikken og
stemmene, tok kvinnehistorikerne – fra ymse
institusjoner – primært
for seg kvinnene.»

Den internasjonale kongressen i Budapest for kvinners stemmerett, 1913. Foto: http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/
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fra andre land vet vi at det var en sammenheng mellom
nasjonskamp og feminisme».16 At det var andre land og
stater som var tidligere ute enn Norge med å gi stemmerett til kvinner, som New Zealand (1893), Australia
(1902) og Finland (1906), vies liten eller nesten ingen
oppmerksomhet. Ifølge den norske stemmerettshistoriografien var situasjon spesiell i Norge. Som Melby
skriver:
Den særegne politiske situasjonen i Norge med
sterke koplinger mellom kampen for folkestyre og
kampen for nasjonal selvstendighet, og med stemmerett som et element i begge, må forklare det tidlige
gjennombruddet for kravet om kvinnestemmerett her i
landet.17

Slik skrives Norge fram ikke bare som et demokratisk land til eksempel for andre med hensyn til kvinners politiske rettigheter. Melbys utvalg av stoff og
sammenlikninger får også fram et bilde av Norge, eller landet vårt, som det står,
som mer kvinnevennlig.
Derfor kan teksten også
leses som et forsøk på å
etablere moralsk autoritet i historieskrivningen
på vegne av norske kvinner – og kvinnehistorikere – ved hjelp av nettopp
kvinnestemmeretten.

og kjønnshistorie som bedre og mer korrekt historieskrivning).18 Inntrykket Med kjønnsperspektiv derfor
gir av norsk historie, stemmerettshistorien inkludert,
er at den heller ikke er enhetlig. På den ene siden står
kvinne- og kjønnshistoriens fortellinger, på den andre
står den vanlige historieskrivningen om Norge og den
mannlige stemmeretten. Dette preger også de historiske begivenhetene som skyves i forgrunnen og utgjør
bokens vendepunkter, som kvinnebevegelsens organisering i begynnelsen av 1880-årene med 1888-vedtaket
om formuesforhold mellom ektefeller som fokus.19 Et
annet vendepunkt er kvinnenes egen underskriftskampanje for oppløsning av unionen i 1905 som samlet nesten 300 000 navn. Men et tredje – og ikke uventet – er
innføring av stemmerett til alle kvinner på linje med
menn i 1913, som etter min mening også utgjør hele bokens klimaks grunnet den store endring i fortellerstil
og -tid som de norske kvinnenes kamp for stemmerett
utløser i teksten.20 For mens samtlige delkapitler minus
det siste – fra 1950 fram til årtusenskiftet av Blom – benytter en lang tidshorisont,
kortes den fortalte tiden
betraktelige ned i omtalen av kvinnenes bidrag og
kamp fram til det endelige
verket 1913, inkludert norske kvinners organisering
for nasjonen i 1905.21 Effekten av dette virkemiddelet,
som handler om å korte
ned den historiske tid, er at
flere detaljer får være med.
Det skaper en følelse hos
leseren at det som fortelles
ikke bare er viktig, men av stor nasjonal verdi. Kvinnestemmerettsfortellingene servert i Med kjønnsperspektiv
blir på denne måten til en felles tale for norske kvinner
og Norge, motivert ut fra forfatternes sympati og sterke
identifisering med landet og dets kjempende kvinner.
Ironisk nok er effekten av dette, at også Med kjønnsperspektiv styrker det nasjonale prosjektet og mytologien,
inkludert den stadig mer framtredende forestillingen
om at Norge er et foregangsland framfor andre hva
gjelder kjønnslikestilling.
Ifølge sammenlikninger med nasjonale historiografier i andre land er alliansen mellom kvinnene og staten
et trekk, eller kjennetegn, ved norsk historieskrivning.22
Også kvinne- og kjønnshistoriografien med sitt mer
opposisjonelle utgangspunkt og utfordringer av statens
kjønnskonstruksjoner, er med tiden blitt atskillig mer
statslojal.23 Denne statslojalitet var også lenge til stede i
norsk og nordisk kjønnsforskning. I dag, i den nyliberale statens tid, stiller dette seg litt annerledes. Sammenliknet med de begreper som står igjen etter statspositivitetens storhetstid, som Helga Hernes’ statsfeminisme

På den ene siden
står kvinne- og kjønnshistoriens fortellinger,
på den andre står
den vanlige historieskrivingen om
Norge og den mannlige
stemmeretten.

Perspektiv med moralsk
autoritet
Med kjønnsperspektiv kom
altså til som et kritisk korrektiv til Grunntrekk. Slik
skulle boken ikke bare justere den kjønnsblinde historien med relevant og nyere kvinne- og kjønnshistoriske
forskningsfunn. Vel så viktig var det å integrere kjønnsperspektivet i den nasjonale historien, som i undersivningen om den. I ettertid er det imidlertid enkelt å se
at boken fikk flere funksjoner enn dette – å utfylle den
etablerte norske historien. Etter at teksten sto ferdig
framsto dens oppgave mer som tredelt: å synliggjøre
kvinners bidrag til utformingen av det norske samfunnet, i samarbeid eller i konflikt med menn, å vise hva
det kvinne- og kjønnshistoriske feltet har produsert av
relevant kunnskap om Norges fortid, og å diskutere betydningen av kjønn i norsk historie med og mot den
allerede etablerte historien om Norge. Dette tredelte
prosjektet kommer tydelig fram i alle bokens fem kapitler, organisert kronologisk fra nettopp vikingtid fram
til tiden da boken først kom ut. For ikke bare forener
disse tekstenes agensfortellinger (kvinner som historiske aktører) med betydningsfortellinger (kvinners bidrag
til norsk historie) og moralske motfortellinger (kvinne-
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Fra stortingsvalget i 1909. Foto: Nasjonalbibliotekets
stemmerettsressursside.

og kvinnevennlige stat, synes kjønnsforskernes varme
følelser for den norske og nordiske staten å ha kjølnet
betraktelig av. Poenget her er at statspositiviteten synes å ha vedvart i historieskrivningen om kvinnestemmeretten. Til tross for en del publiseringer i anledning
stemmerettsjubileet i 2013, er fortolkningene fortsatt
farget av den måten autoritetene i faget skrev denne
historien fram før årtusenskiftet. Slik har sympatien i
fortellingene om kvinnestemmeretten i stor grad forblitt hos de norske kvinnene og deres (kjønnspolitiske)
mobilisering og seinere integrasjon i den norske staten.
Sagt med Hagemann anno 2014:
Det [kvinnemobiliseringen] kulminerte med landsomfattende aksjon i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905 der nærmere 300 000 skrev under til
støtte for Stortingets 7. juni-vedtak. Kvinnenes krav
og velorganiserte bevegelse resulterte i stemmerett
på samme betingelser som menn i 1913.24

Men noen fornyende forsøk finnes, som Ane Høyems
mastergradsoppgave om den norske kvinnebevegelsens
internasjonale engasjement og rolle i perioden 18841913 fra 2013.25 Denne viser at om perspektivet og sympatien for de norske kvinnestemmerettskvinnene bare
flyttes ut i verden, blir historien potensielt en annen.
For egen del ble dette med perspektivfornyelse en viktig motivasjon da jeg i 2011 fikk oppdraget med å skrive
om kvinnestemmeretten for et nasjonalt publikum. At
det var nøyaktig tjue år etter at jeg hadde skrevet mellomfagsoppgave på samme sak, med analytisk blikk for
klasse og kjønn, var lite annet enn historisk slump og
sammentreff.
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Internasjonal merkevarebygging og økonomi
Ulikt tidligere forskning ser Ane Høyem den norske
kvinnestemmeretten utenfra. Slik registrerer hun også
det andre historikere før henne ikke har sett: At den
internasjonale stemmerettsbevegelsen gjorde Stortingets vedtak om begrenset stemmerett til norske kvinner den 14. juni 1907, til «a turning point in the struggle
[for woman`s vote]» også utenfor Norge.26 Ifølge presidenten i International Woman Suffrage Alliance
(IWSA) Chapmann Catt i 1908, var det kun Norge
som hadde den historie og moral som skulle til for å
være et eksempel til etterfølgelse for andre. New Zealand og Australia hadde riktignok vært først ute av
samtlige, men vedtakene deres om nasjonal stemmerett
til kvinner var likevel raskt blitt avvist av dens mange
motstanderne, talte hun på alliansens kongress i Amsterdam. Kritikerne anså disse statene som for unge til
å telle, argumenterte Catt. Også «befolkningen [deres]
var for små og folkene som bodde der var for impulsive
og umodne til at deres handlinger kunne tas på alvor».27
Mens Finland manglet den politiske stabiliteten til å
kunne være et internasjonalt foregangsland overhode.
When Finland startled the world by its bold demand for equal suffrage for men and women, the
opponents with quick and ready wit, found excuses
belittle the act and minify its influence. ‘It is true’,
they said, ‘Finland is old enough and had a creditable history, but its people are in a state of revolution;
what the Czar has given, he may take away. We shall
wait’. It was at this point in the world’s controversy
over woman suffrage the Norwegian victory came
[in 1907]. Norway was a country with an honorable
history, a stable and independent government.28

På konferansen i London året etter gjentok lederen for
Landskvinnestemmerettsforeningen, Fredrikke Marie
Qvam, poenget i fornyet, men klart patriotisk, variant.
Fra talerstolen som den norske statens offisielle representant, var budskapet at Norge var kvinnestemmerettens reelle forløper internasjonalt. En autoritet tilkommet i kraft av å være den første suverene stat i verden til
å gi politiske medborgerskap til kvinner. Som Qvam sa:
We ought to remember, that Norway is the first sovereign state that has given women the political suffrage. And now Norway says to other Sovereign Countries: Follow our example! Make the women of your
countries free Citizens!29

Slik ble det enkelt fortalt Norge og ikke New Zealand,
Australia eller Finland for den saks skyld, som trakk
det lengste strået og ble kvinnestemmerettens internasjonale foregangsland etter 1907. Målsettingen var
som Høyem er inne på uten selv å trekke den endelige
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Fra stortingsvalget i 1909. Foto: Nasjonalbibliotekets
stemmerettsressursside.

slutningen: Å komme motstanderne av kvinnestemmeretten i forkjøpet og etablere et moralsk eksempel
for andre. Som sitatene over viser, ble dette gjort ved å
fronte et land [les: Norge] hvis internasjonale renommé og rykte var bedre og mindre omdiskutert enn for
de andre landenes del. Riktignok hadde New Zealand,
Australia og Finland på
hver sine sider erklært og
fått indre selvstyre og økt
selvstendighet. Den internasjonale statusen til disse
statene var likevel svært
uklar sammenliknet med
Norge.
Kvinnestemmeretten og den internasjonale
oppmerksomheten
den
ga Norge etter 1907 kom
også beleilig for den unge
norske staten. Etter oppløsningen av unionen med
Sverige søkte myndighetene, som flere historikere
har vist, en mer synlig plass
i den internasjonale orden,
ikke minst ved å fronte
fredssaken. Selv om kvinnestemmeretten aldri ble
like viktig som den, ble kvinners politiske rettigheter
i årene 1908-1913 en brikke i den norske statens engasjement utenriks. Blant annet sendte myndighetene
egne ambassadører på internasjonale stemmerettskonferanser etter at Norge ble tilskrevet rollen som foregangsland for kvinners politiske rettigheter.30 Denne

strategiske bruken av kvinnestemmeretten må ses i lys
av at norsk utenrikspolitikk i mangel av ressurser og
muligheter til å spille de store staters maktspill, tok i
bruk «soft power», eller engasjementspolitikk som er
ettertidens begrepsgjøring av fenomenet31 Moralsk autoritet ble slik søkt gjennom å fronte den norske staten
og dens politiske verdier utenlands, ofte i nært samspill med sivilsamfunnets egne organisasjoner og andre
kjente røster. De norske stemmerettsambassadørene
som alle var kjente borgerlige kvinnesakskvinner, synes
på sin side å ha gitt uttelling for den norske statens omdømmebygging. Selvstendighetsargumentet ble kuppet
og gjort til en internasjonal merkesak ved å framstille
Norge som den første helt suverene stat i verden til å
vedta nasjonal stemmerett til kvinner sammenliknet
med de tre andre landene som så langt hadde gjort det
samme.
Men beundringen av Norge i utlandet etter gjennombruddet i 1907 var som Ane Høyem viser, òg til
stor fordel for den norske kvinnestemmerettsbevegelsen i Norge. Spesielt Landskvinnestemmerettforeningen som siden splittelsen og egen etablering i 1897/98
hadde hatt stemmerett til alle kvinner som eneste mål,
sto i reell fare for å gå i oppløsning ettersom det var
Kvinnestemmerettsforeningens strategi som var i ferd
med å vinne fram. Helt fra opprettelsen i 1885 hadde
de hatt trinnvis innvilgning av stemmerett for kvinner basert på økonomisk
selvstendighet og kvalifisering. Fra 1814 fram til
stemmerett ble innvilget
alle voksne menn i 1898 var
dette det styrende prinsippet i den norske stemmerettstradisjonen. Ifølge
Kaartvedt var det også
Høyres strategi i 1900
som til forskjell fra Venstre hadde stått steilt imot
alle tidligere forslag om å
la nye samfunnsgrupper
komme til i statsstyrelsen.
Grunnen var at det norske
politiske systemet hadde
få konservative garantier
gjennom parlamentarisme
og fravær av et effektiv 2.
kammer. Først etter at allmenn stemmerett var innført for menn i 1898, så Høyre verdien av å få inn de
borgerlige kvinnene. Tanken var som Kaartvedt skriver,
å utnytte den konservative ressurs som lå i kvinnene og
gjennom det demme opp for massedemokrati og løpske budsjetter.32
Politisk innflytelse for mennesker som ikke hadde

Kvinnestemmeretten
og den internasjonale
oppmerksomheten den
ga Norge etter 1907
kom også beleilig for
den unge norske staten.
Etter oppløsningen av
unionen med Sverige
søkte myndighetene,
som flere historikere
har vist, en mer synlig
plass i den internasjonale orden.
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bidratt særlig mye over skatteseddelen, hvis «ingen forstandig statshusholdning [dermed] kunne paaregnes»
ble lenge ansett som økonomisk risikabelt av Høyre.33
Også etter 1901, og inkluderingen av de første kvinnene i det lokalpolitiske Norge, var det en redsel for
radikalisering blant konservative røster. Det formelle
kravet satt ved 14-juni vedtaket i 1907 om begrenset
nasjonal stemmerett til norske kvinner ble derfor likt
det som siden 1901 hadde vært gjeldende for den kommunale stemmeretten. Det vil si at de kvinner som
alene eller gjennom sin ektemann kunne vise til en
årlig skattbar inntekt på 300 kroner på landet og 400
kroner i byen, kunne stemme og stille til valg, noe de
også gjorde.34 Mens kvinner utgjorde 36,4 prosent av de
stemmeberettigede i 1901, med et uvisst antall kvinner
på partilistene, ble 100 kvinner valgt inn i kommunestyrene dette året. 42 av dem satt for Høyre og 21 for
Venstre. 14 hadde kommet inn på upolitiske lister, og
14 på listene til totalistene, det vil si avholdsbevegelsen som samlet mange kvinner. 7 representerte Arbeiderpartiet og sosialistiske lister, mens de siste 2 hadde
stått på egne kvinnelister fremmet av de borgerligere
kvinnestemmerettsforeningene.35
Kaartvedts kontrafaktiske poeng – og historikernes
valg
Med stemmerettsvedtaket i 1907 fikk norske kvinner nasjonal stemmerett på det samme kvalifiseringsgrunnlaget som ved kommunale valg. Utvidelsen ga
295 000 nye stemmeberettigede i Norge, hvorav 163
000 benyttet seg av den ved Stortingvalget i 1909. I
praksis var dette langt flere kvinnelige stemmedebutanter enn seks år seinere, som var det første nasjonale
valget etter innføringen av alminnelig stemmerett for
kvinner.36 Det gjorde Stortingsvalget i 1909, og ikke i
1915, til gjennombruddsvalget for kvinner som politisk
ressurs i Norge. Et funn jeg alt som ung mellomfagsstudent kom over gjennom den betydning Kaartvedt
ga kvinnemobiliseringen for regjeringsutfallet i 1909 –
seier til Høyre og Frisinnede Venstre.37 Imidlertid var
de avgjørende kvinnestemmene i norsk politikk før
1913 beskjedent dekket i historiografien om den norske
kvinnestemmeretten den gang som i dag. Slik har også
Kaartvedts kontrafaktiske poeng kommet i skyggen av
1913-verket.
Overseelsen av de glemte kvinnevalgene før 1913 kan
best forstås med den sympatien som (kvinne)historikere har vist Landskvinnestemmerettsforeningens uforretta sak i 1907. Samme sympati kommer forøvrig til
uttrykk i fortolkningene av den borgerlige kvinnestemmerettsbevegelsen i 1897/98, da alle menn fikk statsborgerlige rettigheter. I flere framstillinger av norsk
kvinnesaksbevegelse, Med kjønnsperspektiv inkludert,
fortolkes splittelsen i den borgerlige stemmerettsbevegelsen i Norge som resultat av at Kvinnestemmeretts-
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foreningen sviktet likestillingsprinsippet om stemmerett «på samme betingelser som menn». Konsekvensen
var at man fikk en ny forening, Landskvinnestemmerettsforeningen, hvis foretrukne mål, også blant (kvinne)historikere, var allmenn stemmerett for kvinner.
Det har gitt dårlig grobunn for det som ble Øksendal
og mitt funn etter å ha tatt Kaartvedts poeng videre i
en uhøytidelig, men historisk informert kontrafaktisk
analyse: At uten kvinnene ville regjeringsmakten i 1909
med høy sannsynlighet gått til Venstre.39 I tillegg argumenterte vi for at kvinnestemmeretten som den mannlige, må forstås innenfor konteksten av 1800-tallets
økonomiske liberalising som bidro til at Grunnlovens
stemmerettsregler ble utdatert.40 Selv med de første
stemmerettsutvidelsene for menn i 1884 etter skattbar inntekt over et visst nivå som ledd i utvidelsen av
Venstres eget maktgrunnlag, led Norge av et demokratisk underskudd. Da jeg skrev mellomfagsoppgave om
kvinnestemmeretten, var denne forbindelsen mellom
økonomisk politikk og endringer i stemmeretten imidlertid mindre opplagt for meg.
Mellomfagskurset i norsk økonomisk historie
i overgangen fra seil og damp til motor, det vil si fra
omtrent 1850 til 1940, ga mye kunnskap om fraktrater, flaskehalser, internasjonale komparative fortrinn
og partsrederi, men langt mindre om betydningen av
frihandel for politisk reform. Først i møte med T.H.
Marshalls essay og typologi om medborgerskapets utvikling i Storbritannia siden 1700-tallet klarte jeg å ta
i bruk Kaarvteds kontrafaktiske poeng til å argumentere for at dette med økonomi og stemmerett synes å
henge nøye sammen i utviklingen av norsk demokrati
også med tanke på kvinners stilling.41 Tenk bare på den
betydning arbeidslinjen i dag har fått for medlemskap
i velferdsstaten – og det uavhengig av kjønn. Men hva
sa Marshall som gjorde at dette med økonomi faktisk
med tiden har blitt hovedperspektivet mitt på kvinnestemmeretten? Jo, at i den første perioden dannet det
sivile, eller økonomiske medborgerskapet med mine
ord, grunnlaget for det politiske medborgerskapet.
Det ga stemmerett først til de menn – og i Norge etter hvert kvinner – som førte et anstendig hushold og
bidro positivt til staten gjennom tjeneste og skatt. Slik
var stemmeretten opprinnelig «a secondary product of
civil rights», for å sitere Marshall selv.42 Først utover
på 1900-tallet ble stemmeretten mer eller mindre løsrevet fra menn og kvinners økonomiske kapasitet ovenfor
staten.
I Norge fikk personer som hadde gått konkurs stemmeretten tilbake i 1914 – uten å ha betalt sine kreditorer,
mens fattigunderstøttede fikk samme mulighet i 1919.43
I våre naboland Sverige og Danmark foregikk denne
siste inkluderingen først i 1945 og 1961 henholdsvis, noe
som forhåpentligvis er illustrerende i seg selv hva gjelder
fruktbarheten av å utvide perspektivet på kvinnestem-
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meretten fra kvinnenes egenmobilisering og kamp for
innpass i staten, til økonomi.44 Både stemmerettsutvidelsen i 1901 (kommunalt) og 1907 (nasjonalt) var som sagt,
myntet på de kvinner som var økonomisk ansvarlige og
uavhengige i form av egen eller mannens årlige inntekt
over en viss grense. Det gjør kvinnestemmerettens historie i Norge overraskende lik de norske mennenes vei
inn i det politiske Norge,
der skattbar inntekt i tillegg
til jord, statstjenestestilling
eller handels- og håndversprivilegier gjorde stadig
flere menn om til politiske
borgere etter 1884. Samtidig var selve kvalifiseringskravet satt i 1901 og gjentatt
i 1907 ikke strengere enn at
mange norske kvinner fikk
og brukte stemmeretten
sin. En ytterlig utprøving
av Kaartvedts kontrafaktiske poeng gjennom analyser
av valgdeltakelse fordelt på kjønn viser nemlig at det var
svært lite som skilte kvinner og menns opptreden som
politiske individer før 1913.
Som menn flest var de stemmeberettigede kvinnene
motivert av saker. Det vil si at hvis noe sto på spill, benyttet også kvinner stemmeretten sin både i by og bygd
før 1913. Flest kvinnestemmer ble likevel avlagt i byene. I byene hvor kvinnene utgjorde 44 prosent av de
stemmeberettigede ved Stortingsvalget i 1909, møtte
71, 6 prosent av dem opp ved 1. valget.45 Dette oppmøtet var marginalt høyere enn for menn. Valgdeltakelsen i kretser som gjennomførte omvalg, viste derimot
en markant økning av kvinnestemmer på landet i 2.
valgomgang, noe som skulle gjøre seieren til de konservative partiene 1909 enda mer overbevisende. Det vil si
at Wollert Konow (SB) som i begynnelsen av februar
1910 ble ny statsminister i Norge etter at Frisinnede
Venstre og Høyre dannet ny regjering, delvis kunne
takke de norske kvinnene for stemmene og makten.
Imidlertid preget støtten til de mer konservative partiene ikke bare de norske kvinnenes valgopptreden fram
til innføringen av allmenn stemmerett i 1913 gjennom
favorisering av de borgerlige kvinnene. Også lenge etter
dette, så langt som inn i 1970-årene, forble det et trekk
ved norske som europeiske kvinners partipreferanser
uten at det nødvendigvis er blitt nevnt stort i historiografien om den norske kvinnestemmeretten og det som
fulgte etter. Noe av det samme kan sies om den nasjonale autoriteten som tidlig tilfløt Norge på likestillingsfeltet igjennom den rolle sivilsamfunnet, nasjonale og
internasjonale aktører samt myndighetene selv spilte i
å promotere den norske staten – og dens verdier – i utlandet. Det var denne interne-eksterne-interne prosessen som skapte, eller konstruerte, bildet av Norge som

en forløper av kvinners politiske rettigheter i verden,
ikke det at Norge de facto var den først suverene stat til
å innføre kvinnestemmerett i verden. I mangel av analytisk distanse til eget verk (les: 1913) er det imidlertid
dette som er blitt stående igjen for ettertiden gjennom
stemmerettshistoriografiens vitenskapelige signatur.
På nettressurs stemmerett.no, utviklet i forbindelse
med 100-års jubileet for
den norske stemmeretten i 2013, står det: «Som
første suverene stat i verden
innfører Norge alminnelig stemmerett for kvinner
i 1913. Bak vedtaket står et
enstemmig Storting».46 Det
forteller oss at historikernes egne valg og sympatier
ikke bare har store konsekvenser for hvordan kunnskapen om fortiden blir til.
Historieskrivningen om kvinnestemmeretten har også
gitt den moralske suvereniteten som gjør at norske
politikere i dag kan si som Børge Brende i 2016 uten
å blunke: «Norge er et foregangsland når det gjelder likestilling, og vår legitimitet gir oss mulighet til å innta
en ledende rolle globalt. Norge en supermakt når det gjelder likestilling».47 Sammenliknet med slike utsagn er det
klart at gjensynet med Kaartvedts kontrafaktiske poeng også maner til måtehold i historieskrivningen om
kvinnestemmeretten.

Først utover på
1900-tallet ble stemmeretten mer eller mindre løsrevet fra menn
og kvinners økonomiske kapasitet ovenfor
staten.
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REGLER FOR VALG FRA 1814 TIL
I DAG
Hvor demokratisk en styreform er, avhenger blant annet av reglene for stemmerett og
hvem som kan velges til å sitte i nasjonalforsamlingen.1 Norge har alltid praktisert en
eller annen form for indirekte styre, det vil si at velgerne har avgjort hvordan Stortinget settes sammen, mens de valgte har tatt viktige avgjørelser på vegne av fellesskapet. Et direkte styre kan være mer demokratisk, men i komplekse samfunn er dette
lite realiserbart. Ved overgangen til proporsjonale valg tok likevel Norge et langt steg
i demokratisk retning. Etter 1921 har striden dreid seg om hvordan denne ordningen
best skal utformes.

T RO N D N O R D B Y
Historiker og professor emeritus ved
Institutt for statsvitenskap
Universitetet i Oslo

1814-Grunnloven og dens demokratiske potensial
I det førindustrielle samfunnet av 1814 var det vertikale bånd mellom herre og undersått. Relasjonen rommet paternalisme, men rangordningen hvilte samtidig
på herrens autoritet. I byene bestod småkårsfolket vesentlig av dagleiere og tjenere, på bygdene av husmenn,
dagarbeidere og leilendinger. Selv om bruket var lite og
eieren selv drev det, var han å regne som odelsbonde.
En annen stor gruppe, om enn stadig mindre grunnet overgangen til selveie, var leilendingene. De bygslet jord for begrenset tid. I 1814 fikk også leilendinger
stemmerett og ble gjort valgbare. Økonomisk var de
mektigste gruppene handelsborgere og spekulanter
med jordeiendommer ervervet da kongene på 1600- og

1700-tallet solgte unna krongods for å finansiere deltagelsen i de nordiske kriger. På 1800-tallet forble landskylda (leieinntektene) liggende på om lag samme nominelle nivå som i middelalderen. Derfor avtok også
spekulantenes interesse for jord. I stedet satset flere av
dem på trelast – ei næring som var i sterk vekst under
Napoleonskrigene. Den norske adelen talte aldri mange, og i 1821 ble adelskapet faset ut etter lovvedtak. Av
alle samfunnsgrupper stod embetsstanden kulturelt og
intellektuelt høyest. På Eidsvoll var hele 57 av Riksforsamlingens 122 medlemmer embetsmenn. Gjennom sin
kongelige stilling raget arveprinsen, Christian Frederik, over dem alle. Han deltok ikke direkte i møtene på
Eidsvoll, men øvet likevel stor innflytelse over grunn-
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lovsprosjektet fra kulissene. Ikke minst ledet han opprøret, til det var knust, mot at Norge ved Kielfreden var
avstått til Sveriges konge.
På tross av elitedominansen måtte nødvendigvis
staten, for å sikre legitimiteten utad, gis et sosialt ankerfeste.2 Rett til å stemme fikk derfor store grupper
menn som var fylt 25 år og som de siste fem år hadde
bodd i landet. Videre var kravet enten at de eide matrikulert jord eller hadde
bygslet slik jord for minst
fem år, var eller hadde vært
embetsmann, innehadde
byborgerskap
eventuelt
eide gard eller grunn i en
by3 til en verdi av minst
300 Riksbankdaler. Store
samfunnsgrupper var uten
stemmerett så sant de ikke eide jord, tilhørte det handelsborgerskapet eller hadde tilstrekkelig stor eiendom i en by. Endelig måtte de som Grunnloven gjorde
stemmeberettigede, selv sørge for å bli registrert. Disse
reglene ekskluderte skolelærere og landhandlere (som
oppstod på slutten av 1800-tallet), funksjonærer og tjenestefolk. At kvinner falt helt utenfor, var lenge sett
på som selvsagt. Med unntak for Dronningen omtalte
overhodet ikke Grunnloven kvinner.
Bortsett fra minstealderen på 30 år og botid i landet
på ti år eller mer var kravene for å bli valgt inn på Stortinget de samme som for stemmeretten. I likhet med
den franske forfatningen av 1791 ble valgene gjort indirekte: velgerne stemte på valgmenn som kom sammen
og utpekte representanter til Stortinget. De utpekte
trengte ikke engang sitte i kollegiet av valgmenn. Både
velgere og valgmenn tok sine avgjørelser etter flertallsprinsippet. Uten at det var stadfestet i Grunnloven,
ble simpelt flertall benyttet ved opptellingen.

argumentere slik. Gjennom det meste av 1800-tallet
dominerte kjernegrupper av embetsmenn, ikke bare
administrativt, men også på Stortinget. Juristens egeninteresser var å opprettholde monopolet på lovtolkning.
I tillegg hvilte representasjonsteorien på et dommerideal, nærmere bestemt dommerens nøytralitet. Men
embetsmenns oppgave var alltid å tjene andre. Før 1814
tjente de Kongen i København, men det tok mange år
før de på samme måte aksepterte Kongen i Stockholm som overhode. Derfor lå det nær, vil jeg si, å
sette nasjonens tarv først.
Det er i dette perspektivet
vi må se det storstilte moderniseringsprosjektet under «embetsmannsstaten»5
med å bygge blant annet nye veger og jernbaner. Slik
ikledte ledende embetsmenn seg nasjonale gevanter.
Så lenge allmuens tillit til den sosiale eliten var stor,
og før oppkomsten av politiske partier fungerte ordningen med indirekte valg godt. Men over tid oppstod
det strid om misforholdet mellom tallene på stemmeberettigede og antall mandater. Bortsett fra en mindre
justering i 1821 stod likevel reglene i 1814-Grunnloven

Selv om bruket var lite
og eieren selv drev det,
var han å regne som
odelsbonde.

«Embetsmannsstat» for fall
Fra starten av bygde forholdet mellom velgere og valgte på en liberal representasjonsteori. I Representant og
velger (1969)4 drøfter Jens A. Christophersen teorien
ved å stille to kategorier opp mot hverandre. Den ene
tolker representanten som delegat i permanent ansvarsog avhengighetsforhold til sine velgere. Motstykket er
en fri og uavhengig mann som tar alle avgjørelser uten
direktiv fra velgerne. Rundt 1800 slo forestillingen om
den uavhengige representanten gjennom i den nordatlantiske sfæren. Ifølge teorien skal folkeforsamlingen
opptre «delibererende» og ta avgjørelsene på rasjonelt
grunnlag – uten at egeninteressene spiller inn. Valgloven av 1828 la da også ned forbud mot å «forskaffe seg innflytelse på valgene», konkretisert til forbud
mot å «stemme på seg selv» og å «utdele eller la utdele
stemmesedler».
Det er nærliggende for menn med utdannelse å

Grunnloven av 1814 ved Trønderlagsutstillingen 1930 Foto: Trondheim Byarkivets lysbildesamling 29 juli 2009/Wikimedia Commons
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uforandret fram til den mindre stemmerettsutvidelsen
i 1884. Men etter hvert som folketallet økte, pekte opposisjonen på at basiskriteriene, embete og eiendom,
var for snevre. Heller ikke alle som tok akademisk utdannelse fikk embete og dermed stemmerett. I stedet
vokste det fram nye grupper funksjonærer – en viktig
ressurs for Venstre. Som Jens Arup Seip skriver: «[…]
den som settes utenfor blir opposisjonell.»6 Til denne
gruppen hørte Johan Sverdrup.
Det var ingen nedre grense for eiendommens størrelse. Derfor kunne menn som oppfylte kravene til
botid og opphold, erverve stemmerett og bli valgbare
ved å kjøpe eller bygsle små parseller matrikulert jord.
Framgangsmåten, foraktelig omtalt som «myrmannsvesenet», var kjent fra tidligere, men ble benyttet i
økende grad under riksrettsstriden fram mot 1884. Før
valget i 1876 bygslet for eksempel 16 mann i Overhalla
noen små myrparseller til en lav pris. I 1882 gikk misbruket enda lenger. T.H. Aschehoug mente det han så,
var å spotte Grunnloven. Også Johan Sverdrup betegnet virksomheten som umoralsk. I ettertid har historikeren Rolf Danielsen, derimot, vurdert antall myrmenn
mot tallet på stemmeberettigede, og konkluderte
overbevisende at «få og
spredte myrmenn neppe
øvet stor innflytelse», men
han nektet ikke for at initiativrike og skruppelløse
menn enkelte steder gikk
svært langt.7
Som følge av store økonomiske
omveltninger,
spesielt den økonomiske innovasjonen fra 1840-åra
av, tiltok kravet om å endre reglene for stemmerett og
valgbarhet. Etter hvert som handelsborgerskapet forsvant, vokste den sosiale statusen til handelsmenn på
bygdene, fiskere, fabrikkeiere, ingeniører, lensmenn og
leger. Men så lenge bare et fåtall brukte den vedtatte
stemmeretten, var det vanskelig å argumentere for en
utvidelse. Likevel ble det i løpet av 1860-årene fremmet flere forslag. Baktanken var nok å bruke de nye
gruppene som en murbrekker mot sentralmakten. De
konservative appellerte til frykten for massene. Et argument som likevel var vanskelig å gå imot, var at den
som betalte skatt, også må være med på å bestemme.
Kommuneskatten hvilte lenge på matrikkelen, men
i løpet av 1860-årene ble inntekt og formue viktigste
skattegrunnlag. Når kravet kom fra nye grupper av velstående, var det likevel vanskelig å avvise. Ved reformen
i 1884 fikk menn stemmerett bare de betalte skatt for
minsteinntekten 500 kroner på landsbygda og 800 kroner i en by.8 Reformen speilte stillingen til venstrebevegelsen som i 1883 ble samlet i Venstres stortingsgruppe,
året etter i rikspartiet. Partiets menn i landdistriktene

var reserverte – kanskje fordi de som eide jord, var tilfreds med stemmeretten slik den var. Den nye middelklassen i byene, derimot, tjente på ordningen, og også
de gikk til Venstre. Samtidig ble valgene gjort hemmelige. Registreringen i manntall ble overført fra magistrater, prester og futer til herredsstyrer og kommisjoner der menn med bondebakgrunn kunne dominere.
Skattereformen av 1891 førte til en utvidelse av stemmerettsgrunnlaget, og trakk i retning av allmenn stemmerett, noe menn fikk i 1898.
Parlamentarisme etter to mobiliseringsbølger
Gitt liberale valgregler var det et tidsspørsmål før lavere
sosialgrupper grep den politiske makten. Fram til markedsjordbrukets inntog var universet til folk innen primærnæringene avgrenset til deres eget hushold. Derfor viste de fleste i tiden etter 1814 minimal interesse for
rikspolitikk. For jevne bønder, husmenn og tjenestefolk
kom oppvåkningen først etter at ledende haugianere og
Søren Jaabæks bondevenner, hadde vist veg. Formannskapslovene, som trådte i kraft 1. januar 1838, åpnet for
lokale, folkevalgte organer der de første lederne fikk
trening i å debattere med
velskolerte embetsmenn.
Noen av dem endte som
ordførere for deretter å bli
valgt inn på Stortinget.
En av de mest markante
lederne i en tidlig fase var
Ole Gabriel Ueland. Mange av de ledende kombinerte stillingen som bonde
med å være lensmann eller
klokker. Mellom 1815 og 1827 hadde 45 prosent av amtsrepresentantene slik yrkesbakgrunn. I tidsrommet 18591874 var samme andel steget til 74 prosent. Innenfor de
samme intervallene sank andelen embetsmenn fra 47 til
17 prosent.9 Tallene viser de første skritt mot mer demokrati. Under fanen «Folkestyre» gjorde opposisjonen
Stortinget til sentrum for et periferiopprør. Et avgjørende skritt ble tatt i 1869 med vedtaket om å innføre
årlige storting. Mobiliseringen av større befolkningsgrupper gikk tregere. Som Jens Arup Seip påpeker, økte
i første omgang valgdeltakelsen som følge av riksrettsvalget i 1882.10 Ved alle tidligere valg hadde deltagelsen
knapt nådd 30 prosent, men nå steg den til 46, 9 prosent. Fram mot 1884 eskalerte konflikten mellom de to
fløyene som også før de formelle partidannelsene gikk
under navnene «høire» og «venstre». Ved valget i 1885
var partiene Høire og Venstre dannet.
Overgangen til parlamentarisme kom som følge av
unionskonflikten med Sverige. Den store massemobiliseringen manifesterte seg først på et nasjonalt spørsmål. Ved folkeavstemningen over unionens oppløsning
13. august 1905 stemte 386 208 for, bare 184 imot. Dette

Et argument som
likevel var vanskelig å gå imot, var at
den som betalte skatt,
også må være med på å
bestemme.
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gav en valgdeltakelse på 85,4 prosent.11 Bare menn, som
fikk alminnelig stemmerett i 1898, kunne stemme. Likevel skrev over 250 000 kvinner, kanskje en halv million (tallet er usikkert), under på oppropet: «Lad ikke
den 13de august finde os ‘furtende’ hjemme. Selv om
vore stemmer ikke tælles, saa kan de ‘veies’».
Direkte flertallsvalg i énmannskretser
Ved unionsoppløsningen ble utøvende myndighet uavkortet lagt til Regjeringen. Tidligere stod Kongen personlig for myndighetsutøvelsen, mens hans Råd (tilsvarende Regjeringen) bare kunne stilles til ansvar for
rådene det gav. Kongen, derimot, hadde immunitet og
kunne glatt ignorere alle råd. Like lite trengte han å
rette seg etter Stortingets «adresser», han rådde fullt ut
over «prerogativene» og kunne ved hjelp av utsettende
veto midlertidig stanse Stortingets lovvedtak. I det hele
tatt var Kongens stilling en rest etter eneveldet. Men
etter 1905 lå all myndighetsutøvelse, i samsvar med parlamentarismens grunnprinsipp, under en regjering som
var innsatt av og stod ansvarlig overfor Stortinget. I
1908 hadde også alle partier på Stortinget godtatt mistillitsvotumet, som er hovedideen.
Spesielt etter dannelsen av politiske partier, framstod indirekte valg som stadig mer anakronistisk. I
1905 vedtok Stortinget å gå over til direkte valg i énmannskretser med omvalg. Mye tyder på at regjeringen ved Christian Michelsen ivret for denne ordningen
som gjaldt for alle fem valg mellom 1906 og 1918. Håpet hans var at de eksisterende partier forut for valget i
1906 ikke ville rekke å reorganisere lokalavdelingene i
samsvar med den nye kretsinndelingen.12 Michelsen var
negativ til organiserte partier i sin alminnelighet og ledet Samlingspartiet. Hans mål var å samle alle borgerlige mot de radikale innen Arbeiderpartiet og Venstres
venstre fløy. Men fordi det politisk-kulturelle landskapet i Norge var så vidt og mangfoldig, stilte flere, ikke
færre, grupper til valg. Interesseorganisasjoner som
Landmandsforbundet, Riksmålforbundet og Noregs
mållag deltok gjerne i første valgomgang. Når de ikke
gikk videre til den andre, brukte de stemmene «sine»
som forhandlingskort ved å love at medlemsstemmene
gikk til det partiet som støttet deres sak i Stortinget.
Det gikk ikke slik Michelsen håpet. Alt i 1908 var Venstre «konsolidert», det ville si gjenreist, og Michelsens
støttespillere kastet ut av
Venstres stortingsgruppe.
Et år seinere var også Høire gjenreist. I 1909 stilte
Arbeiderpartiet, Arbeiderdemokratene, Venstre, Høire og Frisinnede Venstre til
valg. Sistnevnte parti utgjorde restene av Michelsens
samlingstanke.
Videre ble det stadig tydeligere at gjeldende valgordning favoriserte store partier med konsentrert vel-

Statsminister Christian Michelsen, 1905-1907. Foto: HilflingRasmussen/Axel J. Johnson's Lystryk Ateliers Forlag/Wikimedia
Commons

geroppslutning. For så vidt gav den disse et styringstillegg, men rammet samtidig mindre partier og partier
med mer spredt oppsluting. I 1915 fikk Arbeiderpartiet
rundt 1/3 av stemmene, men mindre enn 1/6 av mandatene. Siden dette var under partiets mest revolusjonære
periode, gir frykten for opprør en viktig forklaring på
at ordningen ble oppgitt. Det eneste innslaget som ble
beholdt, var lik alder for stemmerett og valgbarhet til
Stortinget.
Proporsjonale valg i ulike utforminger
Fra 1921 ble det praktisert listevalg med åpne lister. I teorien kunne velgerne ved å kumulere eller stryke gjøre
om rekkefølgen. Men fordi nominasjonskomiteer på
forhånd satte opp listene,
var velgernes muligheter
til å påvirke personvalget
små. Fylkene, som utgjorde
valgkretsene, fikk alle flere
enn ett mandat. D’Hondts metode ble lagt til grunn
ved mandatfordelingen.13 De stemmene et parti oppnådde i en valgkrets, ble i tur og orden dividert med
1, 2, 3, 4, osv. På denne måten fikk selvsagt det partiet
som hadde flest stemmer første mandat. Fordi den vi-

Det gikk ikke slik
Michelsen håpet.
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Landskvinnestemmerettsforeningens møte på Lillehammer, foreningen arbeidet for stemmerett for kvinner i Norge fra 1898 til 1913, da kvinner
fikk full stemmerett. Etter dette fortsatte foreningen sin aktivitet som velgerforening for kvinner fram til 1938. Foto: Alvilde Torp/ Wikimedia
Commons

dere delingen fortsatte med 1, tok samme parti også andre mandat. Småpartiene påpekte tidlig dette som en
urettferdighet. I 1952 vedtok Stortinget å gå over til en
modifisert versjon av Sainte-Laguës metode, som i originalversjonen hadde én som første delingstall, mens
rekka fortsatte med 3, 5, 7, 9, osv. Den norske modifikasjonen bestod i å heve første delingstall til 1,4. Dermed
forsvant den åpenbare favoriseringen av det største partiet. I stedet fikk de mindre et fortrinn. For å motvirke
dette ble det totale mandattallet i 1972 justert fra 150 til
155. Fylker med størst vekst i folketallet, Oslo og Akershus, fikk fem nye mandater.
Stemmer som gikk tapt ved mandatfordelingen forble et tilbakevendende tema. Alt i mellomkrigsårene
kom det forslag om utjevningsmandater, men uten å bli
fulgt opp. I 1930 vedtok i stedet Stortinget en lov som
åpnet for listeforbund mellom to partier, så sant det annonserte samarbeidet til sammen fikk flere mandater
enn de fikk hver for seg. På bakgrunn av store skjevheter både i 1945 og 1949 kom det flere reformer i 1952 og
1953. Fordi fordelingen 1:2 i den gamle bondeparagrafen på grunn av seinere tiders byutvikling framstod som
passé, var den lett å fjerne. Samtidig ble by- og landdistrikter slått sammen, mandattallet justert, og første

delingstall i Sainte-Laguës metode ble satt til 1,4. Den
mest omfattende reformen vedtok Stortinget i 1953 etter innstilling fra en kommisjon nedsatt i 1948. Folketallet ble nå lagt til grunn for mandatfordelingen, men
uten at de høye folketallene i Oslo og Akershus fikk full
uttelling. Kommisjonen introduserte et prinsipp som
seinere er blitt stående, nemlig at de mest perifere strøkene skal være overrepresentert. Det seirende forslaget
ble fremmet av stortingsrepresentant for NKP, Jørgen
Vogt. I komitéinnstillingen stod det:
Vogts forslag til fordeling av representantene bygger
på prinsippet om at folketall skal legges til grunn,
dog slik at Oslo og Akershus ikke får full representasjon etter folketallet, og at de distrikter som ligger
lenger vekk fra Oslo, får flere representanter enn de
skulle ha etter folketallet.

For å skape absolutt rettferdig fordeling måtte enheten vært hele landet. Men på grunn av politisk-kulturelle forskjeller landsdelene mellom var en slik løsning dårlig. Framfor alt ville matematisk rettferdighet
bryte med et tverrpolitisk ønske om å kompensere for
problemene ved å bo perifert. I 1989 hevet Stortinget
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antall stortingsrepresentanter til 165. Av disse var 8 utjevningsmandater. Samtidig kom ei sperregrense på 4
prosent som ved utdeling av utjevninsmandater gjaldt
for hele landet. Mindre partier kunne likevel nå opp
dersom stemmetallene var geografisk konsentrert. I
1997 kom for eksempel Steinar Bastesen inn fra Nordland, der Kystpartiet fikk 6,2 prosent av stemmene mot
bare 0,4 prosent i landet under ett. I 2001 ble han gjeninnvalgt med 10, 9 prosent i Nordland, mens totaloppslutningen var 1,7 prosent.14
Under navnet Velgere, valgordning, valgte ble utredningen til en ny valgordning i 2001 lagt fram. Utredningen var gjort av Valglovutvalget, nedsatt i 1997, som
30. januar 2001 la fram sin rapport til Kommunal- og
regionaldepartementet. Utvalgets leder var daværende
fylkesmann, Sigbjørn Johnsen.15 Utvalgets mandat viste bekymring for synkende valgdeltakelse og partienes
svekkede stilling. Som medlemsorganisasjoner, het
det, stod partiene svakere uten å ha «den samme folkelige forankringen som før». Det inngikk også i mandatet å finne en løsning på problemene. Men mye av
forklaringen lå nok i endringer samfunnsformasjonen
gjennomløp fra slutten av
1960-årene av – med individualisering og svekkede
fellesskapsholdninger.
I
generelle vendinger nevnte
utvalget at færre enn før
meldte seg inn i politiske
partier. Dette var både viktig og riktig sett. I 2012 var
bare om lag 5 prosent av
velgerne medlemmer av et
parti. I 1971 hadde for eksempel Sp om lag 70 000 medlemmer, mot bare litt over 21 000 i 2011. Arbeiderpartiet
nådde i 1950 opp i 200 500 medlemmer. I 2007 var tallet
sunket til 51 500. Men her var avviklingen av det kollektive medlemskapet – i 1995 – en medvirkende årsak. Da
Høyre hadde sin storhetstid rundt 1970, oppgav partiet
medlemstallet til over 100 000. I 2011 hadde det sunket
til 25 000.
I 2005 ble det som er dagens valgordning tatt i bruk.
Det totale antall stortingsrepresentanter, som siden
1989 hadde vært 165, ble hevet til 169. Av disse var 19
utjevningsmandater, ett per fylke. De 150 er fordelt på
fylkene på grunnlag av et såkalt fordelingstall. Nærmere bestemt ble fylkenes areal først multiplisert – målt i
kvadratkilometer – med 1, 8. Tallet 1, 8 kan synes tilfeldig valgt, men det er på grunnlag av vurderinger av hva
som er mest rettferdig, prøvd mot andre tall. Til dette
arealmålet legges folketallet. Fylkenes fordelingstall
er summen som da framkommer. Videre ligger fordelingstallene til grunn for fordelingen av mandater, som
skjer etter Sainte-Laguës modifiserte metode. For ikke
å gå den lange vegen om en grunnlovsendring med for-

sinkende prosedyre, ble mandatfordelingen tatt inn i
valgloven. Fordi fordelingen svinger i takt med fylkenes
innbyggertall, får vekstområder som Oslo stadig flere
mandater. Noen politikere mener Oslo tilgodeses i for
stor grad. I sesjonen 2016-2017 ble et grunnlovsforslag
Per Olaf Lundteigen (Sp) og Helge Thorheim (FrP)
stod bak (Dokument 12:38), behandlet. Forslaget gikk
ut på å fjerne regelen om at utenlandske borgere som
ikke ennå har ervervet stemmerett ved stortingsvalg,
regnes med i det totale folketallet. Forslaget ble avvist.
En forenklet måte å formidle hvordan utjevningsmandatene fordeles, er først å fordele de 169 mandatene
fordelt over hele landet som én valgkrets, dvs. at man
summerer partienes stemmetall i en totalsum for hele
landet. Partier som for hele landet ligger over sperregrensen og ikke fikk flere enn 19 mandater da de 150
fylkesmandatene ble delt ut i første ordinære runde,
kommer med i konkurransen om utjevningsmandater.
Antall utjevningsmandater et parti da får, er lik differansen mellom antall mandater i det hypotetiske valgoppgjøret på nasjonalt nivå og antall distriktsmandater partiet fikk da de 150 basismandatene ble fordelt.
Måten utjevningsmandatene fordels på, er nokså
kronglete. Dersom et parti
ikke fikk noe basismandat
i fylket, legges rett og slett
stemmetallet til grunn.
Partier som fikk et eller
flere mandater, derimot, får
sitt totale antall stemmer
dividert på partiets dobbelte antall basismandater
pluss én. Siden utjevningsmandatene ikke skal virke
geografisk utjevnende, benyttes til slutt en såkalt «fylkesfaktor». Da deles antall avgitte stemmer på fylkets
totale mandattall.
Endelig har stemmerettsalderen vært et heftig debattert tema. Denne kan være viktig i mobiliseringen av
nye velgergrupper. I 1919 ble nedre grense for å stemme
ved stortingsvalg senket fra 25 til 23 år, i 1956 til 21 år, i
1969 til 20 år og endelig i 1979 til 18 år. Per i dag er det
siste gjeldende grense. SV har tidligere prøvd å senke
grensen ytterligere til 16 år. I 2017 behandlet Stortinget
et forslag representanter for Venstre og SV stod bak.
Representanter for disse to partiene pekte på at flere
land alt har senket grensen til enten 16 eller 17 år. Dessuten trakk de fram antatt relevante forhold som at den
kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, nedre seksuelle
grense 16 år, retten til å ta abort 16 år, mens man som
15-åring fritt kan velge politisk og religiøst ståsted. Et
motargument var at minstealderen i det minste bør ligge på oppnådd myndighetsalder, som i Norge er 18 år.
Nå ble forslaget avvist enda en gang. Noe som krever
grundigere undersøkelser er hvorvidt oppkomsten av

Endelig har stemmerettsalderen vært et
heftig debattert tema.
Denne kan være viktig
i mobiliseringen av nye
velgergrupper.
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mindre eliter som gruppeledere og meritokrater skyldes
at mange stortingsrepresentanter er så unge som de alt
er, og om en ytterligere senkning kan gjøre vondt verre.
Oppsummering
Styreformen av 1814 speilte de rådende økonomiske
og sosiale forhold. Utover på 1800-tallet dominerte en
mindre krets av embetsmenn administrativt og polilitisk. I valgordningen, lå en iboende mulighet for videre
demokratisering. Men lenge stemte «allmuens» folk,
om de i det hele tatt stemte, helst på embetsmenn. Mobiliseringen og presset nedenfra økte da jevne odelsbønder og leilendinger tok rettighetene i bruk. Rundt
1905 kom en demokratisering med blant annet parlamentarisme og alminnelig stemmerett for begge kjønn.
Fra 1906 ble valgordningen av 1814 med indirekte valg
erstattet med direkte valg i enmannskretser. En baktanke med skiftet var å stimulere til oppkomsten av to store partier. Men i stedet for to store oppstod flere mindre partier. Også rene interessegrupper stilte til valg, og
når de ikke kom videre til andre valgomgang, brukte de
i den andre «sine» stemmer som forhandlingskort i håp
om at den potensielle vinneren skulle forsvare deres sak
på Stortinget.
Etter oppkomsten av politiske partier ble valgordningen gjenstand for taktikk. Siden partiene har egeninteresser, blir de aldri helt tilfreds med valgordningen.
Enkelte stridsemner har gått igjen, blant annet hvordan redusere antall stemmer som blir til overs etter at
mandatene er fordelt. I etterkant av valget i 1915 kom
skarp kritikk, spesielt fra det underrepresenterte Arbeiderpartiet som var inne i en radikal periode. Av den
grunn gikk trolig borgerlige partier med på proporsjonale valg. I seinere tid har det stått strid om hensynet
til småpartier og samtidig ønsket om å sikre større, potensielle regjeringspartier styringstillegg. Videre har
et debattema vært i hvilken grad perifere strøk skal gis
kompensasjon i form av mandater. I prinsippet har det
vært konsensus om dette, men omfanget har vært verre
å finne.
Endelig har stemmerettsalderen vært heftig debattert. Over tid er den satt stadig lavere. I dag er det et
ønske om å senke den fra 18 til 16 år. Forslaget kommer
fra partier som ifølge opinionsundersøkelser kan tjene
på reformen. Til nå er forslaget avvist. Hvor langt ned
i alder det er hensiktsmessig å gå, må veies mot risikoen for at eldre og mer garvete politikere etablerer et
fåmannsvelde på Stortinget. I så fall er ringen sluttet,
og et elitestyrt Storting likt det vi så på 1800-tallet, er
gjenreist.
Trond Nordby (f. 1943) er historiker og professor emeritus
i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere skrevet bøker som I politikkens sentrum: variasjoner i
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Stortingets makt 1814 til 2004 (2004) og Karl Evang: en
biografi (1989). For tiden er han aktuell med boka Norges
politiske system etter 1814.
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Dreyers forlag (Under publisering 2017).

2 Om reglene for stemmerett og valgbarhet, se Kaartvedt, A.
Fra Riksforsamlingen til 1869. I Kaartvedt, A., R. Danielsen, T.
Greve og en rekke spesialorfattere, bind 1. I Hambro, C. J., J.
S. Worm-Müller, K. Bjørnstad og S. Steen (red.). Det Norske
Storting gjennom 150 år. Utgitt av Norges Storting i Kommisjon hos Gyldendal Norsk Forlag. 1964, side 51 ff.
3 Den korrekte betegnelsen var ikke by, men ladested eller kjøpsted. Disse to termene var i bruk til midt på 1900-tallet, da om
steder med bypreg eller visse rettigheter.
4 Christophersen, J. A. Representant og velger. Oslo: Universitetsforlaget. 1969.
5

Begrepet “embetsmannsstat” knyttes gjerne til Jens Arup
Seips arbeider.

6 Seip, J. A. Utsikt over Norges historie. Annen del. Oslo: Gyldendal
Forlag. 1981, side 11.
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Cleavages in Norwegian Politics, i Lipset, S. M. & S. Rokkan
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10 Seip, J. A. (op. cit.), side 240.
11 Nordby, T. Grunnlov og styreform. Norge 1814-2010. Oslo: Universitetsforlaget. 2010, side 155.
12 Nordby, T. Venstre og samlingspolitikken. En studie i partioppløsning og gjentreisning. Oslo: Novus 1983.
13 Greve, T. Tidsrommet 1908-1964, i Det Norske Storting gjennom 150 år. (op.cit.), side 17.
14 Nordby. 2017. (op.cit.), side 85 f.
15 NOU 2001:3. Velgere, valgordning, valgte. Innstilling fra Valglovutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. okober 1997.
Avgitt til Kommunal- og regionaldepatementet 30. januuar
2001. Til de nær tjue medlemmene hørte Bernt Aardal. I ettertid har han også skrevet flere innsiktsgivende bidrag om norske valgordninger. Jr. blant annet Hjemmeside, Bernt Aardal
(http://www.aardal.info/).
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DA KVINNENE TOK VALGET I
EGNE HENDER
I forbindelse med folkeavstemningen om oppløsningen av unionen med Sverige i 1905
sto en begivenhet som fikk stor betydning i kampen for kvinners stemmerett i Norge.
Kvinnene fikk ikke delta i folkeavstemningen. De tok da saken i egne hender og organiserte en aksjon til støtte for Stortingets vedtak om unionsoppløsning. Aksjonen ble
både et høydepunkt og et vendepunkt i kvinnenes kamp for stemmerett.1
O D D B J Ø R N EV EN S H AU G
Tidligere universitetslektor i pedagogikk
Universitetet i Oslo

U

nionsoppløsning og folkeavstemning
Etter at Kong Oscar 2. ikke ville godkjenne Stortingets vedtak i mai 1905 om et eget
norsk konsulatvesen, søkte den norske regjeringen avskjed. Kongen nektet å innvilge søknaden,
og Stortinget gjorde 7. juni sitt historiske vedtak om
oppløsning av unionen med Sverige. I slutten av juli
besluttet Stortinget at det skulle avholdes en folkeavstemning, der de stemmeberettigede skulle svare på om
de var enige i «den stedfundne Opløsning af Unionen
eller ikke».2 Folkeavstemningen skulle finne sted 13. august. Bare menn over 25 år kunne stemme. Dette var
vanskelig for mange kvinner å godta, de ønsket også å
få sin stemme hørt. Jeg skal i denne artikkelen redegjøre for hvordan aksjonen kom i gang og ble organisert
sentralt, og deretter rapportere noen resultater fra en
studie av de lokale aksjonene i Melhus i Sør-Trøndelag
og Brunlanes i Vestfold.
Samme dag som Stortinget fattet sitt vedtak (28.
juli), sendte formannen i Landskvinnestemmerettsforeningen (LKSF), Fredrikke Marie Qvam, en anmodning til stortingspresidenten om at også kvinnene

måtte få delta i avstemningen. Qvam mente at selv om
grunnloven ikke ga kvinnene alminnelig statsborgerlig stemmerett, var folkeavstemmingen noe ekstraordinært som det heller ikke fantes hjemmel for i grunnloven. Dermed burde det ikke være noe i veien for at også
kvinnene kunne delta.
Anmodningen ble avvist. Argumenter som ble brukt
mot kvinnenes deltagelse, var blant annet at det ikke
forelå noen manntallsliste for kvinner, og at kvinners
deltagelse bare ville ta oppmerksomheten bort fra å få
flest mulig menn til å stemme. Man fryktet også at et
dårlig frammøte fra kvinnenes side kunne skade saken.
For å få forståelse for unionsvedtaket i utlandet, var det
viktig at oppslutningen om avstemningen ble så stor
som mulig. Kvinner kunne best vise sin nasjonalfølelse
ved å påvirke sine menn til å stemme, ble det hevdet.3
Mange kvinner oppfattet dette som svært urettferdig, og folkeavstemningen ble med rette kalt en
«mandfolkavstemning».4 Kvinnene ble ikke regnet med
til det norske folk da den nasjonale selvstendigheten
skulle bekreftes.5
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Fredrikke Marie Qvam. Foto: Henriksen. Riksarkivet. Hentet fra Wikimedia Commons.

Kvinnene mobiliserer
Fredrikke Marie Qvam karakteriserte utelukkelsen
av kvinnene som en «ydmygende krænkelse».6 Mange
mente det burde settes i gang en massemobilisering
blant norske kvinner til støtte for 7. juni-vedtaket. Det
ble tatt initiativ til en underskriftsaksjon. Hensikten
var å synliggjøre at også kvinnene var klare for å dele
det ansvaret som 7. juni-beslutningen medførte. Mange var skeptiske og advarte mot aksjonen, blant andre
Dagbladet.7 Det ble hevdet at en slik aksjon ikke ville
få en oppslutning som ville monne. Men ingen kunne
stoppe kvinnebevegelsen. «Lad ikke den 13. August finde os ‘furtende hjemme’» het det i en uttalelse fra styret
i LKSF.8
Enkelte steder hadde noen allerede begynt å samle
inn underskrifter. LKSF utformet 5. august et opprop der man oppfordret kvinner til å «føie sit Ja til de
Mænds, der har Ret til at deltage i Folkeafstemningen den 13de August, idet de med dyp Overbevisning
er med paa at slaa Ring om 7de Juni-Beslutningen».9
Oppropet ble avsluttet med en oppfordring til alle landets kvinner om å slutte seg til støtteerklæringen ved å
sende inn navnet sitt. I utgangspunktet ble det forutsatt
at kvinnene måtte være 25 år for å undertegne, i og med
at dette var stemmerettsalderen for menn.
Det ble satt inn annonser i landets aviser, og lister

FORTID | 3/2017

ble trykt og sendt til kvinneorganisasjonenes kontakter.
Der aksjonistene ikke hadde medlemmer eller manglet
kvinnekontakter, ble listene sendt til prester, lensmenn
og ordførere. Lister ble lagt ut i lokalmiljøene i butikker, kirker, fabrikker, avisekspedisjoner og i lokalene
der mennene stemte. Kvinner gikk fra dør til dør og fra
gård til gård og samlet inn underskrifter. Listene var
påtrykt adressen til LKSFs sekretariat i Kristiania, dit
listene ble innsendt innen 19. august og underskriftene
talt opp. Alle listene fra aksjonen, i alt 4–5 000, befinner
seg i dag i stortingsarkivet.10
Fredrikke Marie Qvam var den store administratoren i kvinneorganisasjonene og strategen bak aksjonen. Hun ble kalt «korridorenes dronning», og det ble
sagt om henne at «alle tråder løper sammen hos fru
Qvam».11 Et viktig ledd i hennes strategi for å fremme
kvinnenes rettigheter var å arbeide gjennom ektefellene til landets ledende menn. Denne strategien, som
ble kalt «husmorlinjen», brukte hun både i LKSF og i
oppbyggingen av Norske Kvinners Sanitetsforening,
som hun stiftet i 1896 og ledet. Qvam brukte også denne foreningen i sitt kvinnepolitiske engasjement. Gjennom Sanitetsforeningen kunne hun blant annet mobilisere kvinner som i utgangspunktet følte at stemmerett
var for radikalt, eller som ikke ville fått lov av sine menn
til å engasjere seg i en kvinnesaksforening.12
På denne måten skaffet Fredrikke Qvam seg et omfattende lokalt nettverk av kvinner, som hun kunne
spille på i underskriftsaksjonen. Hun hadde også mange kjente gjennom sin ektemann, Ole Anton Qvam,
som var en av landets ledende politikere. Han hadde
vært formann i Venstre, stortingsrepresentant, statsråd i
flere departementer og norsk statsminister i Stockholm
i 1902-1903.13
Underskriftsaksjonen i Melhus og Brunlanes
Jeg har undersøkt hvordan kvinnenes underskriftsaksjon foregikk i noen forskjellige kommuner, nærmere
bestemt i Melhus, Horg og Flå, som i dag inngår i Melhus kommune i Sør-Trøndelag, og i det som den gang
utgjorde Brunlanes kommune, i dag en del av Larvik
kommune i Vestfold.14 Fra Melhus er det i alt ti lister,
hvorav fire er fra Horg. Disse ti listene har 576 underskrifter. Også fra Brunlanes ble det innsendt ti lister
med til sammen 541 navn.
Både i trønderkommunene og i Brunlanes kan vi
kjenne igjen Fredrikke Qvams strategi. I Horg stod
lensmannskona, Gunhild Einum, i spissen for den lokale aksjonen. Hun laget sine egne lister. På hver av
disse har hun håndskrevet en velformet, likelydende
innledning, der hun oppfordrer kvinner i Horg over
25 år til å "tegne sit Navn for derved at gjøre Folkeafstemningen fyldigere og give den mere Vægt overfor
Sverige".15
Gunhild Einum fikk med seg seks andre sentrale
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kvinner i bygda til å undertegne oppropet. Blant disse
var hennes svigerinne, bondekone og lærerinne Ingrid
Kjelstad, og Marie Theisen Schult, som var gift med
brukseier Einar Schult på Lundemo bruk. I 1906 var
Gunhild Einum og Marie Theisen Schult med å stifte
Horg sanitetsforening.16
Antagelig indikerer navnene øverst på listene hvem
som har vært ledende i de lokale aksjonene og fungert som listeaksjonister. I Melhus brukte Fredrikke
Qvam ektemannens politiske og justisfaglige kontakter. Øverst på en av Melhuslistene står sorenskriverfruen Kate ( Johanne Kathrine) Nærum. Kate Nærum var
den første formannen i Melhus sanitetsforening, som
ble stiftet i 1904.17 Hennes mann, Karl August Nærum,
var sorenskriver i Gauldal, Venstrepolitiker og godt
kjent med Ole Anton Qvam.
Øverst på en annen av listene står legefruen Nathalie Müller, som også var med i det første styret i Melhus
sanitetsforening. Ytterligere et styremedlem i den nystiftede sanitetsforeningen i Melhus, lærerfruen Anna
Kråkmo, undertegnet oppropet. Underskriften til Marie Nielsen, ektefellen til Melhuslensmannen, står naturligvis også på en av listene.
Det samme finner vi i Brunlanes. Den 33-årige lensmannsfruen Lilly Irgens har undertegnet på en liste der
prestefruen Dagmar Thomassen står øverst. På Agnes
gikk Janette Pettersen foran med et godt eksempel for
arbeiderkvinnene ved Agnes fabrikker og undertegnet
øverst på listen. Hun var gift med eieren, skipsreder Peder Martin Pettersen.
Studier i andre bygder har vist at nettopp lærere
og lærerkoner var meget engasjerte i aksjonen.18 Slik
var det også i Brunlanes. Anne Marie Nalum, ektefellen til læreren og Venstrepolitikeren Martin Olsen
Nalum, var med. De to unge døtrene, Inga og Magnhild Nalum, opererte antagelig som listeaksjonister. I
tillegg finner vi på de forskjellige listene en rekke personer med direkte eller indirekte tilknytning til læreryrket. Det gjelder blant andre døtrene til lærer Edvard
Drivdal på Manvik skole, Anna og Bertha Drivdal. På
listen i Nevlunghavn har lærerinne Johanne Haave undertegnet. På denne listen står også Gusta Waale, som
var gift med lærer Hans Sørensen Waale. De bodde i
Kristiania, der Hans var lærer ved Møllergata skole.
Hans Waales bror, Nils Sørensen Waale, var også lærer,
og hans kone Grethe Waale, skrev under. Også kona til
lærer Mons Wilhelm Solheim på Manvik skole, Jeanette Pauline, har sluttet seg til oppropet sammen med
svigerdatteren Nora, som var gift med lærer Eystein
Solheim i Larvik. I Kjose har lærerkona på Kroken skole, Laura Hødal, skrevet under.
Både i Melhus og Brunlanes er bondekoner og
kvinner som vi kan si hørte til de høyere sosiale lag i
samfunnet, overrepresentert på listene. Men også småkårsfolk deltok. Et godt eksempel på blandingen av høy
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og lav finner vi på en av listene i Melhus. Øverst står
Megli Olsdatter Øie og Karen Larsdatter Kårli. Begge
levde i små kår, henholdsvis som enke med på Heggavollen og husmannskone på plassen Heggastu. Lenger ned på listen står bondekonene på tre av de største
gårdene på Øysand. På den samme listen har meierske
Gurine Dahl satt navnet sitt. Tjenestejenta ved meieriet, 25-årige Johanna Ølsholm, skrev også under, i likhet
med flere budeier og tjenestejenter på gårdene i Melhus
og noen kvinner som i folketellingen blir betegnet som
«arbeidersker». I Brunlanes var det relativt lite tjenestefolk på listene utover arbeiderne ved Agnes.

Avisopprop fra Landskvinnestemmerettsforeningen. Foto hentet fra
Stortingsarkivet/ stortinget.no.
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Gunhild Einum organiserte underskriftsaksjonen i Horg. Foto: Privat arkiv. Bearbeidet av Oddbjørn Evenshaug.

Min analyse av underskriverne i Brunlanes viser at
ca. to tredeler av kvinnene var under 50 år. Kvinner over
70 år er sterkt underrepresentert. Den største deltagelsen i aksjonen finner vi blant kvinner i 30- og 40-årsalderen. Dette var kvinner som vokste opp og fikk sine
politiske impulser da kvinnene kjempet som hardest

for sine politiske rettigheter fra 1880-årene og framover.
Når det gjelder de litt eldre kvinnene, er det ikke sjelden at disse også har døtre som skrev under. Det er vel
rimelig å tro at det her først og fremst er de unge som
har fått med seg de eldre.
Et spesielt trekk ved aksjonen i Brunlanes er at man
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her åpenbart har sabotert instruksen om at bare kvinner over 25 år kunne delta. Det var Larvikavdelingen av
Landskvindestemmeretsforeningen (LKSF) som hadde trykt og distribuert de fleste av de ti listene som ble
brukt i Brunlanes. I teksten øverst var 25 år angitt som
aldersgrense for å skrive under. På seks av listene har
de lokale aksjonistene i Brunlanes strøket over denne
aldersgrensen og skrevet 21 år i stedet. Det samme ble
gjort på mange andre lister i Larvikdistriktet.
Dette kan tyde på at det var en del unge aksjonister
som mente seg voksne nok til å være med å si sin mening. Etter alt å dømme gjaldt dette blant andre de tidligere nevnte døtrene til lærer og Venstrepolitiker Martin Olsen Nalum. Den ene av disse var bare 22 år, men
står likevel øverst på en av listene. Sannsynligvis var
hun listeaksjonist. Den 21-årige datteren på Agnes sluttet seg også til, og i Nevlunghavn var det sannsynligvis
den 24-årige Randa Olsen som gikk rundt og samlet
underskriftene. Også i Melhus deltok unge kvinner
i underskriftsaksjonen. I Flå har blant annet datteren
til en sagbruksarbeider, 21-årige Jonetta Bolland, og
17-åringen Hanna Engan skrevet under. Begge undertegnet sammen med sine mødre.
Ikke alle var med
Det var antagelig mange årsaker til at en del kvinner
ikke deltok i aksjonen. Motstand mot Stortingets unionsvedtak var det neppe. Men det kan jo tenkes at noen
– uavhengig av hva de måtte mene om selve saken –
hadde motvilje mot å delta i en underskriftsaksjon, som
var noe fremmed og nytt som kvinner flest aldri hadde
vært med på før. Dessuten var ikke alle kvinner enig i at
kvinner skulle delta i det politiske liv, eller de hadde ektemenn som satte seg imot at de skulle engasjere seg på
denne måten. Noen vegret seg kanskje også på grunn av
dårlig skriveferdighet. Det finnes også flere eksempler
på at kvinner har undertegnet med «påholden penn».19
Den viktigste årsaken til at mange ikke skrev under,
var antagelig at de ikke fikk sjansen. Underskriftsaksjonen ble gjennomført på meget kort tid. Listene måtte
returneres allerede i midten av august, i Melhus bare
8–10 dager etter at de var mottatt fra Kristiania. Sannsynligvis rakk man ikke å komme rundt med lister i alle
grender og bygdelag. Dessuten var aksjonen avhengig
av at det fantes lokale kontakter som kunne samle underskrifter, og slike fantes neppe overalt. Det virket nok
også inn at aksjonen foregikk på et tidspunkt da folket
på gårdene var opptatt med høyonna.
«Et smukt blad i Norges historie»
Den 22. august møtte en deputasjon kvinner opp på
Stortinget. Stortingspresident Berner fikk overrakt resultatet av underskriftsaksjonen i form av en adresse
sammen med en fortegnelse over antall underskrifter
fra hvert amt. En egen aksjon, som ble ledet av Gina

Utsnitt av en av Gunhild Einums underskriftslister fra Horg. Foto hentet
fra Stortingsarkivet/stortinget.no.

Krog, samlet underskriften til lederne i 565 lokale og
sentrale kvinneorganisasjoner til en foreningsadresse
som støttet stortingsvedtaket.20 Denne ble overrakt
stortingspresidenten og fungerende statsminister Jørgen Løvland på dagen for folkeavstemningen, 13. august.21 Ved overrekkelsen uttalte Jørgen Løvland: «Norske kvinners holdning i by og bygd i disse dager er et
smukt blad i Norges historie og vil mektig bidra til å
skaffe dem den rett de forlanger.»22
I alt samlet «kvinnenes folkeavstemning» nær 280
000 underskrifter. Det nøyaktige antallet er usikkert. I
tillegg kom noen andre lokale aksjoner, slik at det samlede antall underskrifter lå på ca. 300 000.23
Ved folkeavstemningen som fant sted 13. august,
deltok 368 392 menn.24 Det var 85,4 % av de stemmeberettigede, som igjen utgjorde 87 % av alle menn over 25
år.25 Hvis en antar at en tilsvarende andel av den kvinnelige befolkningen over 25 år hadde hatt stemmerett
(87 %), tilsvarte det ca. 508 600 kvinner. Med ca. 300
000 underskrifter betyr det at kvinnenes «valgdeltakelse» ved underskriftsaksjonen lå på ca. 59 %. Tallet er
antagelig en del for høyt. Blant annet hevdes det at det
fantes en del menn blant undertegnerne. Dessuten har
vi sett at man ikke alle steder fulgte instruksen om at
bare kvinner over 25 år kunne delta. Men selv om vi reduserer prosenten noe, kan vi konstatere at kvinnenes
«valgdeltakelse» i 1905 lå omtrent på samme nivå som
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menn stemmerett ved valg til nasjonalforsamlingen.29
Oddbjørn Evenshaug (f.1938) er fagpedagog og faglitterær
forfatter innen pedagogikk.
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Wehn Hegnes, Kvinnestemmerettsbevegelsen og underskriftsaksjonene, s. 17.

2 «Unionsoppløsningen», Wikipedia: https://no.wikipedia.org/
wiki/Unionsoppl%C3%B8sningen.
3 Gamme, «Mandsstemmer har vi saa evigt nok af fra før», s. 56.
4 Lønnå, Kvinnenes underskriftskampanje 1905.
5

Blom og Sogner, Med kjønnsperspektiv på norsk historie, s.
269.

6 I en beretning til den internasjonale stemmerettsalliansen i 1906.
(Her hentet fra Gamme, «Mandsstemmer har vi saa evigt nok af
fra før»,, s. 58.)
Utsnitt av underskriftsliste fra Brunlanes. Den angitte aldersgrensen er
rettet fra 25 år til 21 år. Øverst er underskriften til søstrene Inga Nalum, 22
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da kvinnene første gang fikk stemme ved stortingsvalg.
Det var i 1915, og da deltok 53,9 % av de stemmeberettigede kvinnene ved valget.26
En bragd
Kvinnene som gjennomførte aksjonen, utførte rett og
slett en bragd. Det er nesten ikke til å tro at de på mindre enn tre uker kunne klare å samle inn så mange underskrifter – uten noe offentlig apparat som kunne bistå
dem. Alle dystre spådommer om manglende oppslutning ble gjort til skamme. Aksjonen hadde bred støtte
uavhengig av tradisjonelle skillelinjer og samlet kvinner
fra alle samfunnslag og politiske ståsted. Det var med
andre ord liten grunn for motstanderne av kvinners
stemmerett til å bekymre seg over kvinners evne eller
interesse for å delta i politiske prosesser. Gjennom underskriftsaksjonen demonstrerte kvinnene at de var like
patriotiske og verdige borgere av landet som menn, og
at de var fullt i stand til å ha statsborgerlige rettigheter
og ansvar.
«Om vore stemmer ikke tælles, saa kan de ‘veies’, sa
Frederike Qvam og hennes medsøstre i Landskvindestemmeretsforeningen».27 Kvinnenes stemmer veide
tungt, ikke bare i forbindelse med folkets ja til unionsoppløsningen, men også i kampen for kvinners stemmerett. «Kvinnene praktiserte de demokratiske rettigheter med slik overbevisning at det representerte et
kraftfullt argument for politisk likestilling», skriver Gro
Hagemann.28 Kvinnenes mobilisering i 1905 ble dermed sterkt medvirkende til at Norge åtte år senere ble
den første suverene stat i verden der kvinner fikk all-

7 Gamme, «Mandsstemmer har vi saa evigt nok af fra før», s. 56.
8 Stuksrud, Kvinnestemmeretten i Horten og de andre Vestfoldbyene, s. 186.
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Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Kvinnestemmerett/underskriftsaksjonen1905/Underskriftslistene-fra-1905---oversikt/.

Hanna Engan fra Flå var bare 17 år da hun deltok i kvinnenes underskriftsaksjon i 1905. Foto: Privat arkiv. Bearbeidet av Oddbjørn
Evenshaug.
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KONSTITUSJONELLE KUPP I AFRIKA
Er demokratiet på retrett?
Idriss Déby Itno har vært Tsjads president siden han tok makten i landet ved et militærkupp 1. desember 1990. Etter å ha vunnet sitt sjette presidentvalg i april 2016 har
han antydet at han ikke vil stille til valg igjen i 2021. I denne artikkelen skal jeg diskutere grunner til at en afrikansk president kan bli sittende på makten i 27 år, vinne
seks presidentvalg på rad i et land med demokratisk grunnlov og fortsatt ha internasjonal støtte.
K E T I L F R ED H A N S EN
Dr. art i historie (UiO 2000), førsteamanuensis i
samfunnsfag
Universitetet i Stavanger

M

ed økonomisk støtte fra Libya og militær støtte fra Frankrike kuppet den
avsatte generalen Idriss Déby makten
i Tsjad den 1. desember 1990. President
Hissène Habré flyktet og folket jublet. «Jeg kommer
ikke til dere med gull eller penger, men med frihet»
proklamerte kuppmakeren i en radiooverført tale. Déby
lovet demokrati og likhet for loven til et folk som i åtte
år hadde levd under Habrés terrorvelde. Habré var ansvarlig for mer enn 40.000 politisk motiverte drap og
forsvinninger. Nesten alle kjente noen som var torturert til døde under president Habré, og motviljen mot
ham var stor.1 At han tross alt beholdt makten i åtte
år var i stor grad Frankrikes og USAs fortjeneste.2 De
fryktet at alternative presidenter ville alliere seg med
Sovjetunionen og valgte derfor, på tross av at Habrés
menneskerettighetsbrudd var viden kjent, å støtte ham
helt til den kalde krigen endte. Etter Berlinmurens fall
gikk det kun få uker til Déby kuppet makten fra Habré,
uten at hverken Frankrike eller USA løftet en finger.

Habré flyktet til Senegal, hvor han levde et liv i luksus
inntil han ble satt i husarrest i 2013. I mai 2016 ble han
dømt til fengsel på livstid av en ekstraordinær domstol
i Dakar.
Per september 2017 har Déby vært president i Tsjad
i 27 år og har blitt gjenvalgt seks ganger. Artikkelens
første del diskuterer hvorfor noen presidenter i afrikanske land aldri går av. Artikkelens andre del vender tilbake til Tsjad og beskriver hvordan den væpnede motstanden mot president Déby har utartet seg etter at
han i 2005 avskaffet periodebegrensingen for presidentembetet i landet. Mot slutten diskuterer jeg hvorfor
Frankrike og USA støtter president Déby, en autoritær
president i et formelt demokrati.
Presidentmakt og formaldemokrati
1990-tallet var demokratiets tiår i Afrika. Mens kun
ni afrikanske land kunne skilte med en demokratisk
grunnlov som tillot mer enn ett politisk parti i 1989,
hadde 45 land det ti år senere.3 Optimismen, både i
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President Déby og president Macron i Paris, juli 2017. Foto: Fra president Débys facebookside.

Afrika og i resten av verden, var stor. Den amerikanske
stiftelsen for demokratiforskning, Freedom House, fant
at antall land i Afrika sør for Sahara hvor befolkningen hadde full politisk frihet økte fra to til elleve fra
1990 til 1999.4 Det siste tiåret har demokratiseringsbølgen Afrika opplevde på 1990-tallet mistet momentum. Freedom House hevder at det nå bare er innbyggere
i seks afrikanske land som har fulle politiske friheter.5
Optimismen fra begynnelsen av 1990-tallet er
også blitt merkbart mindre
ifølge forskningsstiftelsen
Afrobarometer. Afrobarometer utfører meningsmålinger hvor de sammenligner
ulike demokratiseringsvariabler i de fleste afrikanske
land. Deres forskning viser
at folks tilfredshet med demokratiet i eget land har
sunket betraktelig den siste tiden.6
Ingen presidenter i Afrika sør for Sahara gikk av
som følge av valgnederlag mellom kolonitidens slutt
og 1980. I dette tidsrommet skjedde de aller fleste presidentskiftene (57 av totalt 81) som følge av vellykkede
statskupp.7 Etter demokratiseringen på 1990-tallet ble
de sittende presidentene som oftest valgt av folket til
å fortsette. Dermed styrket presidentene sin legitimi-

tet, både nasjonalt og internasjonalt. Fra 1990 til 2005
ble det avholdt 86 presidentvalg i Afrika sør for Sahara, men bare 15 presidentskifter fant sted som følge
av valgene. I 71 av valgene ble de sittende presidentene
gjenvalgt.
Flere presidentskifter har funnet sted etter 2005 fordi mange presidenter har respektert grunnloven, som i
de fleste tilfeller har satt to perioder som president som
begrensing.8 Likevel er
det mange flere enn Idriss
Déby i Tsjad som tviholder på presidentmakten
og som har fått endret
grunnloven. Namibia var
første land ut, i 1999, til å
ta bort presidentens periodebegrensing fra grunnloven. Videre fulgte Guinea
(2001), Togo (2002), Gabon (2005), Tsjad (2005),
Uganda (2005) Kamerun (2008), Niger (2009), Djibouti (2010), Burundi (2015), Kongo (2015) og Rwanda
(2015). I den engelskspråklige afrikalitteraturen blir dette fenomenet betegnet som «constitutional coups», eller
konstitusjonelle kupp, med klar referanse til de mange
militære kuppene i Afrika på 1960- og 1970-tallet.9
Når presidentene ikke respekterer grunnlovenes periodebegrensninger, bremses demokratiseringsproses-

Ingen presidenter
i Afrika sør for
Sahara gikk av som følge av valgnederlag
mellom kolonitidens
slutt og 1980.
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sene betydelig. Stanfordprofessoren Larry Diamond
hevder at demokratiseringsprosessene i hele 27 afrikanske land gikk feil vei mellom 2000 og 2015. Han skriver at «many emerging
democracies have failed to
meet their citizens’ hopes
for freedom, security, and
economic growth».10 Nicolas van de Walle, Cornell
Universitys mest profilerte
afrikaforsker, snakker om
«democracy fatigue» i Afrika, og karakteriserer de fleste
afrikanske land i dag som «profoundly authoritarian».11

tige offentlige posisjoner; de har kunnet skaffe seg og
sine familier lukrative forretningsoppdrag, og de har
kunnet ta imot en god slump penger fra korrupte forretningspartnere.12 Det finnes således ingen jobb eller
posisjon, som kan veie opp
for alle de personlige fordelene en afrikansk president har hatt – det finnes
ingen ærefull sortie.
Dette har den nigerianske milliardæren Mo Ibrahim forstått og tatt konsekvensen av. I 2007 etablerte han en egen pris for
afrikanske presidenter som hadde ledet landet sitt eksemplarisk og som gikk av etter et demokratisk valgnederlag. En komité av distingverte akademikere, næringslivsledere og tidligere presidenter vurderer hvem
som eventuelt skal få prisen. Prisen er på en halv million amerikanske dollar utbetalt hvert år i ti år, samt
200.000 dollar årlig resten av livet etter dette. Mens
det ble funnet verdige prisvinnere i 2007 og 2008, var
det ingen som tilfredsstilte kriteriene i 2009 og 2010,
ei heller i 2012 og 2013.13 Men selv ikke Mo Ibrahim
kan gjøre noe med rettssystemet i afrikanske land. For
så lenge afrikanske presidenter ikke bevarer sin strafferettslige immunitet også etter at de har gått av, vil
det for mange av dem utgjøre en stor personlig risiko å

De lykkes i å overbevise folket om at uten
dem vil det bli kaos,
vanstyre og borgerkrig.

Hvorfor går mange afrikanske presidenter ikke av?
Det er to hovedgrunner til at presidenter ikke vil gå av
og to hovedgrunner til at de klarer å bli sittende. For
det første har de ofte styrt landet på en såpass autoritær måte og begått såpass mange overgrep mot enkeltpersoner eller etniske grupper i sitt eget land, at de
risikerer å bli dømt til harde fengselsstraffer av sin etterfølger dersom de går av og mister sin strafferettslige
immunitet. For det andre har de vent seg til en livsstil
og et pengeforbruk som de tvilsomt kan opprettholde
dersom de går av. Presidentembetet har gitt dem store
personlige fordeler, både økonomiske, sosiale og diplomatiske: De har kunnet plassere slekt og venner i mek-

President Déby under en pressekonferanse i 2004. Foto: Wikimedia Commons, Nicoleon

FORTID | 3/2017

PÅ TEMA

Déby med sjefen for de franske militærstyrkene plassert i Tsjad, juli 2017. Foto: Fra president Débys facebookside.

trekke seg tilbake.
Hvordan klarer mange afrikanske presidenter å bli
sittende ved makten så lenge?
Hovedgrunnene til å ville bli sittende forklarer ikke
hvordan presidentene klarer det. Det skal jeg kort skissere to grunner til her. For det første har afrikanske
presidenter nærmest uinnskrenket makt. I mange land
utnevner de selv alle viktige offentlige tjenestemenn.
Det er presidenten som personlig utnevner guvernører, generaler og direktører for statlige bedrifter. Det
er også presidentene som utnevner statsministeren og,
gjennom denne, alle de andre ministrene. Presidenten
har også myndighet til å avsette de samme personene,
og gjør det ofte. Med en så stor personlig makt er det
relativt lett å presse gjennom sine egne ønsker i parlamentet; alle vet jo at det å stemme mot presidenten går
utover en selv og ens familie på en eller annen måte.
At de fleste presidenter også er landets øverste militære
leder gjør deres makt nærmest total. Konstitusjonelle
kupp er med andre ord et ganske godt begrep; det er
snakk om maktmisbruk overfor parlamentet fra presidentens side for å endre grunnloven slik at han kan
forbli en konstitusjonelt legal og demokratisk valgt, og
dermed legitim, president.
Den andre grunnen til at presidentene klarer å bli
sittende er at de makter å overbevise folket om at de
er helt uunnværlige for at det skal gå bra med landet.

De lykkes i å overbevise folket om at uten dem vil det
bli kaos, vanstyre og borgerkrig. De viser til en rekke
reformer eller velferdsgoder de er i ferd med å innføre
akkurat nå og som ikke vil bli fullført uten dem i presidentstolen. Presidentene overbeviser sitt folk om at det
ikke finnes troverdige alternativer til dem selv. Det høres kanskje rart ut for oss i Europa, men i mange afrikanske land, spesielt på landsbygda, finnes det ingen
informasjonskanaler som ikke er eid og kontrollert av
myndighetene. Dermed oppnår autoritære presidenter
som har utført konstitusjonelle kupp mange stemmer
når de stiller til gjenvalg. Da president Biya i Kamerun
ble gjenvalgt for tredje gang i 2011 fikk han 78 prosent
av stemmene, mens president Kagame i Rwanda fikk
hele 98 prosent da han ble gjenvalgt for tredje gang i
2017. Noe lignende hadde skjedd i Tsjad. Da president
Déby ble gjenvalgt for tredje gang i 2006 fikk han 65
prosent av stemmene, i 2011 fikk han 83 prosent.14
Hvordan klarte Déby å snu håpet om demokratisering
til et konstitusjonelt kupp?
Fra demokratihåp til væpnet motstand mot Déby i Tsjad
Ved å love demokratisering, frigjøring av politiske fanger, etablering av politiske partier, og åpning for privateide aviser og radiostasjoner i løpet av sitt første år som
president, syntes Déby å leve opp til radiotalen nevnt
innledningsvis. En rekke politiske partier så dagens lys
i Tsjad i 1991 og 1992, men velgerne hadde store proble-
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mer med å skille mellom deres grunnleggende verdier.
Alle partiene, inkludert president Déby sitt eget Mouvement Populaire du Salut (MPS), ønsket nemlig «utvikling,» «rettferdighet» og «demokrati». Til tross for at
partiene hevdet tilhørighet til ulike politiske ideologier,
som sosialisme og liberalisme, var det de etniske skillelinjene som var av betydning.15
Mens Tsjad hadde vært en ettpartistat fra 1962 til
1990, ble det fra oktober 1991 til desember 1992 etablert 34 lovlige nye politiske partier. I januar 1993 innkalte president Déby alle de nye partilederne samt ca.
750 representanter for tradisjonelle myndigheter, byråkrater og sivilsamfunnsledere til en grunnlovgivende
forsamling. I tre måneder diskuterte de spilleregler for
demokratiet i Tsjad. I begynnelsen av april 1993 vedtok forsamlingen en midlertidig grunnlov og etablerte
et midlertidig parlament i påvente av at landets første
flerpartivalg skulle finne sted.16 Grunnloven stadfestet
at en presidentperiode varte i fem år og at ingen president kunne sitte i mer enn to perioder sammenhengende. Da Déby satte valgdagen til 2. juni 1996 var han så
sikker på å vinne at valget foregikk uten utstrakt valgfusk. Da hadde han allerede utsatt valget noen år, etter sigende for å gjøre landet og folket klare til å gjennomføre et flerpartivalg. Men det hadde ikke vært lett å
tilfredsstille alles ønsker i et fattig land uten demokratiske tradisjoner.
Vesten levde i en demokratirus etter oppløsingen av
Sovjetunionen og de autoritære regimenes fall i ØstEuropa. USAs og Vest-Europas modeller med flerpartisystemer og økonomisk liberalisme ble sett på som
løsningen for en vellykket samfunnsutvikling. I Tsjad
resulterte dette i at Verdensbanken krevde at Déby mer
enn halverte antall offentlige ansatte.17 Da Déby hadde redusert hæren fra 47.000 til 22.000 soldater, krevde
Frankrike at ytterligere 6.500 soldater måtte demobiliseres dersom Déby fortsatt skulle kunne regne med
fransk bistand og diplomatisk støtte.18 Med tom statskasse etter 25 år med store interne konflikter og en korrupt president som flyktet landet med det som var igjen
av penger og gull, hadde Déby ikke annet valg enn å
godta de pålagte vilkårene. Som følge av det, økte den
allerede høye arbeidsledigheten i Tsjad de første årene
under Débys styre. Kuttene i og privatiseringen av offentlige goder og tjenester, gjorde befolkningen misfornøyde med sin nye president allerede før han hadde
klart å arrangere landets første presidentvalg. Valgresultatet viste da også at Déby ikke hadde fått mer enn
43 prosent av stemmene i juni 1996. En ny valgomgang
med de to kandidatene med flest stemmer fant sted en
måned senere. Denne runden vant Déby overlegent. I
2001 sørget Déby for å vinne valget i første valgomgang
ved å få 63 prosent av stemmene.
Både politiske støttespillere og motstandere begynte
å forberede seg til nytt presidentvalg i 2006, da Déby

hadde sittet grunnlovens to tillatte perioder. Enda flere
politiske partier ble etablert, og på det meste fantes det
140 politiske partier i landet. Et flertall av disse var nært
forbundet med det styrende partiet (MPS) til president
Déby og fungerte mer som «stemmespredere» bort fra
de reelle opposisjonspartiene, enn som politiske alternativ til MPS.19
I juni 2005, ett år før Débys andre og siste presidentperiode utløp, klarte han å få parlamentet til å endre
grunnloven slik at han kunne stille til valg igjen. Hvorvidt parlamentarikerne ble truet til eller betalt for å
vedta grunnlovsendringen er uvisst, men de fleste spekulerer i en kombinasjon av pisk og gulrot.20 Uansett,
etter at Tsjad begynte å eksportere olje i 2003, hadde

Kart over Tsjad. Foto: Wikimedia Commons.
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SCUD, Erdimis opprørsgruppe Foto: http://www.makaila.fr/

Déby kontroll over nye og uventet store ressurser som
ifølge rykter i hovedstaden N’Djamena sa han brukte
til å kjøpe stemmer i parlamentet.21
Væpnet opposisjon i Tsjad og proxy-krig med Sudan
Grunnlovsendringen skaffet Déby en rekke mektige
uvenner. Flere av dem opprettet væpnede opprørsgrupper hvis hovedmålsetning var statskupp. I løpet av
høsten 2005 opprettet flere av Débys tidligere samarbeidspartnere politisk-militære bevegelser. Noen av
dem som forlot Déby i 2005, da han foretok sitt konstitusjonelle kupp, var Tom og Timan Erdimi, to av
Débys nevøer som hadde
innflytelsesrike offentlige
posisjoner i landet. I oktober 2005 etablerte de den
væpnede gruppen Socle
pour le Changement, l’Unité
et la Démocratie (SCUD)
sammen med omkring
300 deserterte soldater fra
presidentgarden. Litt seinere samme år slo de seg
sammen med flere andre
mindre grupperinger og
opprettet Ressemblement
des Forces pour le Changement (RFC). Men de
var absolutt ikke alene. En
rekke tidligere ministre, ambassadører og militære opprettet egne væpnende motstandsbevegelser.22 I desember 2005 klarte kaptein Mahamat Nour Abdelkerim å
samle åtte av dem – men ikke RFC – og etablerte Front
Uni du Changement (FUC), med støtte fra El-Bashir i
Sudan. FUC bestod av 6000-7000 væpnede opprørere
da de var svært nær ved å kuppe Déby 13. april 2006,
kun dager før Déby etter all sannsynlighet ville ha blitt
gjenvalgt for tredje gang. President Déby ble denne
gangen reddet av fransk etterretningsinformasjon, og
han klarte å slå ned kuppforsøket.23 En rekke fredsfor-

handlinger og -avtaler de kommende to årene skapte
ikke noen varige løsninger.
Den 2. februar 2008 angrep nok en sammenslutning av ulike opprørsbevegelser president Déby med ca.
3000 mann, godt bevæpnet av Sudan. Denne gangen
var det kun uenighet mellom de to største opprørslederne, tidligere forsvarsminister Mahamat Nouri og
tidligere sjef for presidentpalasset, Timan Erdimi, som
gjorde at president Déby ikke ble avsatt.24 Frankrike var
interessert i et presidentbytte i Tsjad, men uten enighet om hvem som skulle overta presidentembete, valgte
Frankrike å støtte Déby videre likevel.25 I løpet av 2009
var det noen mindre sporadiske angrep fra den væpnede opposisjonen i Tsjad. Etter at president Déby og
Sudans president El-Bashir undertegnet en fredsavtale
og ble politiske venner i januar 2010, har opprørerne i
Tsjad manglet økonomisk støtte og et trygt tilholdssted
og har dermed ikke kunnet true Déby lengre. Dessuten rustet Déby opp hæren etter kuppforsøket i 2008
og gjorde Tsjad til Afrikas tredje største våpenimportør.26 Mens Tsjads totale militære utgifter var på 67 millioner amerikanske dollar i 2005, var utgiftene på 670
millioner i 2009.27 Nærmere halvparten av soldatene i
hæren tilhører nå presidentgarden. Denne er ledet av
en av presidentens sønner, Mamaat Idriss Déby, og er
mye bedre trent og utstyrt enn resten av hæren.28
Kampen mot terror reddet president Déby
President Déby har igjen
vunnet støtte fra Frankrike
og USA. Han har nemlig
vist seg som en god alliert i
kampen mot terror. I januar 2013 var Tsjad først ute
til å hjelpe Frankrike å slå
ned muslimske separatister
og terrorister i Mali. President Hollande var i januar
2013 mer populær i Mali
enn i Frankrike og president Débys styrker bidro
betraktelig til det. Déby ble
belønnet godt for den innsatsen, både i form av diplomatisk ros og hederlig betaling. Det tradisjonelt gode forholdet til Frankrike var
gjenopprettet.29
Også forholdet til USA ble raskt bedre. Déby stilte Tsjad til disposisjon for amerikanskledede militære
antiterrorøvelser og fikk igjen i form av amerikanske
våpen og opplæring. En anonym amerikaner i luftvåpenets avdeling, som trener den tsjadiske hæren, har karakterisert de tsjadiske soldatene som noen av de «beste
utøverne i kampen mot terrorisme og voldsomme ekstremistiske organisasjoner i Afrika».30

I kampen mot terror,
som det var under den
kalde krigen, er det
viktigere å skaffe seg
politiske støttespillere enn å forfølge egne
idealer om godt styresett og respekt for
menneskerettigheter i
utenrikspolitikken.
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Tsjad ligger i en svært ustabil region med angrep fra
Boko Haram i vest de siste årene, politisk kaos i Libya
i nord etter Kadafis fall i 2011, uroligheter i Darfur i øst
siden 2003 og stadige borgerkriger i Den sentralafrikanske republikk i sør siden 2012. Både Frankrike og
USA foretrekker å støtte Déby, selv om han er en svært
autoritær president med mengder av menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, for å bevare en viss stabilitet i regionen.
Vi ser en tydelig tilbakevending til «den-kalde-krigen-logikk», men nå har «kampen mot terror» erstattet
den kalde krigen. I kampen mot terror, som det var under den kalde krigen, er det viktigere å skaffe seg politiske støttespillere enn å forfølge egne idealer om godt
styresett og respekt for menneskerettigheter i utenrikspolitikken. Afrikanske presidenter som gjennomfører
konstitusjonelle kupp og undertrykker sine politiske
motstandere får likevel internasjonal støtte så lenge de
er med i kampen mot terror. President Déby sin innsats mot Boko Haram i Nigeria og muslimske fundamentalister i Mali, viser dette tydelig. Ligner ikke dette
på innledningen i artikkelen, hvor de samme maktene
støttet president Habré av frykt for at hans etterfølger
skulle støtte USSR?
Ketil Fred Hansen (født 1964) er dr. art (UiO 2000) med en
avhandling om politisk kultur i Kamerun. Han har arbeidet
med Vest- og Sentral-Afrika for Kirkens Nødhjelp, undervist på utviklingsstudier ved HiOA, på samfunnssikkerhet
og historie ved UiS og er nå ansatt som førsteamanuensis i
samfunnsfag på lærerutdanningen ved UiS.
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ULIKE TIDSPERSPEKTV PÅ
INNFØRINGEN AV KVINNELIG
STEMMERETT I NORGE
I 1890 var spørsmålet om kvinnelig stemmerett for første gang oppe til vurdering i
Stortinget. 23 år senere, i 1913, ble dette enstemmig vedtatt uten debatt. Var dette en
lang prosess, eller en brå politisk omveltning? Ble det norske demokratiet «omsider» likestilt i 1913, eller «allerede»? Hvordan vi vurderer historiens hastighet forteller kanskje like mye om vår egen nåtid, som om fortiden.
A N D ER S B R EN NA
Mastergrad i historie
Universitet i Oslo

M

ed grunnlovsendringen i 1913 var Norge et av de første fullt likestilte demokratiene i verden, det til tross for at
den politiske bevegelsen bak reformen
startet relativt sent, sammenliknet med andre land.
Innføringen av stemmerett for kvinner ble trinnvis
innført fra 1901, først som begrenset stemmerett ved
kommunalt valg, senere til allmenn nasjonal stemmerett i 1913. Var det en treg eller rask utvikling? Eirinn
Larsen har beskrevet det som en «lang og tidvis omstridt kvinnekamp».1 Et slikt «kamp»-perspektiv var
også rådende under hundreårsjubileet i 2013.2 NRK
skrev da at «først 23 år etter [...] fikk kvinner endelig stemmerett på lik linje med menn».3 Gro Hagemann påpeker på sin side at «da debatten begynte,
kom gjennombruddene fort», og tar interessant nok i
bruk adverbet bare når hun omtaler årene utviklingen
spant seg over.4 Det er nemlig fint mulig å hevde at
utviklingen gikk overraskende raskt, selv om det ser ut
til å være en mindre populær fremstilling.5

Hvordan vurderer vi egentlig historiens hastighet?
Kan kvinnenes vei til stemmeretten både ha vært lang
og kort på samme tid? Det kommer an på hvilket perspektiv som ligger til grunn – gjennom hvilke øyne vi
observerer historien gjennom. I denne artikkelen undersøker jeg hvorvidt alle disse tidsperspektivene er
like relevante, og om de kan, eller ikke kan, samkjøres
i en sammensatt fremstilling. Ved å ta i bruk Fernand
Braudels modell om historiens tre tidsrytmer, finner
jeg at de ulike tidsperspektivene på innføringen av
stemmeretten for kvinner i stor grad stammer fra en
udefinert sammenblanding av studieobjekter på tvers
av de ulike tidsrytmene.6 For mens det kan hevdes at
de demokratiske valgendringene i perioden kom fort,
er det ingen tvil om at de dyptliggende kjønnsrollemønstrene i politikken viste seg langt mer seiglivede.
Nåtidig fartsblindhet og normative vurderinger
Hvilke faktorer preger hvordan nåtidige lesere vurderer historiens hastighet? Den mest åpenbare fakto-
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Forkjempere for kvinners stemmerett i USA. Foto: Wikimedia Commons.

ren er at vi er vant til høyhastigheten anno 2017. Med
avansert teknologi har verden ikke bare blitt mindre,
den spinner også raskere. Det kan beskrives som en
nåtidig fartsblindhet, som får fortiden til å fremstå
som treg. For mange kan det virke sjokkerende at det
skulle ta «hele» 23 år å innføre en rett som er selvfølgelig og ukrenkelig for oss i dag. En slik fartsblindhet
kan lede til ahistoriske tolkninger, der selv de raskeste
omveltninger tillegges sneglefart. En god tommelfingerregel for å kontre
dette er at ting tok tid.
Ikke dermed sagt at alt
nødvendigvis gikk tregt
før, men det er lett å glemme at teknologien har radikalt endret hvordan vi
forholder oss til tiden.
Et annet relatert perspektiv er ønsket om at historien skulle ha utspilt seg annerledes. For enkelte er
det skandaløst at kvinnene ikke ble inkludert allerede
i 1814. Om dette ligger til grunn, er egentlig ingen utvikling hurtig nok – det skulle aldri ha vært et tema i
utgangspunktet. Det er selvsagt lov å drømme om en
annen fortid, men dette kan lett lede til en nokså utålmodig tilnærming til historien.
Tilsvarende kan politiske ståsteder prege tidsopp-

fatningen. Om innføringen av kvinnelig stemmerett
i Skandinavia generelt, skriver Jad Adams at opposisjonen «was literally a conservative opposition».7 Det
er lite overraskende: Konservative stemmer ønsker
typisk å bevare samfunnet, mens progressive ønsker
å forandre det. Fra et konservativt ståsted er det derfor høyst fornuftig å innføre omfattende forandringer
gradvis, slik tilfellet ble med stemmeretten for både
menn og kvinner i Norge. Motsatt innebærer gjerne
en progressiv tankegang at
forandringene allerede er
godt på etterskudd, og at
de konservative holdningene er reaksjonære. Dette
går tydelig frem av Stortingsdebattene rundt utvidelsene av demokratiet i
Norge, men slike politiske synspunkt er også gjeldene
i nåtiden og påvirker hvordan vi leser og vurderer historisk utvikling – eller mangel på sådan. I nyere tid
har partiet Høyre ved flere anledninger blitt kritisert
for sin konservatisme i spørsmålet om kvinnelig stemmerett, mens for eksempel Klassekampen har gitt mye
av æren for den progressive utviklingen til Venstre og
arbeiderbevegelsen mer generelt.8 Som vi skal se senere, er saken mer sammensatt enn som så.

For enkelte er det
skandaløst at kvinnene
ikke ble inkludert
allerede i 1814.
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Det er altså flere faktorer som preger hvordan vi
oppfatter varighet eller hastighet i historien, som ikke
nødvendigvis har noe å gjøre med det historiske fenomenet vi observerer i det hele tatt. Alle som interesserer seg for historie bør kalibrere sitt eget speedometer
fra tid til annen.
Relative størrelser
Størrelser er relative. Alt som er langt må være langt
i forhold til noe, i likhet med hastighet. Sammenlikning utgjør derfor en helt essensiell del av historiefaget, og den historiske avgrensningen – hva som inkluderes i analysen – vil være avgjørende for oppfattelsen
av ulike størrelsesordener. Basert på slike valg, er det
mulig å radikalt endre hvor lang eller kort en gitt periode fremstår.
En biografisk fremstilling av innføringen av kvinnelig stemmerett i Norge vil for eksempel basere seg
på hvordan samtidige individer oppfattet prosessen.
For stemmerettsforkjempere som Gina Krogh må 23
år ha føltes som et halvt liv. I en biografi om henne
vil et slikt perspektiv spille en viktig rolle, men gir
det grunnlag for å si at
utviklingen var treg? Da
Finland innførte allmenn
stemmerett som første
land i Europa i 1906, uttalte grunnleggeren av den
første finske kvinnesaksforeningen: «The gratitude
which we feel is mingled
with the knowledge that
we are much less worthy
of this great success than the women of England and
America, who have struggled so long and so faithfully,
with much more energy and perseverance than we.»9
Dette er et komparativt perspektiv, der både graden
av innsats og utviklingens hastighet modereres av andre tilsvarende eksempler. Sammenliknet med andre
land, var «kampen» i Finland hverken spesielt lang eller krevende.10
Hvordan vi oppfatter hastighet i historien avhenger altså av hva vi sammenlikner – av referansestørrelser. Derfor er avgrensningen så viktig. Den norske
«kampen» var nok lang for de involverte, men kort
sammenliknet med opplevelsen til kvinnesaksforkjemperne i andre land. Det er dermed fint mulig å
beskrive et fenomen, en hendelse eller en prosess på
ulikt vis, men ikke uten å redegjøre for valgene som
ligger bak avgrensningen. Det er ikke nødvendigvis
slik at alle avgrensninger representerer fortiden på en
like troverdig måte. Enkelte kan være direkte uærlige,
med mål om å produsere spissede fremstillinger, for
eksempel med en ideologisk baktanke. Det er hel-

digvis ikke tilfellet med de nevnte forfatterne i denne
teksten, men det er likefullt verdt å være oppmerksom
på.
En pragmatisk løsning på problemet med avgrensning og referansestørrelser er – i god hermeneutisk
ånd – å se saken fra flere sider. I dikteren Rudyard
Kiplings berømte ord: «And what should they know
of England who only England know».11 En fremstilling som behandler innføringen av allmenn stemmerett i Norge isolert sett, er faktisk ute av stand til å
angi størrelse på det hele. En slik snever avgrensning
gir leseren lite historisk kontekst, noe som øker sannsynligheten for at vedkommende tar utgangspunkt i
sine egne nåtidige (tids)oppfatninger – slike som jeg
drøftet ovenfor. Skal vi forstå historien på dens egne
premisser – et anerkjent mål innen historiefaget – er
vi fullstendig avhengig av kontekst. Innføringen av
kvinnelig stemmerett i Norge kan kun entydig beskrives som en langdryg affære dersom sammenlikningsgrunnlaget er redusert til en nasjonal størrelse. Løsningen? Å operere med komparative analyser og ulike
nivåer av tid.

En fremstilling som
behandler innføringen
av allmenn stemmerett
i Norge isolert sett, er
faktisk ute av stand til
å angi størrelse på det
hele.

Braudels tidsrytmer
Den kanskje meste kjente
teorien om historisk utvikling og hastighet, er
Fernand Braudels ulike
tidsrytmer. Han opererte med et tredelt syn
på historien, der utvikling foregår i tre rytmer.
Den tregeste av disse, den
strukturelle tid, omfatter
saktegående prosesser som økologiske forhold og klima. Den raskeste rytmen er begivenhetens tid, «tidsperspektivet for de raske hendingene fra dag til dag
for eksempel i parlamentarisk politikk», i Knut Kjeldstadlis ord.12 I mellom disse finnes den konjunkturelle
tid, der for eksempel økonomisk utvikling plasseres.
Mest interessant for denne artikkelen er at historieDen trinnvise innføringen av kvinnelig stemmerett i Norge
1898

Nasjonal stemmerett for alle menn

1901

Begrenset lokal stemmerett for kvinner
etter skattbar inntekt

1907

Begrenset nasjonal stemmerett for
kvinner etter skattbar inntekt

1910

Lokal stemmerett for alle kvinner

1913

Nasjonal stemmerett for alle kvinner
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kollegaer av Braudel har plassert mentaliteter i den
tregeste kategorien, til forskjell altså fra politiske avgjørelser, som ansees som raske.13 I Norge var mentaliteten knyttet til kjønn (og stemmerett) så godt etablert, at det i grunnlovens paragraf om stemmerett fra
1814 ikke var nødvendig å spesifisere at begrepet norske borgere ikke refererte til kvinner, men utelukkende
til menn.14 Med grunnlovsendringen i 1913 spesifiserte
paragrafen eksplisitt at borgerbegrepet omfattet både
menn og kvinner, der den tidligere implisitt hadde
ekskludert sistnevnte kjønn.
I tråd med Braudels inndeling gikk den trinnvise utvidelsen av stemmeretten – både for menn og
kvinner – taktfast fremover i perioden, mens kjønnsrollemønstrene viste seg langt mer seiglivede. Utfordringen er hvordan vi skal forstå samspillet mellom
mentalitet og politisk handling. Hvordan kan brå
politiske omveltninger forekomme over og tidvis på
tvers av dyptliggende holdninger? Det er «en svakhet ved Braudels tanke om flere tider», skriver Kjeldstadli, «at den ikke viser hvordan for eksempel økologi
og politikk henger sammen».15 Da Stortinget først behandlet spørsmålet om kvinnelig stemmerett i 1890,
var holdningene til kvinnen det viktigste motargumentet. Hun var av en annen natur, og var hverken
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spesielt egnet til eller hadde særlig godt av å delta i
politikken.16 Gitt dette utgangspunktet, hvordan i all
verden endte et enstemmig Storting opp med å innføre allmenn stemmerett i 1913?
For å svare på dette kan det være nyttig å skille
mellom mentaliteter (underbevisste) og holdninger
(bevisste), og plassere sistnevnte i den konjunkturelle
tid. Det virker åpenbart at mennesker endrer oppfatning om både det ene og det andre i løpet av livet, slik
også tilfellet ble med kvinnelig stemmerett.17 I løpet
av de 23 årene Stortinget behandlet spørsmålet, motsatte stadig færre og færre seg idéen om politisk aktive
kvinner. På en annen side er det mulig å hevde at de
mannlige motforestillingene ikke stakk spesielt dypt,
og at innføringen av kvinnelig stemmerett ikke stod
eller falt på en omfattende mentalitets- eller holdningsendring i debatten om kjønn og likestilling. Det
var nemlig to andre hensyn som trumfet spørsmålet
om kvinner i politikken, og som drev den politiske utviklingen fremover.
Eirinn Larsen poengterer at de fire første landene
i verden som innførte allmenn stemmerett (se faktaboks), alle kjempet for nasjonal uavhengighet.18 Jad
Adams skriver tilsvarende at «the early Scandinavian
enfranchisements showed nationalism, not feminism,

Inez Milholland var en amerikansk forkjemper for kvinners stemmerett, her avbildet som leder for Woman Suffrage Procession i 1913.
Foto: Wikimedia Commons.

51

52

FORTID | 3/2017

PÅ TEMA
as the most important motivating force».19 Ønsket om
å danne en nasjonalstat var tilsynelatende større enn
motforestillingene mot kvinnelig stemmerett. I tillegg
utgjorde selvstendighetskampene en gylden mulighet
for kvinnene til å vise seg som engasjerte og likeverdige borgere. Den massive kvinnelige underskriftskampanjen i Norge i 1905 vitner om det. I Larsens ord ble
dermed «nasjonsbygging og demokratisering to sider
av samme sak».20
Den neste drivende faktoren var spørsmålet om
stemmerett og klasse. Det var en høyst partipolitisk
sak, der partiet Venstre søkte å utvide den mannlige
stemmeretten nedover i samfunnsklassene, til Høyres skrekk og gru. Inntil
spørsmålet om allmenn
mannlig stemmerett var
avklart, lot begge partiene
spørsmålet om kvinnelig stemmerett ligge.21 Da
stemmeretten ble utvidet
for alle menn i 1898, og de
nye stemmene i all hovedsak kom fra arbeiderklassen, ble det plutselig i det
konservative Høyres interesse å nyttiggjøre seg av kvinnenes stemmer. Partiet snudde nærmest på flisa, og allerede i 1901 fikk
de økonomisk bedrestilte kvinnene stemmerett ved
kommunale valg. Med det ble innføring av kvinnelig
stemmerett også en konservativ fanesak. I Sverige ledet for eksempel den russiske revolusjonen i 1917 det
konservative partiet til å innføre kvinnelig stemmerett
året etter. Adams beskriver det som en «specifically
conservative act, aimed at expanding democracy to
subvert revolution».22
Det ser dermed ut til at innføringen av kvinnelig
stemmerett først og fremst hadde sitt utspring i andre
forhold, og at motforestillingene mot kvinner i politikken var underordnet disse. Et interessant spørsmål er om de konservative faktisk endret holdning til
kvinnelig stemmerett, eller om det var et taktisk kompromiss i møte med langt viktigere problemstillinger,
som å unngå revolusjon. Det viser kompleksiteten som
kan oppstå på tvers av Braudels rytmer. Tilsvarende
er det åpenbart at hverken kvinnelig stemmerett eller valgbarhet ledet til en umiddelbar mentalitetsendring rundt kjønn og politikk – hverken for kvinnene
eller mennene. Selv om de var aktive ved valgurnene,
tok det mange tiår før kvinnene utgjorde en vesentlig andel av representantene på Stortinget. I et større
perspektiv gir dette grunnlag for å snakke om en lang
kamp, til tross for at utvidelsene av demokratiet rundt
forrige århundreskifte kom på løpende bånd.
Da er det derimot snakk om et annet explanandum
enn akkurat innføringen av kvinnelig stemmerett, selv

om de to er relatert. I studiet til denne artikkelen leste
jeg i to bøker som handlet om retorikken rundt innføringen av kvinnelig stemmerett, hvor det var slående at den politiske utviklingen – begivenhetens tid –
var skjøvet helt ut til siden til fordel for en analyse av
kjønnsrollene.23 Det er et legitimt studieobjekt, men
som vist er det vanskelig å forstå grunnlovsendringen
i 1913 utfra disse holdningene. Jeg tror store deler av
vurderingen av hastighet i dette spørsmålet kommer
ned til et slikt udefinert skille, mellom hvorvidt det er
de raske politiske omveltningene eller den mer seiglivede kjønnsmentaliteten som utgjør studieobjektet.
Konklusjon
I denne teksten har jeg
forsøkt å angripe problemstillingen om hvordan vi vurderer historiens
hastighet. Først undersøkte jeg hvordan ulike
nåtidige faktorer kan påvirke hvordan vi ser tilbake i fortiden, gjennom
fartsblindhet, ønsketenkning og av politisk tankegods. Deretter slo jeg fast at størrelser er relative til
hverandre, og at avgrensning og sammenlikning derfor spiller en avgjørende rolle for hvordan vi oppfatter
det hele. Dette siste gjelder også Braudels tidsrytmer,
hvor det åpenbart er nødvendig å undersøke de ulike
hastighetene sammen, heller enn isolert.
I sum, hvilke faktorer kan bidra til å se innføringen
av stemmeretten som en treg utvikling? Den viktigste er et udefinert explanandum hvor kjønnsrollemønstrene – som utviklet og utvikler seg sakte – utgjør det
egentlige studieobjektet. Allmenn stemmerett er for
oss en selvfølge i dag, men mange mener vi fortsatt
står i en kvinnekamp; en de kan gjenkjenne når de ser

Det mest legitime
argumentet for treghet er opplevelsene til
de samtidige aktørene.
De skal ikke feies
under teppet.

Innføring av allmenn stemmerett i utvalgte land
1893

New Zealand

1902

Australia

1906

Finland

1913

Norge

1915

Danmark

1918

Tyskland

1920

USA

1928

Storbritannia

1944

Frankrike

1971

Sveits
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Foto: Pexels.com

bakover. Det betyr derimot ikke at selve innføringen
gikk tregt, selv om kjønnsrollene i stor grad besto. I
tillegg kan det normative og ønsketenkende perspektivet – for eksempel at kvinner skulle hatt stemmerett
allerede fra 1814 – føre til en utålmodig lesning av historien. Ting tok tid. Eller rettere sagt: Ting tok den
tiden det tok, hverken mer eller mindre. Det mest legitime argumentet for treghet er opplevelsene til de
samtidige aktørene. De skal ikke feies under teppet.
På en annen side kan disse komme i konflikt med
opplevelsene til andre individer, i en bredere analyse.
Den finske kvinnesaksforkjemperen sammenliknet
egne erfaringer med andres, og fant at deres opplevelser overgikk hennes i størrelse. Sammen med Rudyard
Kiplings verselinje minner dette om at den beste løsningen på ulike størrelsers relativitet – også opp mot
våre nåtidige referanser – er å sammenlikne flere av
dem opp mot hverandre, der det lar seg gjøre.
På hvilket grunnlag kan prosessen omtales som
rask? Sammenliknet med resten av verden startet bevegelsen for kvinnelig stemmerett i Norge seint, og
kom tidlig i mål, akkurat som i Finland. Årsakene til
det hadde først og fremst med nasjonalisme og klassespørsmål å gjøre, og slik kunne en rask utvidelse av
stemmeretten finne sted over tregere kjønnsrollemøn-

stre. Skulle man derimot hevde at, nei, prosessen var
treg også i Norge, bare tregere andre steder, leses ikke
lenger historien på dens egne premisser, men på et
normativt, utålmodig og nåtidig premiss. Det vil i så
fall fortelle oss mer om nåtiden enn om fortiden.
Faren med først og fremst å understreke hurtigheten er derimot at prosessen kan fremstå deterministisk, noe som undergraver kvinnenes egen innsats og
opplevelser i perioden. Derfor er det viktig å ha minst
to tanker, eller snarere to tider, i hodet på én gang. Nasjonsbyggingen var for eksempel ikke bare et insentiv
for de sittende politikerne til å inkludere det motsatte
kjønn, men også en gylden mulighet for kvinnene til å
motbevise fordommene mot dem.

NOTER
1

Larsen, Norsk likestillingshistorie, s. 89

2 Se f.eks. www.stemmerettsjubileet.no/fakta-og-historie, hvor
den sentrale overskriften for temaet heter «Motstand og
kamp». [Sist besøkt 10.08.17]
3 Reuterdahl, «- Kvinnen blir et misfoster og et intetkjønn»,
www.nrk.no [sist besøkt 31.08.17]
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4 Hagemann, «Kvinnenes vei til stemmerett», www.norgeshistorie.no. Hagemann omtaler de 17 årene fra Stortinget først
vurderte kvinnelig stemmerett i 1890, til de første kvinnene –
men ikke alle - mottok denne i 1907.
5

Gro Hagemann fremhever ikke at det gikk overraskende raskt
– det er mine ord. Jeg vil også opplyse om at jeg først og fremst
bruker Hagemann og Larsen som eksempler i denne sammenheng. De to representerer ikke motpoler i dette spørsmålet, men illustrerer at det er mulig å ha divergerende tidsperspektiv om emnet.

6 Når jeg i denne artikkelen er noe polemisk om et raskt versus et
tregt tidsperspektiv, er dette et bevisst valg for å fremheve de ulike
metodiske poengene.
7 Adams, Woman & the vote, s. 177
8 «Høflig Høyrebølge», Morgenbladet 08.07.2011; Motsvar: Marius Doksheim, «Morgenbladet tar feil», www.minervanett.
no/morgenbladet-tar-feil/ [sist besøkt 31.08.17]; Bjørgulv
Braanen, «De som gikk foran», Klassekampen 11.06.2013
9 Adams, Woman & the vote, s. 183
10 I Finland førte politiske uenigheter med Russland til en brå
og omfattende endring av styresettet i landet, hvor også kvinner fikk stemmerett. Prosessen kan sammenliknes med den
overraskende norske uavhengigheten i 1905, bortsett fra at
sistnevnte ikke endte i direkte innføring av kvinnelig stemmerett. Se Adams, Woman & the vote, s. 181-183
11 Fra Rudyard Kiplings dikt «The English Flag»
12 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, s. 220
13 Det var historiekollegaer av Braudel som senere inkluderte
mentaliteter i den strukturelle tid. Braudel forbeholdt først og
fremst den tregeste kategorien til den fysiske naturen. Se Myhre, Historie, s. 142
14 Larsen, Norsk likestillingshistorie, s. 91
15 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, s. 220
16 Larsen, Norsk likestillingshistorie, s. 90, 104-105; Lippe og Tønnesson, Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten, s. 11-15
17 Her kan det utdypes at det neppe er tilfeldig at holdningsendringene til kvinnelig stemmerett fant sted i denne perioden,
og ikke hundre år tidligere. Det er mulig å si at holdningsendringer kan finne sted først når tiden er moden, og at denne
modenheten styres av langt tregere mentaliteter som hører
hjemme i den strukturelle tid.
18 Larsen, Norsk likestillingshistorie, s. 110
19 Adams, Woman & the vote, s. 194
20 Larsen, Norsk likestillingshistorie, s. 110
21 Larsen, Norsk likestillingshistorie, s. 100-101
22 Adams, Woman & the vote, s. 194
23 Lippe og Tønnesson, Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten; Eide og Roalsø, Pressens kvinneversjoner i stemmerettsåret.
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EN VERDEN I FORFALL?
Goodman–Hakewill-kontroversen i England
på 1600-tallet
Er naturen gjenstand for gradvis forfall? Hvilket ansvar bærer i så fall mennesket
for at forfallsprosessen er i gang? På 1600-tallet var dette høyaktuelle spørsmål som
diktere, teologer, historikere og tenkere som i dag er høyst anerkjente, befattet seg
med. Da jeg denne våren begynte arbeidet med min bacheloroppgave i idéhistorie,
hvis emne skulle være tidligmoderne, engelsk tenkning, kom jeg over et tekstmateriale som berører denne problematikken. Problemet var bare at jeg ikke kunne finne
disse tekstene som en del av den tradisjonelle kanon.
JOHANNA JOHANNSDOTTIR DAMARIS
Masterstudent i europeisk kultur
Universitetet i Oslo

D

et engelske 1600-tallet representerer på
flere måter det man kan betegne som en
mellomtid i tenkningens historie. Det var
en tid som stod mellom renessansens tro
på muligheten for gjenreisning av en fortidig, strålende
kultur – og den vitenskapelige revolusjonens gjennombrudd og dennes initiering av troen på at menneskene
for egen hånd kan skape de forutsetninger som trengs
for en lysende fremtid. 1600-tallet var en tid hvor de
gamle ideer om et kvalitativt, hierarkisk univers, hvor
alt var meningsbærende, fortsatt eksisterte. Dermed
inngikk 1600-tallets England i en tid hvor mange av
begrepene som middelalderens og renessansens verdensbilde var fundert på, fortsatt opplevdes som relevante. Samtidig var ikke disse begrepene lenger så forpliktende at det ikke var mulig å redefinere dem, eller
bruke dem i nye kontekster og på nye måter.1

Tekstene jeg nå hadde kommet over, syntes å føye
seg direkte inn i denne problematikken. Det dreier
seg om den såkalte Goodman–Hakewill-kontroversen, som pågikk i årene mellom 1616 og 1635. I det følgende skal jeg vise hvordan debatten mellom Goodman og Hakewill både forutsetter og foregår i kamp
om ett begrep som var grunnleggende i forståelsen av
verdens orden på 1600-tallet, men samtidig gjenstand
for revurdering. Begrepet de kjempet om var slektskap.
Hvordan Goodman og Hakewill strider om og bruker
dette begrepet – eller forestillingen – vil belyse hvordan
kontroversen kan leses som et ypperlig eksempel på at
1600-tallet var en en overgangstid.2
Godfrey Goodman (1583-1656) var en anglikanskprotestantisk biskop i Gloucester. I 1616 utga han et
verk med tittelen The Fall of Man, or the Corrvption
of Natvre, Proved by the Light of out Naturall Reason.
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Framsiden av Hakewills verk. Foto: The British Museum : http://
www.britishmuseum.org

Which Being the First Grovnd and Occasion of Ovr Christian Faith and Religion, may likewise Serve for the First
Step and Degree of the Naturall Mans Couersion.3 Her argumenterer han for at syndefallet ikke bare medførte
et fall for mennesket, men
at det øvrige skaperverket
også måtte lide og være
utsatt for et kontinuerlig
forfall som følge av menneskets historiske synd.
Selve spørsmålet om syndens konsekvenser hadde
vært et viktig teologisk
spørsmål gjennom hele
middelalderen. Er det bare
mennesket som kjenner effekten av syndefallet – eller rammet det også naturen? Tidlig på 1600-tallet var dermed ikke temaet i
Goodmans verk særlig kontroversielt. Det kontroversielle med Goodman var at han mente at syndens konsekvenser nå, i hans egen samtid, hadde strukket seg ut til

et område som tidligere aldri hadde vært tenkt mulig:
til himmelen.
Ganske riktig tilkjennegir fortellingen om syndefallet, slik vi finner den i Første Mosebok, ideen om at
mennesket har forbrutt seg mot Guds orden – og at
mennesket skal straffes for dette. Syndelæren ble derfor gjerne knyttet til tanken om at mennesket har falt
ut av en opprinnelig bedre urtilstand, og at den nåværende tilstanden er annerledes enn den i utgangspunktet var intendert å være fra Guds side. Den opprinnelige tilstanden skulle ha hatt en type integritet eller
godhet ved seg, som livet og verden slik det nå arter
seg ikke direkte korresponderer med.4 Én ting er altså
tanken om at mennesket kanskje mistet noe ved den
første forbrytelsen. Men hvordan kunne Goodman
hevde at hele verden hadde forfalt som følge av Adams
og Evas overtredelse av Guds forbud mot å spise fra
Kunnskapstreet?
Det er her slektskapsbegrepet gjør sin inntreden.
Tidlig på 1600-tallet var hele verdens orden i høy grad
grunnfestet i en forestilling om at menneske og verden
stod i et slags speilingsslektskap, hvor mennesket ble
sett som en liten verden, og verden som et større menneske. Derfor var «mikrokosmos» ofte et vanlig begrep
i beskrivelse av mennesket, fordi mennesket var det vesenet som bandt sammen alle fenomenene i det store
verdenshierarkiet.5 Dette var også det tradisjonelle
slektskapsbegrepet for forholdet mellom mennesket og
verden i middelalderens og renessansens mentalitet, og
det er denne forestillingen Goodman anvender når han
søker å bevise verdensforfallet. Når Goodman dermed
mener å kunne bevise at mennesket er et ganske usselt
vesen, og endog er enda mer usselt nå enn tidligere, da
er det nærliggende å hevde at hele verden også er det.
Med det gamle slektskapsbegrepet for hånden, synes
det som en fullstendig rasjonell konklusjon.
Derfor var det ganske kontroversielt når den anglikansk-protestantiske presten og senere erkediakon
i Surrey, George Hakewill
(1578-1649), motsatte seg
disse ideene gjennom et
forsøk på å redefinere hva
som er forholdet mellom
menneske og verden. I 1627
utgav han verket An Apologie or Declaration of the Power and Providence of God
in Government of the World.
Consisting in an Examination and Censvre of the Common Errovr Tovching Natvres Perpetuall and Universall
Decay, Divided into Six Books.6 Her insisterer Hakewill
på at det må være noe galt med mikrokosmos-begrepet,
hvis det er slik at speilingsslektskapet, som begrepet til-
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En gravering av Jiri Daschitzky av kometen som i 1577 var å se på himmelen i Praha. Bilde: The Galileo Project, http://galileo.rice.edu/

rettelegger for, skal få så store konsekvenser som Goodmans verdensforståelse impliserer. Kanskje mennesket
kan forstås som grunnleggende forskjellig fra resten av
verden? Med andre ord: Hvis det var mennesket som
en gang syndet, rammer vel syndens konsekvenser, og et
eventuelt forfall, bare mennesket?
Tematikken i debatten mellom Goodman og Hakewill ble en del av det engelske kulturliv gjennom hele
1600-tallet, i dag kjent gjennom velrenommerte diktere og tenkere. Dette gjelder for eksempel John Donne, Edmund Spenser og John Milton, i tillegg til Thomas Browne, Walter Ralegh og Robert Burton.7 Disse
behandlet også, mer eller mindre eksplisitt, den samme
problematikken som Goodman og Hakewill gjør, og demonstrerer på ulike måter hvordan tenkning omkring
forholdet mellom menneske og verden befant seg i en
redefineringsprosess i overgangen til 1600-tallet. Imidlertid mener jeg at posisjonene ingen steder blir så tydelige som gjennom Hakewills opprør mot Goodman, selv
om disse altså vanligvis ikke inkluderes i kanon.8
Synden – overgang eller prosess?
Med fortellingen om at mennesket med den første
synden hadde forbrutt seg mot den naturlige gudssymmetrien, dannet den gresk-kristne kosmologien et
verdensbilde som i mange henseende var tvetydig. På

den ene siden var menneskene og jorden i sentrum av
Guds enestående skaperverk. På den andre siden hadde
synden initiert utdrivelsen fra paradis og jorden hadde
blitt et sted hvor menneskene skulle føre sine lidelsesfylte liv. Naturen kunne representere Guds herlige skaperkraft, men samtidig kunne den stå som vitne for
menneskets ondskap og første forbrytelse. Derfor var
det et stort og vanskelig spørsmål innenfor den kristne
horisonten nøyaktig hvor store konsekvenser menneskets syndefall egentlig hadde. Var fallet bare et mikrokosmisk fall, eller var det også et makrokosmisk fall?9
Tanken om et makrokosmisk fall innebærer at verden
også utenfor mennesket selv higer etter en tapt perfeksjon på samme måte som mennesket. Likevel presenterer Bibelen ikke en utvetydig lære om et fall med slike
rystende konsekvenser. Den forteller også om en stabil
og ordnet verden, og om en Gud som har omsorg for
den. Blant de kristne teologer var det av denne grunn
en spenning i tanken om naturen som vital og samtidig
forpestet gjennom synden.10
Spørsmålet om hvor store syndens konsekvenser
fikk, er likevel ikke fullstendig imøtegått. For uavhengig
om synden medførte forfall for mennesket og naturen,
er det mulig å spørre: Representerer syndefallet bare en
overgang fra én tilstand til en annen, eller er forfallet en
prosess? Dette ble et svært viktig spørsmål allerede fra
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senantikken, og står i direkte sammenheng med syntetiseringen av hebraisk og gresk tenkning. Begge disse
språkene var sentrale i kristendommens utvikling. Tanken om et verdensforfall som en gradvis nedgangsprosess, forutsetter at man har en forestilling om en kosmisk
organisert enhet av deler som, etter et system av lover, interagerer med hverandre for å skape endring i helheten.
Den kristne skapelsesfortellingen forteller samtidig om
en verden som ble nøye strukturert av Gud i skapelsesakten, om en urokkelig og komplett verdenskomposisjon.
En viktig del av denne fortellingen er riktignok også
at Gud forbannet jorden som på grunn av menneskets
synd. Forbannelsen medførte at naturen forfalt, på flere
måter: alle levende vesener ble utdrevet fra Eden, dyrene
mistet taleevnen, menneskets kropp ble skrøpelig, dyr ble
fiendtlige mot mennesket og månen ble gjenstand for
faser. Slik er den kristne fortelling, en fortelling om at
den forbannede tilstanden er verre enn den opprinnelige,
ideelle urtilstanden. Likevel er det ikke noe i denne fortellingen som nødvendigvis er prosesstenkning. Fortellingen kan likeså godt være en fortelling om en overgang
fra den foretrukne Eden-tilstanden til den lidelsesfylte
tilstanden mennesket befinner seg i etter utdrivelsen fra
Paradis.11
Spørsmålet om syndefallet innebærer en overgang eller
en prosess henger nøye sammen med det historiske elementet i kristendommen. Dette var også en problemstilling som fikk særlig stor interesse i løpet av renessansen. I
den bibelske historiske kronologien skulle verden bestå i
6000 år. Ifølge denne tidsregningen hadde menneskeheten mot slutten av 1500-tallet omkring 400 år igjen å leve.
Derfor var ideen om at menneskeheten allerede befinner
seg i verdens siste fase, en utbredt oppfatning, og det var
vanlig å lete etter tegn i tiden som kunne stå som vitne
om at dommens dag nærmer seg. Alle anormale begivenheter, som jordskjelv, pestsykdommer, tørke, eller bevegelser i himmelsfærene, som formørkelser, ble ofte tolket inn
i denne sammenhengen.12
Det er akkurat det Goodman gjør, og det er dette
Hakewill ikke kan godta.
I
overgangen
til
1600-tallet fikk spørsmålet
om forfallet skal forstås som
prosess eller overgang stor
oppmerksomhet i Englands
tankeliv. Av ulike grunner
ble tanken om endetiden forvandlet til en slags endetidsmoral, som ble begrunnet med noe som på mange måter
var særegent for endetidstenkningen på 1600-tallet. Dette var tanken om at himmelsfærene kunne være like mye
gjenstand for bevegelse og forandring som den jordiske.
Flere hendelser i overgangen til 1600-tallet syntes nemlig å utfordre den gamle forestillingen om en uforanderlig og uforgjengelig supralunar himmelsfære. Særlig stor

Et påstått portrett av Thomas Harriot, som var en av de første i
europeisk sammenheng til å bruke teleskopet. Han var den første som
oppdaget solflekkene. Bilde henger i Trinity College, Oxford.
Foto: commons.wikimedia.org

betydning i denne sammenhengen var to «nye» stjerner
(først i 1572 og dernest i 1604) som oppstod på himmelen
og ble borte noen uker senere. Tidligere var kometer og
lignende fenomener plassert innenfor vår egen atmosfære, fordi fiksstjernehimmelen ikke kunne være gjenstand
for slike krefter. Galileo Galilei (1564-1642) viste likevel
at 1604-stjernen i det minste måtte være lenger unna enn
planetene. I 1610 så den engelske astronomen Thomas
Harriot (1560-1621) mot solen gjennom sitt teleskop, som
en av de første i europeisk
sammenheng, og fant at
solen er markert med flekker som beveger seg i solildens buktende bevegelser,
og Galileo gjorde samme
oppdagelse i 1612. Dette var
noe som definitivt utfordret
forestillingen om at himmellegemer er formmessig
perfekte og uforanderlige. Solflekkene ble også et hovedpunkt for kontroversen mellom Goodman og Hakewill, for dermed introduserte den nye astronomien forgjengelighet og forandring i de mest beskyttede regioner
av de uforgjengelige og uforanderlige himmelsfærer.13
Forfallet som en konsekvens ved syndefallet hadde i
den kristne fortellingen alltid blitt assosiert med forgjengelighet og foranderlighet. Død- og forgjengelighetskref-
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ter var det syndige menneskets tunge, men rettferdige bør,
og stod i direkte opposisjon til den guddommelige natur
– som var fullkommen og derfor uforanderlig. Når foranderligheten nå også syntes å herske i sfærene for det guddommelige, hvordan skulle det forstås? Forfallet som en
konsekvens ved syndefallet hadde i høyden kunnet strekke
seg fra mennesket – mikrokosmos – til den jordiske naturen – geokosmos.14 Hvis himmelsfærene virkelig også var
blitt gjenstand for foranderlighetskrefter, så kunne vel ikke
dette forstås på noen annen måte enn at forfallet var en
kumulativ prosess?
Verdensforfallstro og speilingsslektskap: Godfrey
Goodman
Det er særlig to ting som har betydning for hvordan
Goodman kunne komme til konklusjonen at forfallet er så ekspansivt som han påstår at det er: Ideen om

mennesket som et mellomvesen i spennet mellom et
skaperverk og en gud, og ideen om at mennesket inngår i et speilingsslektskap med skaperverket.15 I tillegg til å fremheve kontrasten mellom den opprinnelige Eden-perfeksjonen og verden slik den er nå, søker
Goodman å påvise at det foregår en pågående forringelse av alle ting i verden. Goodman ser fordervelsen
som en så iboende del av naturen – geokosmos – at når
det først er blitt gjenstand for fordervelsen, er det bare
Guds valg om å bevare den som forhindrer det totale
kaos og oppløsning.16 Forfallet er derfor gradvis, bare
fordi Gud hele tiden begrenser bevegelsen mot forfall.
Gud har kontroll på utviklingen, inntil Han velger å
gi naturkreftene fritt spillerom og overlater verden til
seg selv og sin egen oppløsningsprosess. Med andre ord
impliserer Goodmans verdensforfallslære at forfallet
ble initiert av mennesket, men at det i tillegg har slått

Galileis solflekker, skissert i 1612. Bilde: The Galileo Project, http://galileo.rice.edu/
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rot i naturen selv og blitt en del av dens egne krefter.17
I denne sammenheng fremfører Goodman den litt
overraskende påstanden om at tiden i Eden ikke bare
var preget av uberørt uskyldighet, men at det også i
Eden-tilstanden fantes forfallskrefter. Riktignok var
det ikke slik at mennesket og naturen før syndefallet
var offer for aldring, forfall og død. Men det betyr ikke
at slike krefter ikke i det hele tatt fantes i Guds skapelse.
Den grunnleggende forskjellen mellom naturens
og menneskets tilstand før
og etter fallet består nemlig
ikke i selve eksistensen av
forandringskrefter, påstår
Goodman. Forskjellen består i graden av Guds nåde.
Før syndefallet eksisterte
det ingen reelle endringer
fordi Guds nåde ennå var
konstant. Når mennesket
forbrøt seg mot Guds forbud, innebar Guds straff derfor ikke at forgjengelighet
og foranderlighet oppstod – men at det råder.18 Når det
nå er mulig å øyne forandring i himmelsfærene hevder Goodman at dette er tegn på at Gud, i enda høyere
grad enn tidligere, begrenser sin nåde.19
En av syndens konsekvenser er altså for Goodman at
splittelsen mellom Skaperen og skaperverket ble større.
Slik etablerer Goodman sin forestilling om forfall som

et naturlig prinsipp i alt som er skapt, og setter dette fullstendig i kontrast til det guddommelige prinsipp. For
Goodman er Gud og natur to grunnleggende forskjellige
krefter, med det ubevegelige og uforanderlige som gudskvaliteter, og det bevegelige og foranderlige representert
ved naturen.20 Denne splittelsen er bakgrunnen for Goodmans påstand om at det er mulig å lese forfallet som en
prosess gjennom tegn i skaperverket.
Goodman har flere
løsninger på hvordan lesningen av denne prosessen og disse tegnene skal
foregå, men i denne sammenhengen er det særlig
viktig hvordan han bruker
analogien mellom menneske og verden til å gi verdensforfallet legitimitet.
Den pågående forringelsen, som alt i verden beviselig preges av, kan ifølge
Goodman påvises gjennom forholdet mellom det han
noen steder betegner som mikrokosmos (lille verden)
og makrokosmos (store verden), andre steder kaller del
og helhet, eller individ og art. Noen steder argumenterer Goodman for at én del kan forderve helheten, for
eksempel der et sykt organ i kroppen vil komme til å
påvirke hele kroppen.21 Andre steder er den fordervete
delen bare et tegn på helhetens generelle tilstand, noe
som vil kunne gi seg utslag i symptomer i enkeltorganer, der kroppen som sådan er syk, for eksempel. Goodman forestiller seg at det bare er individer som kan være
evige, så hvis verden preges av død i det partikulære, vil
døden snart ramme det universelle.22 Alle jordens arter har forfalt, noen er endog utryddet. Det er bare den
guddommelig-åndelige orden som er befridd fra forfallets grep, fordi disse preges av individets evighet, heller
enn artens.23 Forfallet i helheten utledes fra forfallet i
delene, det er slik man kan slutte at forfallsprosessen er
pågående og ikke bare begrenset til enkelttilfeller.
I Goodmans tenkning har mennesket derfor den
viktigste rollen, fordi det var mennesket som i utgangspunktet satte i gang forfallsprosessen.24 Premisset om at
hele verden på en og samme tid er nedfelt i mennesket
og intendert for mennesket, er et grunnleggende prinsipp i Goodmans argument, og forklarer det som ellers
ville være ubegripelig, at jordens og himlenes fordervelse er et resultat av menneskets synd. Bare hvis mennesket er alle tings målestokk, alle tings begynnelse og
slutt, kan menneskets overtredelse av Guds forbud forårsake lidelse i universet for øvrig.25
Når det er et faktum at mennesket gjennomgår ulike
aldre, for eksempel, må det samme naturligvis være tilfelle
for verden, hevder Goodman. Dette er grunnen til at verden gjennomgår ulike sesonger: Menneskets barndom

Når mennesket forbrøt
seg mot Guds forbud,
innebar Guds straff
derfor ikke at forgjengelighet og foranderlighet oppstod – men at
det råder.

Et portrett av George Hakewill. Malt av Sylvester Harding en gang
på 1700-tallet. Foto: commons.wikimedia.org
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Utdrivelsen eller Dance macabre, av Hans Holbein. Foto: commons.
wikimedia.org

svarer til våren, ungdomsfasen til sommeren, voksenalderen til høsten, og alderdommen til vinteren.26 På samme
måte som kroppsvæskene står i et mer fordelaktig forhold
til hverandre når man er ung enn når man er gammel, vil
verden også ha en svakere konstitusjon nå, når slutten nærmer seg.27 Det som gjelder for mennesket i denne verdens
mellom-fase, mellom syndefallet og den snart kommende
dommens dag, gjelder i Goodmans forestilling også for
verden, fordi hele verden er
rettet inn mot mennesket
og dets synd.28 Når forfallskreftene har strukket seg
til himmelsfærene, kan det
ikke være tegn på annet enn
at både menneskets og verdens vinter nærmer seg.

Han vil ha det til at mennesket, den jordiske naturen og
himmelen grunnleggende sett må være underlagt ulike
lover, og at analogien mellom de ulike verdenene ikke
vil kunne fungere i hevdelsen av forfallstanken.29
Særlig problematisk for Hakewill er Goodmans legitimering av verdensforfallet gjennom speilingsslektskapet, analogien mellom menneske og verden. Både
mennesket og verden gjennomgår ulike faser – gjennom aldre og sesonger – men dette faktum impliserer ikke samtidig at mennesket og verden er underlagt
samme lov, hevder Hakewill. Det er en grunnleggende
forskjell mellom mennesket og verden i denne sammenhengen: Mennesket forfaller og går til grunne idet
mennesket når sin vinter, sin alderdom. I den store verden, derimot, etterfølges vintersesongen alltid av en ny
vårsesong.30 Guds forsyn – tanken om at Gud er tilstede og hele tiden opprettholder og regulerer verden i
forhold til sin guddommelige plan – angår ganske riktig det lille mennesket så vel som den store verden. Slik
vår følger vinter er forsynet likevel engasjert i den store
verden på en annen måte enn i den lille. Derfor vil verden fremstå mer bevart desto bredere perspektiv man
anlegger. Hakewill hevder at helheten alltid må være
større enn delene. Dette betyr at universet består i høyere grad enn artene, og at artene består i høyere grad
enn individene. Individer forfaller og bortfaller uten at
arten nødvendigvis går til grunne samtidig.31 Den store
og den lille verden er således ikke underlagt de samme
prinsippene, og ifølge Hakewill er det minst av alt en
korrespondanse mellom mennesket og himmelen.32
Jo høyere opp man kommer, desto større er forskjellen
mellom de to verdenene, tenker Hakewill seg. Makrokosmos og geokosmos er derfor fritatt fra forfallsprinsippet
slik det er aktivt i mikrokosmos. Synden innebar ganske
riktig dødens inntreden i verden, og at harmonien som
hersket i Eden, er tapt.33
Men jorden og jordens andre skapninger var ikke
medskyldige i menneskets
synd. Syndefallet er utelukkende menneskets ansvar.
Derfor eksisterer det ingen
konflikt mellom Skaperen
og det øvrige skaperverket.
Både enkeltmennesket og
menneskearten er mindre
enn verdenssymmetrien slik
Gud organiserte den som en
helhet.34 Selv om forandring er et prinsipp som er aktivt
noen steder, er ikke dette synonymt med forfall, fordi et
tap, en forandring, i én del av verden, alltid vil kompenseres for i en annen del av verden.35
Et av de beste eksemplene på Hakewills tanke om at
de fleste tegn på forfall bare er tilsynelatende, finner vi i
Hakewills avvisning av at forfallet har strukket seg så langt

Når forfallskreftene
har strukket seg til
himmelsfærene, kan
det ikke være tegn
på annet enn at både
menneskets og verdens
vinter nærmer seg.

Forandringens konstans
og overblikket: George
Hakewill
George Hakewill var en av
de første som eksplisitt motsatte seg verdensforfallstanken. Han mente forandring ikke må forveksles med
forfall. Hakewill hevder at alle tegn på forfall i naturen
og himmelen enten er tilsynelatende, har bakgrunn i
en gudommelig en-gang-for-alle-overgang, eller at det
skyldes enkeltmenneskers grådighet – og at forfallstegn derfor ikke betyr noe, i den større sammenheng.
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som til himmelsfærene. Goodman fremholdt at flekkene som den nye astronomien hadde oppdaget på solens
overflate, er noe som antyder at himmellegemene er blitt
gjenstand for forandring, og at dette følgelig er et av de
fremste tegn på at forfallet har akselerert og ekspandert i
sammenligning med tidligere tider. I denne sammenhengen motsetter ikke Hakewill seg påstanden ved å forkaste
distinksjonen mellom det som er foranderlig som imperfekt, og det som er uforanderlig som fullkomment. Hakewill hevder bare at Goodmans bevis egentlig ikke fungerer
som bevis, altså at de tegn på forfall Goodman fremholder,
ikke er tilstrekkelige. Hakewill argumenterer derfor for at
solflekkene ikke nødvendigvis er tegn på en endring mot
det verre. Antagelig har flekkene alltid vært der, påpeker
Hakewill, det er bare de nymotens «perspective glasses» som
gjør at vi kan se det klarere.36
I sammenheng med andre av Goodmans eksempler
på forfallstegn, hvor det synes vanskeligere å hevde at
forandringene som Goodman mener å påvise, bare er
tilsynelatende, går Hakewill til forestillingen om Guds
tilstedeværelse i skaperverket. For eksempel benekter
ikke Hakewill at 1572-stjernen var en ordentlig stjerne
blant andre fiksstjerner, men han hevder at dens bevegelse ikke var en konsekvens av naturens krefter, men
av Guds mirakler.37 Dermed kan man umulig slutte at

Tittelbladet til Godfrey Goodmans verk. Foto: Skannet av Johanna
Damaris
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himmelsfærene også er blitt gjenstand for forfall, svekkelse og falming, eller at deres bevegelser er irregulære. Guds forbannelse over mennesket og jorden var
utelukkende en guddommelig forbannelse, og rokker
ikke ved naturlovene. Som vi har sett i det foregående
mente Goodman at relasjonen Gud/natur ikke var særskilt nær, ved å sette Guds herlighet i kontrast til den
jordisk-menneskelige, degenererte tilværelse. Hakewill
motsetter seg denne sterke kontrasteringen, og søker å
bringe naturen nærmere Gud ved å gjøre naturen til et
verktøy for Hans krefter. Vi finner flere eksempler på
dette i Apologie, der Hakewill motsetter seg det å betegne Gud og natur som to forskjellige størrelser, men
foretrekker formuleringer som «Gud ved naturen».38
Den fremste måten Gud virker ved naturen, er,
ifølge Hakewill, gjennom det han kaller en kompensasjonslov, som er hele grunnlaget for forestillingen om at
endringer ett sted ikke innebærer at det endring faktisk
finner sted, bare man ser det i et litt mer helhetlig perspektiv. Kompensasjonsloven fungerer ifølge Hakewill
gjennom et slags likevektprinsipp, hvor deler av en helhet godt kan forfalle, være svakelige og svinne hen, men
at dette del-individets forfall alltid vil kompenseres for
av den store verden.39 Det er for eksempel en kjensgjerning at jorden forandrer seg, at hele fjell eroderer og slites bort. Men den jord som synes ufruktbar på ett tidspunkt, kan være frodig og fruktbar på et annet, mener
Hakewill. En tilsynelatende ondartet del av helheten
vil endog kunne være til for å fremme helhetens gode
konstitusjon.40 Slik ble kompensasjonsloven for Hakewill både et fysisk og et historisk prinsipp, hvor dårlige
faser alltid er knyttet til bestemte tidsforhold og alltid
vil kompenseres gjennom mer fruktbare perioder.
Hakewill er på denne måten overbevist om at forfallstroen mister sin plausibilitet med en gang man ser
verden ovenfra, eller med det filosofen Ronald W. Hepburn (1927-2008) i denne sammenhengen kaller «the
synoptic vision».41 Jo mer man evner å innta et ovenfraperspektiv, vil den livskraft som skaperverket kjennetegnes av, komme til syne, fordi Gud både er forsørger
for og virker gjennom naturen. Dette er det perspektivet som Hakewills kompensasjonslov krever, og han
forutsetter at det alltid er en slik helhet å få øye på. 42
Sluttord
Bevisstheten om menneskets urgamle forstyrrelse var
en selvfølgelig kjensgjerning i den tradisjonelle slektskapstenkningen, og denne var på begynnelsen av
1600-tallet i sin tur gjerne en forutsetning for menneskets erfaring av nærhet med det større verdenshierarkiet. Forestillingen om mennesket som et mikrokosmos
stod i nær forbindelse med forfallsideen, ikke så mye
fordi mennesket dermed ble forstått som en liten verden, men fordi verden også måtte være et større menneske. Som vi har sett motsatte Hakewill seg denne
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sammenligningen, men Hakewills opprør mot Goodman bestod ikke i en oppfordring til å bryte forholdet
mellom menneske og verden forstått som noe nært og
slektskapsbasert. Redefineringen av slektskapet som
finner sted i og med Hakewills alternativ, innebærer
ikke en svekkelse av slektskapet i egentlig forstand, slik
man kan tenke seg at et opprør mot den tradisjonelle
slektskapstenkningen ville innebære.43 Hakewill mener
også at mennesket har et naturlig slektskap til verden.
Men for ham må verden samtidig være større enn et lite
menneske. På denne måten omformuleres slektskapsforholdet med Hakewill fra å være et direkte slektskapsforhold til å bli et forhold hvor mennesket inngår
i en sammenheng som er større enn det selv. Slik var
det den gamle forestillingen om slektskap som speiling,
representert ved Goodman, og ikke slektskapserfaringen som sådan, som ble svekket.
Kontroversen er med dette et eksempel på at det
var mulig å beholde alle de viktigste størrelsene som
verdensbildet var fundert på, men samtidig redefinere
noen av disse elementenes funksjoner. Det er dette Hakewill gjør når han bevarer skillet mellom foranderlighet og uforanderlighet – kaos og orden –, men samtidig ser seg fri til å redefinere hvordan forholdet mellom
disse størrelsene fungerer. Hverken Goodman eller Hakewill ville gi slipp på tanken om at mennesket inngår i
et slektskap med og har en selvfølgelig tilhørighet med
verden, men Hakewill søker i opprøret mot verdensforfallstanken å komme til en grunnleggende ny forståelse
av menneskets plass i værenshierarkiet, og en ny forståelse av menneskets ansvar i denne sammenhengen.
Johanna Johannsdottir Damaris (f. 1991) er masterstudent i idéhistorie på programmet Europeisk Kultur ved
Universitetet i Oslo. Hun er også redaksjonsmedlem i
det idéhistoriske studenttidsskriftet MOLO.

N O T ER
1

Historikeren E.M.W. Tillyard har behandlet denne overgangen
i flere av sine arbeider. Se særlig The Elizabethan World Picture
(1943).

2 Goodman og Hakewill bruker ikke «slektskap» som begrep
direkte. De bruker snarere begreper som «korrespondanse»,
«nærhet», «analogi» o.l., men i denne sammenhengen har jeg
vurdert det dithen at «slektskap» som et paraplybegrep tydeliggjør hva som er likhetene og forskjellene i deres respektive
forklaringsmodeller.
3 Goodman, 1616. Lest utgave: Early English Books Online. En
andreutgave av Fall ble utgitt i 1618, og en tredje i 1629. Goodman fastholder sin posisjon i spørsmålene som kontroversen
kretser om, i alle utgavene. I 1627 utga Hakewill sin Apologie.
Denne kom i en noe revidert andreutgave i 1630. Goodmans
respons til Hakewill, samt Hakewills svar på denne, ble lagt

ved tredjeutgaven av Apologie, som kom i 1635. Det er i denne
utgaven (bok 5) av Apologie at problemstillingene som kontroversen handler om kommer tydeligst til uttrykk, som en meningsutveksling i form av svar/motsvar. I undersøkelsen av
Goodmans verdensforfallsidé har jeg brukt 1616-utgaven av
The Fall of Man, samt bok V av Apologie. Når jeg refererer til
delene i bok V av Apologie som viser til Goodman, presiserer
jeg dette.
4 Amadou, Antikken og middelalderen, 35. McGrath, Christian
Theology, 25. Dette gjelder syndelæren særlig slik den ble utviklet av Paulus Apostelen og senere hos kirkefaderen Augustin.
5

Se særlig Tillyard og Lovejoy for mer om denne type
tenkning.

6 Hakewill, 1635. Lest utgave: Early English Books Online. Jeg
har brukt tredjeutgaven; se note 1.
7 Gjelder særlig: Spenser, Two Cantos of Mutabilitie, Donne,
Anniversaries, Milton, «Naturam non pati senium» (som er
skrevet med henvisning til Hakewill) og dikteposet Paradise
Lost. Brownes Urn Burial, Ralegh The History of the World,
og Burtons The Anatomy of Melancholy vitner samtidig om at
spørsmålet om verdens forfall ikke bare var et poetisk sådant.
8 Så vidt jeg har funnet har ingen behandlet disse tekstene i
forskningssammenheng siden 1950-tallet. R.F. Jones var en av
de første som behandlet Goodman–Hakewill, i Ancients and
Moderns: A study of the background of the «Battle of the Books»
(1936), her som et tidlig eksempel på den såkalte striden mellom de gamle og de moderne. Senere har særlig Victor Harris’
All Coherence Gone (1949) bidratt til å fremheve G/H-kontroversen som en viktig del av tankelivet på 1600-tallet.
9 Hepburn, George Hakewill: «The Virility of Nature», 136-137.
Hepburn bruker ikke termen «makrokosmisk fall», men «kosmisk fall» («cosmic fall»). Av hensyn til begrepet om mennesket også som et lite kosmos, bruker jeg her «makrokosmisk»
bare for å presisere at det er verden også utenfor menneskesfæren det er snakk om.
10 Krefting, Modernitetens fødsel, 23. Nicolson, Mountain Gloom and
Mountain Glory, 83. Hepburn, «George Hakewill: The Virility of
Nature», 135.
11 Brooks, «The Idea of Decay of the World in the Old Testament, the Apocrypha, and the Pseudepigrapha», 384-404.
12 Kocher, Science and Religion in Elizabethan England, 77-79.
Det var uenighet om hvorvidt dette var en adekvat tilnærming
eller ikke, men det var konsensus om at menneskeheten befant
seg i verdens siste faste, verdens alderdom. Spørsmålet var om
man skulle forklare disse fenomenene som gudsmirakler eller
som effekt av naturlovene.
13 Williamson, «Mutability, Decay, and Seventeenth-Century
Melancholy», 121-123, 137. Harris, All Coherence Gone, 62-63.
Nicolson, Mountain Gloom and Mountain Glory, 104-105. Krefting, Modernitetens fødsel, 22. Hepburn, «George Hakewill: The
Virility of Nature», 135-136.
14 Nicolson, Mountain Gloom and Mountain Glory, 28. Nicolson
bruker begrepet «geokosmos» og jeg synes det er et beskrivende begrep i denne sammenhengen. Begrepet viser altså til den
sublunare sfæren, området under månen.
15 Goodman, The Fall of Man, 378. Goodman fant støtte til ver-
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densforfallstenkningen særlig hos kirkefedrene Augustin og St.
Cyprian, og i apokryfe Esra. Fra Bibelen ble særlig Salme 102
brukt til støtte for ideen, slik den forteller om jorden og himmelen som skal «slites ut som klær»: «Jeg sier: Min Gud, ta meg ikke
bort midt i livet!/ Dine år varer i slekt etter slekt.// Du grunnla
jorden i gammel tid,/ himmelen er et verk av dine hender.// De
skal gå til grunne, men du består./ De skal slites ut som klær,/ du
skifter dem ut, og de er borte.» (Salme 102, 25-27. Bibelen.no) Se
også Kocher, Science and Religion in Elizabethan England, 82.
16 Goodman, The Fall of Man, 17-18.
17 Goodman, The Fall of Man, 24-25, 390, 422. Den tilgrunnliggende
forklaringen til dette hos Goodman, har hovedsakelig bakgrunn
i den aristoteliske læren om «mangel». Se David Blochs innledning til Aristoteles’ Om Tilblivelse og Tilintetgjørelse (2004) for en
god forklaring på dette prinsippet: Sammen med form og materie, er mangel ifølge Aristoteles noe som er felles for all skapelse,
og beror på et bliven-prinsipp, for eksempel vil en frisk kropp alltid ha potensiale til å bli sykt. Se også Harris, All coherence gone,
29-30. Ifølge Goodman innebærer mangel-prinsippet at det
mangler noe som burde være, «kinde of nothing», og kan derfor
skilles fra negasjon eller fravær av noe som aldri var intendert. Når
denne potensielle kraften settes i bevegelse, forstyrrer den naturens balanse, noe som til slutt leder til oppløsning. Dette er måten
fordervelsen slår rot, naturen prinsipp. (Apologie, bok V, 44-45).
18 Goodman, Apologie, bok V, 44-45, 142-143.
19 Goodman, Apologie, bok V, 44, 120.
20 Goodman, Apologie, bok V, 113, 142-143.
21 Goodman, Apologie, bok V, 99. Se også Harris, All coherence
gone, om dette, 8.
22 Goodman, The Fall of Man, 349.
23 Goodman, Apologie, bok V, 112-113, 143.
24 Det vil si, det var gud som satte den i gang, men mennesket
bærer skylden. Se Goodman, The Fall of Man, 68, 107, 423, 427.
25 Harris, All Coherence Gone, 22-23. Hepburn, «George Hakewill: The Virility of Nature», 137.
26 Goodman, Apologie, bok V, 101.
27 Goodman, Apologie, bok V, 53.
28 Goodman, Apologie, bok V, 136.
29 Hakewill, Apologie, V, 115, 117, 143-144.
30 Hakewill, Apologie, bok V, 102.
31 Hakewill, Apologie, bok V, 101-102.
32 Hakewill, Apologie, bok V, 119.
33 Hakewill, Apologie, bok V, 143.
34 Hakewill, Apologie, bok V, 99, 119, 143.
35 Hakewill, Apologie, bok V, 119.
36 Hakewill, Apologie, bok II, 86-87.
37 Williamson, «Mutability, Decay, and Seventeenth-Century
Melancholy», 129.
38 Hakewill, Apologie, bok IV, 204. Hepburn, «George Hakewill:
The Virility of Nature», 145. Hepburn gjør også et poeng ut av
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dette med «God and nature»/«God by nature».
39 Hakewill, V, 20, 22, 39, 99.
40 Hakewill, bok III, 222-224, 229, bok V, 5, 13, 58.
41 Hepburn, «George Hakewill: The Virility of Nature», 142.
42 Hakewill, Apologie, «The Preface», sig.b2v.
43 Som f.eks. Peter N. Waage viser i Jeg. Individets kulturhistorie
(2008), 210.
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Portretter fra Berlin
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Astrid Sverresdotter Dypvik
Samlaget, 2017

D

ypvik høstet gode kritikker for sin første bok Det var
DDR, og forventningene var store til hennes nye
bok, Berlinhistorier. Boken innfrir i stor grad forventningene: den er godt skrevet, reflektert og interessant. Berlinhistorier lykkes med å gi et nytt og spennende blikk
på det delte Berlin gjennom enkle, men gode skildringer av tidsvitners fortellinger.
«Når eg tenkjer på den kalde krigen, tenkjer eg alltid på Berlin. Den forma Berlin, og den vart forma av Berlin» (s. 7). Astrid Sverresdotter Dypvik åpner boken med å mimre tilbake
til sine barndomsminner om den kalde krigen, og om byen
som lå i konfliktens sentrum. I Berlinhistorier forteller Dypvik
historiene om ulike mennesker som bodde i Berlin under den
kalde krigen. Ved å fortelle historiene om ulike personer som
levde i øst og vest, eller flyktet fra den ene siden til den andre,
får leseren et innblikk i ikke bare deres liv, men også Berlins
historie og den kalde krigens svingninger.
Boken består av tolv kapitler som alle utgjør fragmenter av en
samlet historie om Berlin under den kalde krigen. Dypvik er
historiker og journalist, og historiene i boken er hovedsake-

lig skrevet ved bruk av personintervjuer. Intervjuene er enten
gjort med hovedpersonene selv eller med familiemedlemmer til
avdøde viktige berlinere. Dypvik forteller de små og de store
historiene, og har en rekke store navn på intervjulisten. Dypvik har blant annet møtt Peter Brandt, Willy Brandts sønn, og
svigerdatteren til Hilde Benjamin, DDRs justisminister. Hun
har også intervjuet den tidligere terroristen Michael «Bommi»
Baumann fra «2. juni-bevegelsen» - en ikkevoldelig anarkistgruppe som samarbeidet med Baader-Meinhof-gruppen på
starten av 1970-tallet. Men Dypvik forteller også historiene til
mer «vanlige» berlinere. Hartmut Ritcher rømte fra DDR ved
å svømme til Vest-Berlin gjennom Teltowkanalen en mørk og
kald natt, og senere hjalp han andre å flykte fra regimet. Dypvik
presiserer allikevel i forordet at historiene i boken ikke er hverdagshistorier. De representerer ikke en gjennomsnittsberliner –
«om noko slikt fins» (s. 9).
Dypviks første bok om DDR var i større grad skrevet ut ifra
en samlende tese: Det finnes ingen felles historie om DDR,
det finnes flere millioner forskjellige fortellinger. For å forsøke å forstå hva DDR var må man lytte til en rekke små historier, puslebrikker som sammen kan danne et helhetlig bilde
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av regimet. Det var DDR bestod i likhet med Berlinhistorier av
korte fortellinger om personer som hadde svært ulik oppfatning av og erfaring med DDRs regime og var et forsøk på å
vise hvor sammensatt regimet var.
Berlinhistorier følger i stor grad samme mal som Det var
DDR, og oppleves som en oppfølger til Dypviks første bok,
selv om dette ikke blir nevnt i boken. I Berlinhistorier kommer ikke det overordnede narrativet like tydelig frem som i Dypviks
første bok. Dette forsterker følelsen av at boken er skrevet inn i narrativet fra Det var DDR: ingen besitter hele sannheten om hva DDR
var, men alles historie kan fortelle
et fragment av den store fortellingen. Berlinhistorier forteller historien om Berlin under den kalde
krigen fra ulike perspektiver. Selv om bokens narrativ er noe
manglende, oppleves boken allikevel som helhetlig fordi fortellingene er plassert i tilnærmet kronologisk rekkefølge. Kronologien gir boken en fin innramming og bidrar til å plassere
historiene inn i en større kontekst.
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jektenes fortelling står i fokus, men historiene blir kontekstualisert ved Dypviks referanser til storpolitikken. Det gjør det
lettere å forstå hvilken samtid aktørene handler i, og hva personene må ta hensyn til. Tidvis blir historiene krydret med
referanser til andre personer med lignende opplevelser. Blant
dem er Günter Litfin, den første av de 138 som mistet livet i
forsøk på å komme over muren og Rudi Dutschke, en DDRkritisk sosialist som sto i front for en rekke protestaksjoner.
Kapitlene forteller ulike historier
som prikker langs en tidslinje frem
mot murens fall. I det avsluttende
kapittelet snur Dypvik på forståelsen av den kalde krigen, Berlin og
DDR ved å fortelle historien om
Freya Klier og kunstneropposisjonen, en gruppe som hadde et komplekst forhold til regimet. Klier var
en opposisjonell teaterregissør som til tross for konflikter med
myndighetene, yrkesforbud og motstand ønsket å bli i DDR.
Den landsforviste sangeren Wolf Biermann mente at livet
i DDR på ingen måte var svart-hvitt, slik mange skulle tro,
men som «tusen nyansar av grått» (s. 162). Til slutt ble Klier
også tvunget til å flytte til Vest-Tyskland. Dypvik skriver at
«DDR-regimet vakla sjølv mellom ønsket om total kontroll
og ønsket om internasjonal anerkjenning» (s. 162). Regimet
tillot derfor en viss kunstnerisk frihet, men dette forble et
gjensidig mistenksomt og tidvis ustabilt tillitsforhold.

Det finnes ingen
felles historie om DDR,
det finnes flere
millioner forskjellige
fortellinger.

Boken starter med fortellingen om Alexander Latotzky, en
mann som tilbragte sine første leveår i Speziallager nr. 7, bedre kjent som Sachsenhausen. Sachsenhausen ble da brukt som
fangeleir av Sovjetunionen, og ble i likhet med de andre fangeleirene på tysk jord lagt under Gulag i 1948 og avviklet ved
dannelsen av DDR. Latotzkys mor bodde i amerikansk sone,
men ble i 1946 arrestert og mistenkt for spionasje da hun ble
funnet i sovjetisk sone. Alexander ble født i fangenskap og et
par måneder gammel ble han og moren flyttet til Speziallager
nr. 7. Senere bodde han på et brutalt østtysk barnehjem, før
han som niåring fikk flytte tilbake med moren, som da hadde
sluppet fri og fått flyttet hjem til Vest-Berlin.
Historien om Alexanders oppvekst illustrerer den brutale virkeligheten i Tyskland rett etter krigen, DDRs opprettelse og Sovjets
stramme grep om sin sone i ØstBerlin. Forflyttingen av Alexanders
mor fra sovjetisk fangeleir til østtysk kvinnefengsel følger de politiske omveltningene i samtiden. Fortellingen om Alexanders
mor er en enkeltpersons historie, men hennes arrestasjon, forflytning fra leir til leir og til slutt et østtysk kvinnefengsel illustrerer den politiske usikkerheten og de administrative endringene som fulgte da landet gikk fra å være under Sovjet til å
bli en egen stat. Dypvik leder dermed leseren gjennom DDRs
bakgrunn og første år ved hjelp av en persons erfaringer.

Passasjer som disse viser Dypviks egenskap til å se situasjoner
fra ulike sider og løfter boken til et høyere nivå, faglig og litterært. Kapitlene er også ofte rundet av med gode sitater og
detaljer til ettertanke. En av bokens virkelige styrker er at den
er godt skrevet. Dypviks bok er enkel og lettleselig, men behandler allikevel store temaer. Dypvik er en god forteller og
skribent, og hennes erfaring som journalist skinner gjennom.
Historiene minner til tider om
portrettintervjuer. Dypviks beskrivelser av personene og omgivelsene
under intervjuene er en fin detalj.
Det hever leseropplevelsen og understreker avstanden mellom dagens Tyskland og det delte Berlin.

(…)man skulle gjerne
ha fått lese enda mer
om intervjuobjektenes
erfaringer.

De følgende kapitlene følger den samme malen. Intervjuob-

Berlinhistorier inneholder ikke
dypere politiske analyser, men oppleves ikke som mangelfull. Boken er en populærvitenskapelig fortelling skrevet for
et bredere publikum. Det kommer tydelig frem ved at Dypvik stadig tilføyer korte og enkle forklaringer for leseren, om
forkortelser som SALT og ABM,1 betydningen av glasnost og
perestrojka og hvilke konsekvenser Willy Brandts «ostpolitik»
hadde for de som ønsket å krysse grensen mellom øst og vest,
både på lovlig og ulovlig vis. Disse innstikkene gir leseren en
dypere innsikt i tiden, og gjør boken godt forståelig om man
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ikke har dyptgående kunnskap om den kalde krigen eller tysk
historie.
Berlinhistorier formidler både personlige historier og realhistorisk kunnskap om den kalde krigen. Referansene til storpolitikk er interessante og lærerike, men til tider oppleves det
allikevel som det går på bekostning av de personlige historiene, som er bokens hovedfokus. Fortellingene er til tider litt
knappe, og man skulle gjerne ha fått lese enda mer om intervjuobjektenes erfaringer. Det er allikevel liten tvil om at Berlinhistorier er en god bok, både litterært og faglig. Den evner
å gi en forståelse av tysk historie og politikk på en tilgjengelig
måte, og vil være fornøyelig lesning for både tysklandskjennere og andre uten store forkunnskaper.
Nora Birkeland (f. 1993), bachelor i historie, bachelor i tysk språk, litteratur og områdekunnskap, masterstudent i historie.

N O T ER
1

Hhv. «Strategic Arms Limitation Talks» og «Anti-Ballistic Missile Treaty»
var to bilaterale avtaleverk mellom USA og Sovjetunionen om ikke-spredning og nedrusting begge landenes atomvåpenarsenaler inngått på 1970-tallet.
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D

et store, islandske manuskriptet Flatøybok har lenge
vært relativt ukjent, spesielt utenfor Island. Verket
har først nylig blitt oversatt til moderne norsk og utgitt av Saga bok forlag i det som skal bli fem bind.
Manuskriptet, som har blitt omtalt som en konges lærebok, befant
seg midt i en brytningstid som skulle def inere Skandinavias og
særlig Norges fremtid. Noe som gjør dette manuskriptet, og den
norske oversettelsen av dette, spesielt interessant for både historikere og historieinteresserte.

Flatøybok (Flateyjarbók) ble skrevet på Island mellom 1387
og 1394 av prestene Jon Tordsson og Magnus Torhallsson, på
oppdrag fra Jon Håkonsson på Víðidalstungu.1 Manuskriptet
var ment som en gave til den unge norske kongen Olav Håkonsson som var sønn av kong Håkon VI Magnusson og hans
kone, den danske prinsessen Margrete. Han blir den første
konge i en union som ikke blir oppløst før 434 år senere. Omstendighetene førte til at Flatøybok ikke ble sendt fra Island,
siden Olav døde allerede i 1387, men forble i privat eie hos det
mektige Skarð dynastiet til slutten av 1600-tallet, da det ble
sendt til København.

Man kan tenke seg at Flatøybok hadde en viss opplærende
hensikt og verket som helhet fremstår ganske didaktisk ved
første øyekast. I begynnelsen finner vi tekster som handler om
Norges mytiske opphav, genealogier og sagaene om kongens
forfedre. Det er også tekster som Orknøyingenessaga og Grønlendingenessaga, som kan ha oppfylt funksjonen som «områdekunnskap» i det nå store nordiske riket. Ikke minst er store
deler av verket viet til sagaene om den unge kongens navnebrødre, Olav Tryggvasson og Olav Haraldsson (Den Hellige).
Da særlig med vekt på deres virke på Island og de andre øyene
i Nordsjøen.
I likhet med mange manuskripter fra senmiddelalderen er
det kun de siste årene verket har fått oppmerksomhet, særlig utenfor Island, og har kun nå nylig blitt oversatt og utgitt
i norsk utgave. Det er Saga bok forlag som står bak utgivelsen, som er bundet i vakkert dekorert lær og med illustrerte
tekster. Før de ulike delene i bindet er det skrevet et forord
som tar for seg hva slags saga som kommer, hvordan man kan
tenke seg at den er relatert til verket for øvrig og hvordan versjonen i Flatøybok skiller seg fra versjoner funnet i andre ma-
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nuskripter. Her står det også om den historiske situasjonen
og konteksten rundt produksjonen av Flatøybok, og på hvilken
måte historiene kan relatere seg til denne. Det er også nettopp
den historiske konteksten rundt dette verket som gjør det spesielt interessant siden manuskriptet i sin helhet kan gi en unik
innsikt i hvordan den islandske eliten på slutten av 1300-tallet
ville at deres konge skulle ta hensyn til historie og samfunn.
Dette er et godt supplement til tekstene, og noe som gjør det
lettere for en leser på alle nivåer å
forstå og sette pris på hvorfor akkurat disse skiller seg fra andre i
korpuset av middelalderlitteratur.

tet fra en Olavssaga fra 1200-tallet av Styrme Frode Kåreson.2
Den handler om hvordan Olav Haraldsson får sitt navn, når
den noble hedningen Olav Geristadalv viser seg for Harald
Grenskes fosterbror Rane i en drøm, samtidig som Åsta strever med fødselen av sitt første barn.3 Jon Tordsson valgte kanskje å inkludere denne historien fordi det både knytter Olav
til en folkelige konge og nobel hedning, samtidig som det legitimerer han gjennom overnaturlig intervensjon.4 Raudulvståtten, som blant annet beskriver
Olav den Helliges profetiske drøm
er svært interessant. Raudulv tolker
en del av Olavs drøm som et varsel
om den kommende borgerkrigen
på 1100-tallet og det norske monarkiets fremtidige nedgang under
sønnen til Harald Gille. Historien
finnes i andre versjoner, men selv
om den også var kjent for Snorre
Sturlasson utelot han den når han skrev Heimskringla. Tåtten
inneholder også den eneste sagaomtalen om den såkalte solsteinen som skal ha vært brukt til navigasjon i vikingtiden.6
Mange av disse tåttene og historiene finnes bare i Flatøybok,
som blant annet Volsetåtten, Tåtten om Einride og Erling, Tåtten om Øymund Ringsson, Tåtten om Toke Tokesson m.m.7

Versjonene av sagaene
vi finner i Flatøybok
viser i mange tilfeller
en annen historie enn
den vi kjenner [...].

Sagaene er skrevet på en måte som
gjør de enkle å lese og språket er
godt. Det er også bra at de i stor
grad har vært tro mot manuskriptet og behold alle delene. I oversettelser av blant annet Heimskringla har det vært vanlig å skille
ut de store delene av sagaene fra tåttene, mindre historier om
personer eller hendelser, som står mellom de. Dette endrer
helheten i verket, og det er svært positivt at Saga bok har inkludert alle delene. Flatøybok har tidligere bare eksistert i faksimile på norrønt, og noen deler har vært oversatt til dansk og
engelsk, men det er første gang hele verket har blitt oversatt
til moderne norsk og blitt gjort tilgjengelig for et bredt norsk
publikum. Måten Saga bok har valgt å forme denne utgivelsen
gjør slik at den er enkel å lese, og at alle kan ha stort utbytte av
å lese den. Bind 3 er på 600 sider og inkluderer også relevante
ættetavler og kart som viser reiser og virksomhetsområdene til
de aktuelle sagakongene. Dette er en god og vakker utgivelse
av et praktfullt og viktig manuskript. I motsetning til mange sagautgivelser finner du i denne sagaer fra flere sagasjangre. I Norge er det vanlig å ha kjennskap til sagaer om norske
konger, da særlig Snorres versjon av disse. Men islendingene
produserte forskjellige typer sagaer som både er spennende
og har et høyt litterært nivå. Flatøybok kan være en god introduksjon til flere typer sagaer fra
middelalderen.

Noen av tekstene kan tolkes som å i høy grad reflektere et politisk syn som er spesielt for tiden verket ble produsert, og som
man ikke finner i andre kilder. Roe-Tåtten er et eksempel på
dette, og man kan lese det som den som et samfunnskritisk
innlegg.8 Vi finner også en relativt kjent islendingsaga, Fosterbrødrenes saga. Sagaen handler om de to fosterbrødrene Torgeir og Tormod fra Island, som begge er del av Olav den Helliges hird. Forskjellen mellom versjonen i islendingssagaen
og Flatøybok er at det i den sistnevnte legges mer vekt på de
to sitt forhold til kong Olav. Det er også særlig en historie
om hvordan kongen valgte sine hirdmenn.9 Vi ser også eksempler på islandsk mentalitet som ikke er like tydelig i andre
kilder. Ifølge forfatteren av Flatøybok er det for eksempel jotnen
Dovre som inspirerer Harald Hårfagre til å ikke klippe håret før han
har samlet Norge, ikke Gyda som
i Heimskringla. I Flatøybok får altså
Harald sin inspirasjon fra en overnaturlig og hedensk skikkelse, og
han blir fremstilt med tyranniske trekk. Det negative synet på
Harald Hårfagre som blir presentert i Flatøybok er i samsvar
med tradisjonen fra landnåmstiden hvor Haralds forsøk på
enekongedømme hadde tvunget norske stormenn til å legge
ut på den farefulle ferden over havet til Island.10

Vi ser også eksempler
på islandsk mentalitet
som ikke er like tydelig
i andre kilder.

Bind 3 begynner med en introduksjon av de norske kongene fra
Halvdan Svarte til Olav den Hellige, og avsluttes med Olavs død på
Stiklestad, tiden etter dette og miraklene folk opplever. Mellom de ulike historiene om Olavs
liv finner vi mindre tåtter som i denne sammenheng på ulike
måter er relatert til Olavs liv. Versjonene av sagaene vi finner i Flatøybok viser i mange tilfeller en annen historie enn
den vi kjenner og viser også et annet bilde av noen av de norske kongene, enn hva i finner i Snorres Heimskringla. Sagaen om Olav Haraldsson (hellige) er i Flatøybok plassert etter
to interessante historier. Tåtten om Harald Grenske og Tåtten om Olav Geirstadalv. Tåtten om Olav Geristadalv er hen-

Selv om det relativt sene verket ikke er en god kilde til Norges opphav eller tidlige norske konger, er de en utmerket kilde
islandsk mentalitet og samfunn mot slutten av 1300-tallet, og
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ikke minst hva de ville formidle til den kommende, unge, norske kongen. Gjennom det kan vi lese hvordan islendingene
ville at kongen skulle ta lærdom fra historien og bli en god og
generøs konge som husket på de som tjente under han. Saga
boks oversettelse og utgivelse av Flatøybok er en kjærkommen
mulighet for det norske publikum til å bli kjent med et stort
og viktig verk fra senmiddelalderen, midt i en dramatisk tid
hvis konsekvenser skulle blir avgjørende for Skandinavia og
særlig Norges fremtid. Det er også dyktig utført med introduksjoner som setter historiene i seg selv og verket som helhet inn i en større kontekst, som gir et enda større utbytte av
lesingen for et bredt publikum. Jeg vil absolutt anbefale å lese
denne utgivelsen, som gjør det lett å sette pris på både sagaene
i verket og den historiske konteksten rundt manuskriptet.
Maria Johnson Dølo, f. 1992, er master i historie fra Universitetet
i Oslo.
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https://handrit.is/en/manuscript/view/is/GKS02-1005 08.08.2017

2 Flatøybok bind 3 red. Torgrim Titlestad, Elizabeth Ashman Rowe og Bergsveinn Birgisson Stavanger, 2016, 56
3 Flatøybok 67
4 Flatøybok, 57
5

Flatøybok bind 3 456

6 Flatøybok, 463
7 Flatøybok, 513, 319 og 220
8 Flatøybok, 161
9 Flatøybok, 183
10 Flatøybok, 22
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MARI SALBERG

H

va handler din doktorgrad om?
Jeg skrev om amerikansk utenrikspolitikk overfor Iran på 1970-tallet. Dette var
en innholdsrik periode der mange viktige
hendelser både i Iran, i USA og i verden for øvrig påvirket forholdet mellom de to landene. Fra starten av
Richard Nixons presidentperiode i 1969 til den iranske
revolusjonen i 1979 gikk USA fra å se på Iran som en
nær partner til en stor trussel. Dette var starten på den
konflikten vi fortsatt ser mellom de to landene i dag.
Hvordan fant du frem til akkurat dette temaet/din
spesialisering?
Jeg skrev min masteroppgave om amerikansk politikk
i Midtøsten på 50- og 60-tallet. Da jeg skulle starte på
doktorgraden var det derfor bare snakk om å flytte blikket litt østover og litt lengre frem i tid. I begge tilfeller sprang den spesifikke interessen ut ifra en generell
interesse for internasjonale forhold, stormaktspolitikk
og viktige hendelser som får omfattende betydning. Og
det er ikke til å legge skjul på at jeg i begge tilfeller var
påvirket og inspirert av min fantastiske veileder, Hilde
Henriksen Waage. Hun var nok hovedårsaken til at
min generelle interesse for internasjonal politisk historie ble penset inn på sporet
USA-Midtøsten.

Mari Salberg
Alder:

31

Aktuell
med:

Stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo og jobber med avhandlingen «Conventional Wishdom»: U.S. Policy Toward Iran 1969-1979 og skal ha
undervisning/veiledning på bachelor i
historie og internasjonale studier dette
semesteret.

Har
tidligere
studert:

Internasjonale studier, historie, og diverse enkeltemner ved UiO, samt et par
avstikkere til USA og Japan som del av
studieløpet.

det viktig å se nøye på kildene for å vurdere om dette
faktisk er den eneste, eller riktigste, versjonen.
I mitt tilfelle har jeg studert et stort materiale i all
hovedsak bestående av tidligere graderte dokumenter
tilknyttet presidentene og deres nærmeste rådgivere.
Mitt viktigste funn føyer seg inn i det som er en etablert historietradisjon: jeg mener det var gjennomgående større kontinuitet enn brudd i perioden. Selv om
de tre presidentene Richard Nixon, Gerald Ford
og Jimmy Carter ikke kom
fra samme parti (Nixon
og Ford var republikanere,
Carter demokrat), og deres
politikk ble utformet i etter hvert ganske forskjellig
historisk kontekst, var linja stort sett den samme helt
frem til den store endringen ble fremtvunget av revolusjonen. Hele perioden 1969-1979 rådet stort sett den
samme holdningen i Det hvite hus: Iran var en helt
sentral samarbeidspartner og Irans hersker, sjahen,
måtte holdes fornøyd (nesten) for enhver pris. Logikken som styrte denne politikken bestod delvis av etablerte sannheter innad i den amerikanske administra-

Det er noe med
Midtøsten som fenger
nesten uansett hva
temaet er.

Hva mener du ditt nylige
forskningsarbeid bidrar
med?
Først og fremst opplever
jeg at mange synes dette
er interessant. Det er noe med Midtøsten som fenger
nesten uansett hva temaet er, og med navn som Henry
Kissinger eller sjahen av Iran som sentrale aktører er
det lett å engasjere folk. Utover det mener jeg det alltid
har en verdi å gå politiske beslutningsprosesser etter i
sømmene. Dette er en periode som mange fortsatt husker godt, og hendelser der aktørene selv har hatt mye
påvirkning på hvilken historie som fortelles. Derfor er
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sjonen, og delvis (og i økende grad utover i perioden)
ønsketenkning. Det er dette jeg har kalt «Conventional
Wishdom», eller «etablert ønsketenkning».
Dette har også betydning for hvordan vi tenker på
politikk og betydningen av aktører også i dag. Selv med
skiftende ledere og ideer er det ofte hendelser utenfor
deres kontroll som utgjør
de største endringene.

skriftlig arbeid før. Som stipendiat har man i hvert fall
skrevet en masteroppgave, og dermed blir ikke størrelsen på selve avhandlingen avskrekkende på samme måte. Og det var kanskje først som stipendiat jeg
skjønte hvor mye jeg faktisk hadde lært som student.
Mange av ferdighetene jeg måtte tilegne meg som
masterstudent er plutselig
en selvfølge nå.

Hvorfor valgte du å studere historie?
Jeg har nok alltid hatt en
fascinasjon for fortiden, men
det tok litt tid før jeg så verdien av det som noe mer
enn underholdning. Da jeg
skulle begynne å studere tror
jeg ikke jeg søkte historie
engang! I stedet tok jeg bachelor i internasjonale studier, hvor historie riktignok
er ett av fagene. Først da fant
jeg ut at jeg trivdes bedre med historiefagene enn de andre fokusområdene. Derfor valgte jeg historiefordypning,
og gikk deretter videre på master i historie. I ettertid har
jeg skjønt at denne vendingen nok hadde å gjøre med en
økende forståelse for hva historiefaget er—ikke bare oppramsing av hendelser og fakta fra fortiden, men grundig
analyse av fortidige forhold som også har relevans for oss
i dag. Den metodiske tilnærmingen i historiefaget passet meg godt, selv om temaene jeg har fordypet meg i like
gjerne kunne vært studert på andre siden av plassen (altså
på Det samfunnsvitenskapelige fakultet).

Hva er det ditt beste tips
til historiestudenter og
fremtidige historikere?
Det er ikke akkurat et tips,
men jeg vil gjerne peke på
en utfordring jeg mener
det blir viktig for fremtidige historikere å håndtere.
Desto lengre frem i historien vi kommer, desto flere
kilder har vi tilgjengelig.
Dermed får vi et omvendt
problem enn det historikere tradisjonelt har strevd med. Tidligere har få eller
spredte kilder skapt et uferdig puslespill der det er historikerens jobb å forstå og forklare sammenhenger for
å skape et helhetlig bilde. Fremtidas historikeres situasjon vil imidlertid minne mer om en IKEA-flatpakke
der du sitter igjen med alt for mange skruer. Allerede i
mitt arbeid med 70-tallet opplever jeg at mengden tilgjengelige kilder er utfordrende å få oversikt over, og
at sorteringsjobben er stor og tidkrevende. Jeg har problemer med å forestille meg hvordan noen som skulle
skrevet en tilsvarende avhandling som min satt i nåtid
skulle håndtert kildemengden når man tar i betraktning at President Donald Trumps tweeter (35 000 i
skrivende stund) ville utgjort noen hyllemeter arkivmateriale alene. Rådet som
springer ut av dette må
være det som egentlig alltid har vært nødvendig: avgrense, avgrense, avgrense.
Men jeg håper ikke det betyr at framtidas historikere
vil tvinges til å avgrense så
mye at de ikke får med seg
den viktige konteksten!

Logikken som styrte [i
det hvite hus] bestod
delvis av etablerte
sannheter, og delvis
(…) ønsketenkning.
Det er dette jeg har
kalt «Conventional
Wishdom», eller «etablert ønsketenkning».

Hva mener du utgjør en god historiker?
Det er nok ganske stor forskjell på hvilke egenskaper
som er viktigst i ulike deler av historiefaget, siden
vi tross alt jobber ganske
ulikt avhengig av hvilke
kilder, teorier og metoder
vi bruker. Men jeg tror de
aller fleste historikere trenger å ha god forståelse for
samspillet mellom detaljer
og kontekst, lange linjer og
enkeltepisoder. Og jeg tenker det er en fordel om man
er glad i å skrive. Det kan bety veldig forskjellige ting
for ulike historikere, men på et eller annet vis kommer
de fleste av oss til å jobbe mye med tekst.

Det var kanskje først
som stipendiat jeg
skjønte hvor mye jeg
faktisk hadde lært som
student.

Hva er de største forskjellene mellom å skrive master
og å være doktorgradsstipendiat?
Hovedforskjellen er nok erfaringen man har. De aller
fleste masterstudenter har aldri produsert et så stort

Hvis du skulle gjort noe annet enn å jobbe som historiker, hva skulle det vært?
Kanskje jeg ville vært bakeblogger? Jobbet med litteratur? Interiørdesigner? Etymolog? Det er masse jeg
kunne tenkt meg å bryne meg på. Da jeg var liten lurte
jeg faktisk på å bli arkeolog, men jeg slo det fra meg
fordi jeg hørte man måtte kunne så mye historie…
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Hva er dine planer videre, etter endt doktorgrad?
Hva er drømmejobben?
Jeg er interessert i mye forskjellig og er ikke fremmed
for å utforske hvordan verden utenfor Blindern ser ut.
Det viktigste er nok at det er noe som engasjerer meg.
I lengden tror jeg derfor jeg ville vært misfornøyd om
jeg ikke fikk jobbe med noe der jeg ser at mitt bidrag
utgjør en forskjell, gjerne i form av en eller annen slags
kunnskapsformidling.
Hanna Khazri og Vilde Paalgard er begge masterstudenter
i historie ved Universitetet i Oslo.
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Quiz
Q U I Z T R I U M V I R AT: M AG N U S A N D ER S S O N , EV EN B ERG S EN G O G K JA RTA N H V ERV EN

På tema
1

I Sverige ble det i 1955 avholdt en rådgivende folkeavstemning om et forslag som ikke var på dagsorden i Norge. Hele
82,9 prosent stemte mot forslaget. Til tross for denne massive
motstanden, ble forslaget til slutt vedtatt og trådte i kraft i 1967.
Hva dreide forslaget seg om?

2

I 1919 og 1926 ble henholdsvis tredje og fjerde landsdekkende folkeavstemning avholdt i Norge. De dreide seg begge om
det samme spørsmålet, nemlig forbudet mot salg av brennevin.
a. Hvor stort var flertallet for innføringen av et forbud i 1919?
i. 51,6 prosent
ii. 61,6 prosent
iii. 71,6 prosent
b. Og hvor stort var flertallet for å avvikle forbudet i 1926?
i. 55,7 prosent
ii. 65,7 prosent
iii. 75,7 prosent

3

Også på Island ble det gjennom folkeavstemming innført sterke reguleringer på salg av alkohol i 1915. Forbudet gjaldt i
utgangspunktet alle former for alkoholvarer, men ble i 1935 endret
til bare å gjelde én – hvilken? Dette siste forbudet gjaldt – iallfall
delvis – fram til 1989.

4

Apropos Island: Hva het Islands første kvinnelige
president?

5

Islands nasjonalforsamling kalles Alþingi. Hva kalles
den finske?

6

Foto: https://foto.digitalarkivet.no/

8

Willy Brandt – kjent som forbundskansler i Tyskland
mellom 1969 og 1974, vinner av Nobels fredspris i 1971 og kjent norgesvenn – hva var hans egentlige navn?

9

Brandt var leder av det tyske sosialdemokratiske partiet
(SPD). Hvilket parti regjerte SPD sammen med under Brandts
kanslerperiode?

Hvilket finsk politisk parti ble sommeren 2017 splittet i

10 Hvor mange stortingsmandat kreves det i 2017 for å oppnå

Hvilken kjent forfatter var den første justisministeren i
Torbjørn Jaglands regjering?

11 Og hvor mange utjevningsmandat deles ved stortingsvalg?
12 I hvilket år ble KrF stiftet (halvt poeng for riktig tiår)?

to?

7

flertall?
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13 Og i hvilket år ble KrF for første gang representert på
Stortinget?

14 Foruten

om Kjell Magne
statsminister(e) har sittet for KrF?

Bondevik,

hvilke(n)

15 Hvilken norsk-fransk kvinne stilte som presidentkandidat
for De grønne i Frankrike i 2012?

16 I amerikansk politikk blir demokratene ofte framstilt som

esel, og republikanerne som elefanter. Hvilken tredjekandidat ble i
1912 fremstilt som en elg?

17 I den danske tv-serien Borgen (2010-2012) sognet stats-

ministeren Birgitte Nyborg Christensen til det fiktive partiet De
Moderate. Hvilket eksisterende dansk parti er De Moderate basert
på?

18 I rektorvalget ved UiO i 2013 stilte en studentkandi-

dat mot den sittende rektoren, Ole Petter Ottersen. Hva het
studenten?

19 Og hva het de to kandidatene ved årets rektorvalg (2017)?
20 Donald Trump vant ikke flertallet av stemmene ved fjorårets presidentvalg, men han skryter stadig vekk over å ha vunnet et stort flertall av valgmennene. Hvor mange valgmenn kreves (per i dag) for å oppnå flertall ved amerikanske presidentvalg?
(+/- 15)

21 Hvilke to «-ting» (hvor «ting» er det samme ordet som i
«Storting») ble vedtatt nedlagt i 2007?

Tegning av Edward Windsor Kemble i Harper’s Weekly, 20 juli 1912.
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Redaksjonen
MAGNUS SELAND ANDERSSON
Magnus er masterstudent i historie ved UiO, og interessert i
amerikansk utenrikspolitisk historie med vekt på Midtøsten og
den kalde krigen.
EVEN NÆSS BERGSENG
Even er masterstudent i historie ved UiO, og skriver om lokale
politiske foreninger og stortingsvalg i perioden 1888-1894. Han
har ellers studert idéhistorie og statsvitenskap, og er særlig interessert i politisk tenkning og historiefaglige grunnlagsproblemer.
ANDERS BRENNA
Anders interesserer seg for polarhistorie, og har skrevet masteroppgave om Roald Amundsen og hans forhold til vitenskap. Ellers interessert i nyere europeisk historie, fra 1870 til 1991.
JON EMIL HALVORSEN
Jon Emil er masterstudent med interesse for moderne- og samtidshistorie. En av hans hovedinteresser er totalitære regimer og
bevegelser, og masteroppgaven vil omhandle fascistiske og nasjonalsosialistiske partier i Skandinavia på 1930-tallet.
KJARTAN HVERVEN
Kjartan er masterstudent i historie, og skriver om tysk mellomkrigshistorie og utviklingen av NSDAP, før og etter
maktovertakelsen.
NIRI RAGNVALD JOHNSEN
Niri er masterstudent i historie med særlig interesse for ideologiske strømninger i Europa under det lange 19. århundre (17891914). I tråd med dette skal han skrive en oppgave om skandinavismen i perioden 1848-1864.
ANETTE BJERKE JÆGERSBORG
Anette er lektorstudent og masterstudent på andre semester.
Hun er særlig interessert i globalhistorie, de lange linjene i historien og hvordan og hvorfor verden har blitt som den har blitt.
Masteroppgaven hennes tar utgangspunkt i en svensk reiseskildring fra 1600-tallet.
HANNA KHAZRI
Hanna er masterstudent på tredje semester. Hun er særlig interessert i den moderne Midtøstens politiske historie. Masteroppgaven vil omhandle trekantforholdet mellom USA, Israel og
kurderne på 1960-tallet.

REBECCA LARSEN
Rebecca er lektorstudent og masterstudent i historie. Hun interesserer seg for politisk ekstremisme, moderne sosiale bevegelser og totalitære ideologier. Rebeccas masteroppgave skal handle
om islamisme i Skandinavia.
ØIVIND LØVDAL
Øivind er masterstudent i historie og skriver om klimahistorie i
Norge på 1700-tallet.
DAVID MOEN
David er masterstudent i historie ved UiO. Hans interesser er
hovedsakelig europeisk middelalderhistorie med fokus på krig
og konflikt.
ANNA MARIE S. NESHEIM
Anna Marie er interessert i menneskerettighetshistorie og hvordan ideer har formet verdensnormer og internasjonal lov. Hun
skriver om statsløshet i mellomkrigstiden.
VILDE PAALGARD
Vilde er masterstudent på tredje semester og skal skrive miljøhistorie. Masteroppgaven vil ta for seg Det europeiske naturvernåret 1970 i Norge og forestillingen om en forestående økologisk katastrofe.
SVERRE ERLAND ROSENBERG
Sverre er master i historie. Sverres hovedinteresse er nytids-historie med fokus på de europeiske religionskrigene på 1500- og
1600-tallet.
ANDERS RYKKE
Anders er masterstudent på tredje semester. Med interesse for
tidligmoderne idé- og kulturhistorie vil han skrive master om
opplysningstiden i Norden med fokus på forholdet mellom tidsskriftskulturen og kunnskapsspredning i Danmark-Norge på
1700-tallet.
LINE LINDBERG SØRJOTEN
Line er lektorstudent og masterstudent i historie. I masteroppgaven sin skriver hun om pleiebarnas oppvekstvillkår rundt
1850-1920 og samfunnets lov og praksis ovenfor disse.
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SIGRUN B. WIK
Sigrun er masterstudent på tredje semester, og har en forkjærlighet for eldre historie. Masteroppgaven hennes vil omhandle
framstillinger av vikingtidskvinner fra middelalderen.
ERLEND LUNDVALL
Erlend er masterstudent i historie ved UiO, og skriver om krigsseilerne og den norske handelsflåten under andre verdenskrig.
Erlend er spesielt interessert i filosofihistorie og moderne europeisk historie.

Svar til quiz på s. 80
På tema
1.
Høyrekjøring. 82,9 prosent stemte for å beholde venstrekjøring.
2. Svar på spørsmålet om brennevinsforbudet:
a) Alternativ ii) 61,6 prosent
b) Alternativ i) 55,7 prosent
3. Øl, med alkoholinnhold på over 2,25 prosent.
4. Vigdís Finnbogadóttir. President i perioden 1980–1996.
5.
Eduskunta på finsk, og Finlands Riksdag på svensk.
6. Sannfinländarna. Avhoppergruppa kaller seg for Nytt Alternativ.
7.
Advokat og kriminalromanforfattet Anne Holt.
8. Herbert Ernst Karl Frahm. Herbert Frahm holder.
9. FDP: Freie Demokratische Partei (det liberale partiet).
10. 85 mandat.

11.
12.
13.

19, ett per valgkrets.
1933
1933 (Sic.) KrFs første stortingsrepresentant var Nils Lavik, som satt på
Hordalandbenken.
14. Lars Korvald (1972–1973)
15. Eva Joly
16. Theodore Roosevelt. Etter å ha tidligere vært president for republikanerne,
stilte han i dette valget for det nystiftete Progressive Party.
17. Det Radikale Venstre
18. Torkild Vederhus
19. Svein Stølen og Hans Petter Graver
20. 270 valgmenn kreves for flertall.
21. Odelstinget og Lagtinget.

FORTIDS SKRIVESTANDARD
Hva trykker Fortid?
Vi trykker akademiske artikler, essays og bokanmeldelser. Send
oss gjerne en bearbeidelse eller et utdrag fra masteroppgaven eller bacheloroppgaven din! Men husk at en oppgave eller et utdrag
fra en oppgave ikke alltid er helt formelt lik en artikkel (se under).
For å få teksten på trykk må den oppfylle våre krav. Alle bidrag må
inneholde tittel, forfatternavn, samt faglig og etisk forsvarlige referanser i henhold til tekstens form og sjanger. Bidragene til Fortid
kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Både tekster og
spørsmål kan sendes til fellesadressen redaksjonen@fortid.no eller du kan ta direkte kontakt med en av oss.
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.
H VO RDA N S KRIV E T EKS T 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 oppsummerer argumentasjonen og validerer eller kvalifiserer påstanden.
Artikler i Fortid må ikke nødvendigvis basere seg på originalt kildearbeid, men alle påstander som ikke kan regnes som allment
kjente og aksepterte må begrunnes i litteratur. Se gjerne tidligere
artikler i Fortid.
Bokmeldinger bygges opp slik:
•
Tittel på bokmelding, boktittel, bokforfatter, forlag, år
•
Hovedtekst
•
Forfatteromtale (navn, år født, utdanning, evt. arbeider sist
publisert)
•
Evt. sluttnoter.
I bokmeldinger kreves en påstand om boka, som må fremsettes i
første avsnitt/ingress, og bokmeldingen må begrunne påstanden
med sidereferanser, sitater, og referater. For eksempel kan en påstå
at boka er spennende/omfangsrik, men at den ikke makter å gå i
dybden på tema. Resten av bokmeldingen må da begrunne 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.
DEN REDA KSJ ONELLE P ROSESSEN
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/

