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INNHOLD 
 
2009 
Massemobilisering mot einskildindividet (08.05.09) 
To tusen års nazisme (30.5.09) 
Utvendig og fordømande (19.09.09) 
Biografi som gapestokk (3.10.09)  
 
2010 
Buktale frå parnasset (10.09.10) 
Hagtvedts stengde dør (3.9.10) Debattinnlegg 
 
2011 
Maria utan land (21.1.11) 
Trynefaktor og andletsløyse (28.1.11) Debattinnlegg 
Hovudlaust i krigen (25.3.11) 
Når draumen grip til våpen (8.4.11) 
Med Viagra som våpen (6.5.11) 
Valdtekt og sjølvtukt (17.6.11) 
Tek brodden frå døden (1.7.11) 
Angsten for Eurabia (29.07.11) 
Angsten for å verta minoritet (7.10.11) 
Tal og truverde (14.10.11) 
Må førebu oss på stor omstilling (21.10.11) 
Politikk og galskap (09.12.11) 
 
2012 
Du skal ikkje ha andre gudar enn staten (24.2.12) 
Spelaren (20.04.12) 
Frå spel til røyndom (27.4.12) 
Ei kyrkje utan meining (25.5.12) 
Antisemittisk atterkome i Noreg (15.6.12) 
Psykiatriens grandiositet (22.6.12) 
Landet utan hovudstad (10.8.12) 
Byråkrati og terror (17.08.12) 
Ein tilrekneleg desperado (31.8.12) 
Ein rabbi i Bergen (31.08.12)  
7800 gudlause nordmenn (14.09.12) Debattinnlegg 
Museumssalen (28.09.12) 
Einskildindivid i ein sekulær skule (05.10.12) 
Definitivt ikkje historia om 22. juli (2.11.12) 
 
2013 
Gjerrige memoarar (15.03.13) 
Fritt Ord og svarteliste (21.06.13) 
Den heilage mannen (28.06.13) 
Pappaperm-partiet (23.8.13) 
Avkristninga av Kristeleg Folkeparti (30.8.13) 
Underhaldningsdemokratiet (6.9.13) 



 3 

Slaktarkjerringa og dei heilage kyrne (25.10.13) 
Ei forteljing om ein av «dei» (15.11.13) 
 
2014 
Inferno.no (3.1.14) 
Lærarkampen for sjølvrespekt (14.2.14) 
Reservasjonsrett mot statleg diktat 21.3.14 
Gigantskulegalskapen (2. mai 2014) 
Fridom utan ansvar (23.5.14) 
Slepp skulane laus (13.6.14) 
Dødsbyråkrati i Kardemommeby (20.6.14) 
Fattigdom på billegsal (27.06.14) 
Ubehaget i behaget (22.08.14) 
Siste skanse for læraren (15.08.14) 
Den lovlause ruspolitikken (19.08.14) 
Peter Handke, ein ny Hamsun på Hitler-tur? (17.10.14) 
Fest på den breie veg (14.11.14) 
 
2015 
Det starta med Rushdie (16.01.15) 
Privatiseringa av terroren (30.01.15) 
Eliten og det usiviliserte folket (13.02.15) 
Undergangsroman (20.02.15) 
Straffa for dei gode karakterane (13.03.15) 
Dødsmarsjen (27.03,15) 
Gje meg dei brennande hjarta (17.04.15) 
Dei vaksnes russefest (15.05.15) 
Då Jan Egeland fekk styra landet (19.06.15) 
Frå universitet til moské (14.8.15) 
Mellom idyll og domedag (4.9.15) 
Piggtråden og grenseløysa (18.9.15) 
Mor Merkel (25.9.15) 
Det går ei grense (2.10.15) 
Stemninga snur i Tyskland (9.10.15) 
Eg kan ikkje anna, Gud hjelpe Tyskland (16.10.15) 
Dei siste dagars skinheilage (23.10.15) 
Trugsmålet frå høgre (30.10.15) 
Intellektuelle som bryt tystnaden (06.11.15) 
Krisa som er større enn flyktningekrisa (13.11.15) 
Terroren og underhaldningskulturen (20.11.15) 
Medan vi venter på Erdogán (11.12.15) 
Stemnemøte med globaliseringa (18.12.15) 
Angsten for dei andre (24.12.15)  
 
2016 
Religionskrig i den politiske sona (8.1.16) 
15.1.16 Stø asylkurs i Tyskland 
Merkel er i tidsnaud (22.1.16) 
Den flytande grensa (29.01.16) Mangler 
Nestekjærleiken og makta (29.1.16) 
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Kløft mellom politikarane og folket (12.2.16) 
Trollkvinna og dei gode hjelparane (26.2.16) 
Merkel spelar høgt (11.3.16) 
Normaliseringa av Tyskland (18.3.16) 
Twittergeneralen (8.04.16 
Når røynda vert satire (22.4.16) 
Den fæle fortida (20.5.16) 
Vi som ber all verdas skuld (3.6.16) 
Å retta kyrkje for moské (24.6.16) 
Tysk identitetskrise etter Brexit (1.7.16) 
Det hjernevaska folket (5.8.16) 
Trollet i øskja (26.8.16) 
Kongen for trøndarar og somaliarar (9.9.16) 
Lesebøkene som forma Noreg (16.9.16) 
Då folkeånda vart sosialdemokrat (23.9.16) 
Frå Noreg til kosmos (30.9.16) 
Då «vi» vart «dei andre» (7.10.16) 
Trump og den nasjonalkonservative revolusjonen (28.10.16) 
Politikkens Bonnie & Clyde (4.11.16) 
Rekneskapens time (11.11.16) 
 
2017 
Ja, vi lyg for dykk (20.1.17) 
Eit skrømt går gjennom Det kvite huset (24.2.17) 
Drikkegildet i Oslo (17.3.17) 
Ordskiftedomarane (31.4.17) 
Hippiar ved makta i terrorens tid (21.4.17) 
Etnisk underklasse gir meir jihadisme (28.4.17) 
Meir røyndom gir mindre jihadisme (5.5.17) 
Bjørneboes aure (26.5.17) 
Nokre råd til dei rådville (16.6.17) 
Politikarprestene (30.6.17) 
Det humanistiske skråplanet (7.7.17) 
Ned i gjørma (8.8.17) 
Dei reine hendene (20.10.17 
Den utrue vaktbikkja (17.11.17) 
Sekstiåttarar i (grill)dress (24.11.17) 
For dei spesielt interesserte (1.12.17) 
Den frivole tanta og gategutyen som vart skjønånd (8.12.17) 
Jakta på jegaren (22.12.17) 
 
2018 
Metoopia (16.2.18) 
Media som aktor og dommar (27.4.18) 
Kvardagsrevolusjonen (4.5.18) 
Innvandringsrevolusjonen (11.5.18) 
Erstatningsrevolusjonen (18.5.18) 
Gufset frå skrivebordsskuffa (13.7.18) 
"Jøden" som nazist (31.8.18) 
Narrespelet i Libya (21.9.18) 
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Kjærleik i revolusjonens tid (29.11.18) 
 
2019 
Venstrepolulismen i høgrepopulismens tid. (15.2.19)  
Houellebecq og vegen mot undergangen (22.3.19) 
Houellebecqs von (29.3.19) 
Venstresidas sidesprang med Houellebecq (5.4.19) 
Den nye utopien (10.5.19) 
Sumarbrev frå ei tapt tid (9.8.19) 
Når politikarar vert hasjprofetar (6.9.19) 
Karrierejegarar av alle kjønn, forein dykk! (29.11.19) 
 
2020 
Andlet til andlet med ein niqab (24.1.20) 
Den vesle og den store heimen (21.2.20) 
Krystallpalasset sprekk (27.4.20) 
Attende til det nye (17.4.20) 
Fagre nye koronaverd (30.4.20) 
Ein varsla pandemi (22. mai 2020) 
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Massemobilisering mot einskildmennesket  
 
Artikkelsamlinga Kampen om ekteskapet og barnet av Nina Karin Monsen inneheld mange 
sterke og provoserande ord om den homofile aktivismen og rolla han har i utforminga og 
vedtakinga av den nye ekteskapslova. Om homofili og homofile ålment har eg i boka totalt 
funne desse utsegnene: At homofile relasjonar er mindre stabile enn heterofile (32); at 
heterofile par har større samfunnsverdi enn homofile par, fordi den siste konstellasjonen berre 
kan bera fram og oppdra born gjennom kostbar, bioteknologisk assistanse (21, 30); at lesbiske 
partnarar skil seg tre gonger så ofte som heterofile ektefellar (37); at einkjønna par har ein 
«sjølvsteriliserande praksis», dvs. at den som lever i eit forhold til ein person av same kjønn, 
har ein seksuell praksis som fører med seg at ein ikkje kan få born i dette forholdet (90); at eit 
likekjønna par ikkje kan ha ein familierelasjon, men berre ein venskapsrelasjon, fordi to 
menneske som ikkje er i slekt med kvarandre, berre kan verta det gjennom felles biologiske 
born (94–95) og at homofile difor manglar «ekteskapleg evne» (117); at homofile relasjonar 
ikkje er samfunnsbyggjande, fordi dei homofile ikkje kan få felles born (94); at den homofile 
relasjonen «aldri blir like ærefull» som den heterofile, fordi «æra til ekteskapet» oppstår av 
det felles biologiske barnet (103); at homofile ikkje kan danna nokon familie, fordi familien 
ikkje kan oppstå utan biologiske band (106); at ei utstrekt «seksuell pendling» i lesbiske og 
homofile miljø viser at homofili i dag ofte er eit eksistensielt val gjort like mykje på grunnlag 
av ein ideologi som på grunnlag av ei medfødd legning (171–8); at eit lesbisk par med barn 
gjennom bioteknologisk assistanse er eit «reelt manggifte», fordi det er fleire enn to vaksne 
som er foreldre til barnet (191); at homofile i oppfatninga si av kjærleiksomgrepet ikkje 
forstår samanhengen mellom ekteskap og samfunn (194). 
 
TIL SKREKK OG ÅTVARING 
Mange andre utsegner frå boka har vore presenterte i avisspaltene til skrekk og åtvaring. Så 
langt eg har kunna sjå, har desse vore tekne ut av samanhengen sin. Brotstykke av ironiske og 
polemiske formuleringar er vortne presenterte som klare meiningar. 
 
Eit ofte brukt døme er utsegna til Monsen om at homofile kanskje har krav på trygd. Her er 
samanhengen denne: Monsen seier at homofile par har vorte jamstelte med heterofile ektepar 
og har fått retten til å skaffa seg born ved hjelp av assistert befrukting, som ein kompensasjon 
for diskrimineringa i tidlegare tider; men då har jo dei homofile vorte diskriminerte på grunn 
av ei seksuell legning som den nye lova oppfattar som medfødd; kvifor skal dei som har vorte 
diskriminerte på grunn av ei medfødd legning, få born som kompensasjon? Kvifor ikkje heller 
ei utbetaling over trygdebudsjettet? (134) 
 
Ein treng ikkje å lika denne argumentasjonsforma for å framstilla henne korrekt som det ho 
er: ikkje eit innlegg for å gje homofile trygd for homofilien deira, men eit innlegg mot 
bioteknologisk assistanse til likekjønna par. 
 
KVA SA HO FAKTISK? 
Av konkrete, generelle utsegner om homofili og homofile i boka til Monsen er det dei som er 
siterte ovanfor, som står att. Ein del av desse utsegnene er innhaldsmessig uproblematiske, 
fordi dei stør seg til konkrete data eller står fram som positivt analytiske utsegner: Dersom 
statistisk materiale faktisk viser at lesbiske partnarar skil seg 3 gonger så ofte og homofile 
partnarar 1,4 gonger så ofte som heterofile ektefellar, så kan det ikkje vera rimeleg å gå til 
felts mot referansen; dersom ein definerer «familien» som ein einskap med evne til å bera 
fram felles biologiske born, kan likekjønna par ut frå sjølve definisjonen heller ikkje danna 
familie. 
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Dei som ikkje deler synet til Monsen, kunne her peika på moglege inkonsekvensar i sjølve 
definisjonane: Dersom felles biologiske born er det einaste grunnlaget for familien og 
ekteskapet, er òg barnlause ekteskap mellom mann og kvinne «sjølvoppløysande»; dersom det 
vert klart at den eine av partane er steril, og paret likevel held fram samlivet, så dyrkar vel 
dette heterofile paret ein «sjølvsteriliserande» praksis? 
 
Er dessutan familien heile grunnlaget for samfunnet og sivilisasjonen? Kan det ikkje 
argumenterast for at den individuelle skaparkrafta, som ikkje sjeldan har vore høgast hjå 
ugifte, einslege personar, òg utgjer eit slikt grunnlag? Kva med den kulturberande funksjonen 
til klosterfellesskapen i høgmellomalderen? 
 
Eller ein kunne hevda at Monsen, når ho gjev den heterofile samlivsforma større 
«samfunnsverdi» enn andre samlivsformer, definerer samfunnsverdien reint økonomisk og 
biologisk. Her kunne ein seia at ordet verdi er uheldig, fordi det så lett spelar over frå den 
sosiologiske funksjonaliteten til relasjonstypane til ei oppfatning av den ålmenne verdien til 
individa. 
 
SIGURD SKIRBEKK                                                                                                              
Det finst med andre ord ein språkbruk hjå Monsen som kan vendast mot henne. Men det er 
neppe språkbruken som har skapt den krasse motstanden mot synsmåtane hennar, personen 
hennar og tildelinga av Fritt Ord-prisen. I 1999 presenterte professor Sigurd Skirbekk ein 
sosiologisk samtidsanalyse som braut med mange tidsrette synspunkt på nyliberalitet, 
seksualitet og ekteskap, rasisme og innvandring, økologi og hedonisme, demografi og 
kulturoverleving. 
 
Skirbekk la fram synet sitt med ei korrekt akademisk språkform, men vart like fullt 
skandalisert i pressa og måtte sjå kontoret sitt okkupert av aktivistar. Praksisen med å møta 
meiningar med aksjonar, idear med demonstrasjonar, bøker med masseopptrinn, har lenge 
vore halden i hevd i Noreg. Truleg er det tradisjonen frå den gamle, elles utdøydde 1970-
talsmaoismen som vert førd vidare i den nyliberale-radikale ålmenta av i dag. 
Støyen omkring boka og prisen til Monsen reiser dermed i seg sjølv spørsmålet om 
sigersgangen til kulturradikalismen og nyliberalismen i norsk kulturliv sidan 1970-åra har ført 
til ei utoleleg innskrenking av åndsfridomen, fordi visse livssyn, haldningar og idear nærast 
automatisk utløyser ei aggressiv mobilisering av massen mot den einskilde. 
 
ÅTAK PÅ YTRINGDFRIDOMEN 
Eit døme på slik massemobilisering finn vi på Facebook, der det no ligg inne tre profilar som 
samlar motstand mot Nina Karin Monsen. Den største har pr. 7. mai 12.152 medlemer. To 
andre profilar har som profilbilete eit portrett av Nina Karin Monsen som er kryssa ut med 
raud tape, altså ei slik utkryssing som kan skapa assosiasjonar til dødslister. 
 
Dette inntrykket vert ikkje svekt av språkbruken i mange av dei skriftlege kommentarane til 
profilane, der Monsen vert kalla ei «drittkjerring» som vonleg vil «tryna som faen så tenna 
sprutar», i tillegg til at ho burde vore «arrestert», sett i «isolat» og utvist frå landet som den 
«helvetes religiøse konservative faen» ho er. 
 
Etter mi oppfatting er berre eksistensen av ein slik profil eit alvorleg åtak på ytringsfridomen, 
fordi han vekkjer angst for å ytra visse meiningar. Når ei meiningsytring kan føra til 
organisering av tusenvis av menneske under eit trugande profilbilete og fiendslege appellar 
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retta mot eit einskildindivid, er det berre dei færraste som vil våga å ta opp att eksperimentet. 
I lange periodar vil kanskje ingen våga å gå i opposisjon. 
 
EIN VERDIKONSERVATIV OPPOSISJON 
Boka til Monsen er nettopp uttrykk for ein kristen-verdikonservativ opposisjon i ein kultur der 
feministisk-nyliberale-radikale synsmåtar har vorte dominerande og tonegjevande. I Kampen 
om ekteskapet og barnet kjem denne opposisjonen til uttrykk hovudsakleg i desse haldningane 
eller oppfatningane: 
 
1. Den nye ekteskapslova byggjer på eit verds- og menneskebilete som er henta frå dei 
aktivistiske feministisk-homofile miljøa, der det fysiske kjønnet er irrelevant i kjærleik og 
ekteskap. Dette menneske- og verdsbiletet, og denne lova, står ikkje berre i motsetnad til 
kristendomen, men inneber ei juridisk avkristning. Eit av dei kristne grunnbileta, den heilage 
familien, med mor, far og barn, vert bytt ut med to likekjønna personar med eit bioteknologisk 
framstilt barn. Dette nye familiebiletet kjem i staden for og parodierer det kristne urbiletet av 
den heilage familien. 
 
2. Denne nye lova har vorte vedteken ved hjelp av ein feministisk-homofil lobby som har 
pressa fram eit tempo og ein mangel på utgreiingar som er både udemokratisk og uforsvarleg. 
Konsekvensane av lova har vorte tilslørde for folk flest. Under påverknad av lobbyen har 
mange politikarar brote vallovnader og røysta gjennom ei lov fleirtalet er motstandarar av. 
Heterofile ektepar, gifte under den gamle ordninga, vert utan spørsmål overførde til den nye 
og er dermed i juridisk meining «likekjønna gifte» eller gifte under ei ekteskapslov som ikkje 
skil mellom heterofile og homofile par. Mange (kristne) ektepar får dermed omgjort 
ekteskapet sitt til ei ordning som strir mot deira tru og overtyding. 
 
3. Det vil verta ein auke av «konstruerte born» som lever hjå par med same kjønn eller hjå 
einslege, dels utan at vi har kjennskap til dei sosiale og psykologiske konsekvensane for 
borna, og dels i strid med den kunnskapen vi har om trongen born har for både far og mor. 
4. Samankoplinga av den nye ekteskapslova og lova om bioteknologi vil føra til ei eskalering 
av kunstig befrukting, bruk av donoregg, leige av livmorer etc. Det vert opna for ein stadig 
auke i talet på bioteknologisk «konstruerte born» utan høve til kjennskap til det biologiske 
opphavet sitt, noko som inneber at tusenvis av born planmessig og lovleg vert fråtekne ein 
grunnleggjande rett. 
 
5. Ein vidare konsekvens av denne utviklinga vil føra til at barnet vert ei vare på ein 
bioteknologisk marknad, der gena til sæden og egga for venleik, helse og intelligens vert 
tekne omsyn til, slik at den menneskelege reproduksjonen meir og meir fell inn under 
rasehygieniske prinsipp. (Men dette argumentet må sjølvsagt gjelda for assistert befrukting 
ved hjelp av utvald sæd/egg frå ein tredjepart, anten «foreldra» er av same kjønn eller ikkje.) 
Som eit sjette punkt i denne kritikken kunne ein leggja til: Dersom bioteknologisk befrukting 
og graviditet vert omfattande nok, vil forskinga på dette feltet kunna leggja grunnen for 
innsikter og metodar som på visse vilkår opnar for skrekkscenario som i Vidunderlige nye 
verden av Aldous Huxley, altså ein uhøyrd sentralkontroll over mennesket. 
 

* 
 
Fem av desse seks synspunkta kjem oss alle ved, utan omsyn til livssyn, seksuell legning og 
alder. Det burde vera mogleg både å fremja og vera samd i slike synspunkt utan å vekkja 
raseriet til tusenvis av menneske. Er det ikkje eit rom mellom homofili og homofobi? Dersom 
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Nina Karin Monsen kan ha rett i berre halvdelen av kritikken sin, kan den nye lova ha vorte 
vedteken over hovuda på folk og utan omsyn til vidtrekkande konsekvensar. Då sov vi i 
timen. Då burde vi vel òg vera glade for å verta vekte, jamvel om det skjer med friske 
karakteristikkar. Og då kan vinnaren av Fritt Ord-prisen i år vera det beste valet sidan Kim 
Friele i 1978. 
 
8. mai 2009 
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To tusen års nazisme 

Romanen Grense Jakobselv av Kjartan Fløgstad er bygd opp av kapittel som alle er daterte. 
Den som gjer eit søk på desse datoane, vil fort finna ut at dei skjuler mange av dei mest 
lagnadstunge hendingane i det 20. hundreåret: børskrakket i 1929, bokbrenninga i Tyskland, 
«Krystallnatta», starten på vinterkrigen, atombomba over Hiroshima og drapet på John F. 
Kennedy, for å nemna noko. 

Slik viser dateringa av kapitla i fiksjonen til den verkelege historia som horisonten for hending-
ane og personane i romanen, som fører oss inn i det tyske borgarskapet i 1920-åra, nazimiljøet i 
1930-åra, krigen i Noreg, og gamalnazistiske miljø etter krigen. Etter kvart får vi også sjå litt av 
den norske venstrerørsla med augo til overvakingspolitiet. 

Lerretet er altså stort og spent ut på liner der både forfattaren og lesaren må streva med å halda 
balansen mellom røyndom og fiksjon, realisme og parodi. Her får vi høyra om det nynorske 
tidsskriftet «Syn og Design» og om «berarane av tysk kultur og ånd», nemleg ungnazistane som 
bar tysk litteratur til bokbåla i 1933. Høgdepunktet i denne politiske humoren er skildringa av 
agentane i tryggingstenesta til politiet som dei einaste ideologisk interesserte lesarane til den 
norske venstreintelligentsiaen. 

STYRKEN OG VEIKSKAPEN 
Styrken til romanen er det dristige temaet: Har den demokratiske, velståande, kultiverte verda 
vår løynde makthavarar? Var det hemmelege våpenlageret som politiet tilfeldig kom over i Oslo 
i 1978 berre toppen av eit isfjell? Er «treslotta og villaeigedomane» på Frogner og i Bærum «dei 
synlege tårna og borgmurane over eit samanhengande underjordisk festningsanlegg» med indre 
samband til nazismen? 

Veikskapen til romanen ligg i at dette hovudtemaet krev omfattande historiske, idéhistoriske og 
filosofiske utgreiingar som romanen også til dels gjev, men ved hjelp av «upålitelege» forteljarar 
som nettopp fordi dei er upålitelege, riv grunnen bort under desse utgreiingane. 

Romanen har såleis to prosjekt, som undergrev kvarandre. Det fyrste prosjektet er historisk-
filosofisk og vil framstilla nazismen som ei stadig levande makt. Det andre prosjektet er 
psykologisk og vil visa korleis menneske med svart samvit kan bruka historie og filosofi til å 
rettferdiggjera vondskapen sin. Les ein med det psykologiske perspektivet, må både historiske 
skildringar og filosofiske resonnement dragast i tvil; les ein med det politiske perspektivet, må 
ein sjå bort frå det psykologiske. 

Denne uvissa om korleis ein skal lesa, vert attspegla i tittelen på romanen. For finnmarksbygda 
Grense Jakobselv er i dag ei bygd utan fast busetjing, plassert på grensa mellom to verder, 
militarisert og heimsøkt av agentar med dobbel identitet. 

NAZIFISERINGA 
Det tek til med skildringa av ei gravferd i Flensburg i Schleswig-Holstein. I romanen heiter byen 
Flensborg, som kanskje spelar på at byen frå 1945 var ein tilfluktsstad (ei borg) for tyske 
nazistar. Den viktigaste fluktruta for prominente krigsbrotsmenn under og etter fallet til Det 
tredje riket i 1945, den såkalla Rattenlinie Nord, enda i Flensburg. Her vart det dei siste 
krigsdagane produsert mengdevis av falske papir som omskapte massemordarar til meinige 
soldatar. 
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Med nye identitetar forsvann mange nazileiarar i massen av flyktningar. I åra etter krigen dukka 
dei opp att i den lokale forvaltinga. Både i skulestellet, politiet og framom alt i rettsstellet sat det 
folk med dyster fortid. Krigsbrotsmenn som kom for retten her, fekk milde dommar; etterlyste 
nazistar fekk gode stillingar under nye namn. Såleis kunne ein seia at Flensburg symboliserer 
nazifiseringa av det vestlege etterkrigsdemokratiet. 

Det er denne nazifiseringa av velferdsdemokratiet som vert framstilt i gravferda som opnar 
Grense Jakobselv. Den som vert gravlagd, er hovudpersonen i romanen, den tidlegare SS-
mannen og seinare øvste statsadvokat i Schleswig-Holstein, dobbeldoktoren Paul von 
Damaskus. «Alle» har møtt fram for å heidra han: representantar for delstats- og 
sambandsregjeringa, NATO og Rotary, hemmelege britiske spesialstyrkar og det italienske P2, 
norsk overvakingspoliti og Fritt Ord. I lys av romanen som følgjer, verkar denne byrjinga som 
ein demonstrasjon av den indre einskapen mellom nazismen og etterkrigsdemokratia. 

HEMMELEGHALD 
Med dette utgangspunktet reiser romanen det gamle spørsmålet om korleis det nazistiske 
barbariet kunne oppstå frå den borgarlege daninga og humanismen. Svaret vert gjeve ved å lata 
ein borgarleg humanist med nazi-fortid rettferdiggjera seg, samstundes som han avslører seg og 
sine likesinna gjennom dette sjølvforsvaret. 

Men boka har også ein annan upåliteleg forteljar, ein tenestemann i det norske tryggingspolitiet, 
som til sist går organisk i eitt med den fyrste forteljaren. Denne samansmeltinga klargjer det 
politiske verdsbiletet til romanen, nemleg at dei to tilsynelatande hovudmotsetnadene i nyare 
historie, det totalitære og det demokratiske, nazismen og humanismen, djupare sett er ein 
einskap som uttrykkjer seg i ein «hemmeleg stat i staten». 

Eit særleg problem for dette blikket som leitar etter likskapen mellom humanisme og nazisme, 
er at ideane og særpreget til hendingane forsvinn. Ein konsekvens kunne vera at det til sist vert 
umogeleg å koma fram til ei spesifikk forståing og ein kritikk av til dømes nazismen. 

UNDERTEKSTEN 
Fløgstad høyrer til dei forfattarane som morar seg sjølv og andre med å leggja hemmelege 
lappar mellom, under og inni orda. I Grense Jakobselv har han ikkje berre komprimert åtti år 
med vestleg historie i nokre datoar. Den som ser nærare etter, vil finna at han også har samla 
saman to tusen års idéhistorie i namna på romanpersonane og dei innbyrdes relasjonane deira. 
Med familiebakgrunnen sin representerer hovudpersonen Paul von Damaskus det danna tyske 
borgarskapet, den humanistiske danningsideen, ja, heile den humanistiske tradisjonen og 
dessutan kristendomen: Namnet «Paul von Damaskus» viser til Paulus, som omvende seg til 
kristendomen etter visjonen av den oppståtte Kristus på vegen til Damaskus. 

Slik vert det varsla om ei indre, idémessig, ubroten line frå kristendomen over humanismen til 
nazismen, og frå nazismen til kulissane bakanfor den demokratiske velferdsstaten av i dag. 

Namnet til forteljaren Otto Nebelung gjev ein klangleg assosiasjon til Nibelungen-ringen, 
Wagners hovudverk. Og jamvel om Nebelung er eit heilt vanleg tysk etternamn, så inneheld det 
også ordet Nebel som tyder «tåke» på norsk. Dermed forstår vi at til at denne forteljaren 
tåkelegg det han fortel om, eller med andre ord at han er ein såkalla «upåliteleg forteljar». 

Den andre forteljaren, Alf Magnus Mayen, studerte jus og kom inn i det norske tryggingspolitiet 
driven av trongen til å distansera seg frå den nasjonalsosialistiske familiebakgrunnen sin og aktivt 
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motarbeida totalitære retningar som nazisme og kommunisme. Men dersom hovudpersonen og 
den andre forteljaren har så talande namn, løner det seg kanskje å slå opp i namneboka på Alf. 
Og sanneleg er ikkje Alf namnehistorisk ei avleiing av Adolf. At Magnus er latin for «den store», 
veit vi frå før. Altså vert det skjulte namnet til den andre forteljaren «Adolf den store», altså ei 
tilvising til Hitler. Såleis postulerer òg forteljarnamna ei eining mellom nazismen og den 
politiske overvakinga i etterkrigstida. 

TEK FRÅ ALFRED ANDERSCH 
Romanen etablerer desse samanhengane mellom humanisme og nazisme, demokrati og terror 
ved at forfattaren stel frå den sjølvbiografiske forteljinga til den tyske forfattaren Alfred An-
dersch, Der Vater eines Mörders, utgjeven i 1980. Her skildrar Andersch ein skuletime ved 
Wittelsbacher-gymnaset i München i 1929, der Gebhart Himmler, far til Heinrich Himmler, 
var rektor. 

I etterordet til forteljinga si reiser Andersch denne tankekrossen: Korleis kunne Heinrich 
Himmler, som var oppvaksen i ein gamal, humanistisk og høgt danna, borgarleg familie, utvikla 
seg til den største massemordaren i historia? «Gir da humanismen overhodet ingen beskyttelse 
for noe som helst?» spør Andersch og legg til: «Spørsmålet er egnet til å styrte en i fortvilelse.» 

Fløgstad tek det han treng frå forteljinga til Andersch og set sine eigne romanpersonar (Paul von 
Damaskus og Otto Nebelung) inn i den lånte handlingsramma. I kapitlet etter lèt han Paul von 
Damaskus dukka opp som gjesteførelesar ved Universitetet i Oslo i 1978 og byggja førelesinga 
si på forteljinga til Andersch, eller i røynda på etterordet til Andersch, nærare bestemt på sitatet 
ovanfor. No er det Paul von Damaskus som stiller spørsmålet om tilhøvet mellom humanisme 
og nazisme. Såleis legg forteljinga og etterordet til Andersch utgangspunkt og grunnlag for 
Grense Jakobselv. 

Men dette utgangspunktet og grunnlaget er mangelfullt både historisk og filosofisk. For alle som 
les Der Vater eines Mörders, kan sjå at Gebhart Himmler ikkje representerer nokon ekte 
humanisme, men snarare den militært orienterte prøyssiske konservatismen som òg 
idéhistorisk var sjølve motpolen til den tyske humanismen frå Herder til Humbold. Det går 
fram òg av attforteljinga i Grense Jakobselv. Dersom nazismen voks ut av ein ekte humanisme 
med vekt på individ og fridom, står vi sjølvsagt overfor eit deprimerande paradoks. Men kven 
kan verta himmelfallen over at Heinrich Himmler kom frå ein prøyssarfamilie med 
militaristiske ideal? 

OPPHAVET TIL NAZISMEN 
I ein av dei fyrste systematiske kritikkane av den tyske nasjonalsosialismen, Nihilismens 
revolusjon frå 1939, seier Hermann Rauschning at den tradisjonelle borgarlege kulturen i 
Tyskland sidan midten av 1800-talet hadde gjennomgått ein «selvdestruksjon», ei moralsk og 
idémessig utholing og forderving som i 1930-åra opna vegen inn i statsapparatet for den 
nazistiske nihilismen. Kort sagt meiner Rauschning at dei humanistiske kreftene i den tyske 
borgarlege kulturtradisjonen vart sløkte i løpet av 1800-talet og avløyste av ei makt- og 
interessetenking som bana vegen for det nazistiske barbariet. 

I mangel av ein humanistisk produktivitet som hadde kunna leia tyskarane ut av kaoset i 
mellomkrigstida, greip dei konservative til «hemmelege intrigar, maskert eller åpen terror, til 
syvende og sist til naken vold som middel i den politiske kampen», og det var dette 
kontinuitetsbrotet i tysk kultur, dette borgarlege forfallet som bana vegen for barbariet. Den 
uthola, impotente og moralsk forderva borgarlege kulturen stod hjelpelaus overfor den 
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nasjonale audmykinga i Versailles, den aukande kulturelle desorienteringa og det nesten totale 
økonomiske samanbrotet i 20-åra. Nazismen voks med andre ord ikkje ut av humanismen, slik 
som postulatet lyder i Grense Jakobselv; nazismen voks tvert om ut av at humanismen var 
broten saman. 

I Grense Jakobselv saknar ein dette perspektivet. Igjen og igjen, frå dei mest ulike synsvinklar, 
vert identiteten mellom nazismen og tysk humanistisk kulturtradisjon i det store heile postulert. 
I djupet av Schwarzwald slår den akademiske tyske ungdomen ring rundt det flammande 
bokbålet og syng Mozart, Schubert, Brahms – «stammens hyl». Vi får høyra at «den sterkaste 
oppslutninga om Det tredje riket (kom) frå den akademiske ungdommen». Det vert tala om 
Hegel og Schelling, om at «både Heydrich og Himmler kom frå det høgaste og mest kultiverte 
danningsborgarskapet», at «særleg blant føringseliten i SS var det mange som kom frå møblerte 
heimar». Ugjerningane til SS vart «leda av unge intellektuelle, av akademisk utdanna juristar frå 
dei beste familiar, som ofra seg for ei stor sak». Også norske landsforrædarar var gjerne «både 
intelligente og velutdanna». 

MISTYDINGA 
Denne einsidige samanknytinga av «møblerte» heimar, tysk humanisme og nazisme vert styrkt 
gjennom falske historiske opplysningar og filosofiske mistydingar. Til dømes vert det sagt at «alt 
fleire år før maktovertakinga var Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund 
dominerande på tyske universitet og høgskular». 

Men etter Richard J. Evans’ The Third Reich in Power (2005) var mindre enn fem prosent av 
tyske studentar medlemer i den nazistiske studentorganisasjonen før maktovertakinga. Vidare 
vert det hevda at «Hölderlin-renessansen for alvor tok til under Det tredje riket», samstundes 
som det vert underslege at det var den jødiske anarkisten Gustav Landauer, drepen i fengslet av 
frikorpssoldatar i 1919, som i 1916 var ein av dei som innleidde denne renessansen. Det kunne 
lett vore gjeve fleire døme. 

Når det gjeld det filosofiske innslaget i romanen, stussar eg over avhandlinga til Paul von 
Damaskus, der han «legitimerte den autoritære førarstaten» ut frå Nietzsches Menschliches, 
Allzumenschliches. I denne boka forsvarar ikkje Nietzsche berre ei samfunnsordning med 
herrar og slavar, men går også inn for eit minimum av statsapparat og leverer eit forsvar for 
jødefolket; dessutan framstiller han den ideale lærde som «vandraren», den frie ånda som svik 
alle overtydingar og alle fellesskapar, går frå synsstad til synsstad utan å festa seg ved ein særleg 
og som difor lever i åndeleg einsemd, utan andre å tala med enn sin eigen skugge. Korleis 
greidde Paul von Damaskus å få med seg slike Nietzsche-trekk inn i forsvaret av den autoritære 
førarstaten? 

UPÅLITELEGE FORTELJARAR 
Den nazistiske Nietzsche-tolkinga som vert presentert av den fyrste upålitelege forteljaren, må vi 
vel lesa med mistankens blikk. Men kva med den postmoderne Nietzsche-tolkinga som den 
andre upålitelege forteljaren fører inn? Den er for kortfatta til at lesaren kan ta stilling til henne. 
Til gjengjeld (eller overmål) vert vi her førde inn i eit nesten uoverskodeleg nettverk av personar 
og hendingar, mord og kidnappingar, nyre- og manuskripttjuveri som lèt til å enda med ei 
rehabilitering av marxismen (rett nok minus arbeidarklassen) på (postmoderne) nietzscheanske 
premiss. Kor seriøst skal vi oppfatta dette? Og kor seriøst skal vi ta framstillinga av Platon som 
ein tidleg forsvarar av det nazistiske eutanasi-programmet? 
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Det upålitelege i det historiske og idéhistoriske innslaget i romanen kan gå tilbake på dei 
upålitelege forteljarane. Forteljaren Alf Magnus Mayen karakteriserer då òg utsegnene til den 
andre forteljaren som «overflatiske, og ofte lett gjennomskodelege (forsøk) på å rettferdiggjera 
seg sjølv filosofisk» og dessutan skrivne i fylla. Skal dette innebera at vi må oppfatta mesteparten 
av Grense Jakobselv som sjølvforsvaret til ein tidlegare SS-mann? Det ville riva grunnen bort 
under både dei historiske fakta i romanen, dei idéhistoriske linene og dei filosofiske 
resonnementa. 

Hovudtesen om ei indre idémessig line frå kristendomen og den humanistiske daninga til 
nazismen ville verta eit ledd i denne forsvarstalen, og det politiske prosjektet til romanen, 
framstillinga av «den hemmelege staten i staten», ville verta til ei vrangførestelling i sinna til 
forteljarane. 

For om ein gjev dei «upålitelege» forteljarane heile ansvaret for manglar i dei filosofiske og 
historiske framstillingane, kokar Grense Jakobselv ned til ein psykologisk roman. Men ein 
psykologisk roman med ein nesten utelukkande politisk, historisk og filosofisk intrige, kan 
berre den lesaren få utbyte av som har så omfattande historiske og filosofiske kunnskapar at 
han kan stilla spørsmål ved framstillingane i romanen; for berre om ein merkar avvik i 
framstillinga frå dei rådande oppfatningane, kan ein også sjå den psykologiske dynamikken. Eg 
er i tvil om ein slik polyhistor eller «manglærd» lesar i det heile kan finnast. 

Til dømes har romanen ein lang gjennomgang av rettsfilosofien hjå kjende og ukjende lærde 
som Arnold Gehlen, Franz Alfred Six, Carl Schmitt, Ernst Forsthoff, Georg Wolff, Otto Koell-
reutter, Justus Wilhelm Hedemann osb., osb. Her må lesaren kunna lita på at gjennomgangen 
er fagleg truverdig og ikkje merkt av ein «upåliteleg» forteljar. Eller må vi på biblioteket etter 
vanskeleg tilgjengeleg litteratur for å kunna koma vidare i romanen? Eller skal vi berre lesa det 
som namedropping for å gje tidskoloritt? 

PARODI 
Etter mitt syn inviterer Grense Jakobselv både med forma si og stoffet sitt til å verta lesen med 
tillit, samstundes som forteljarane vert diskvalifiserte som upålitelege. Det finst mange opplagt 
tvilsame rasjonaliseringar og sjølvforsvarsinnlegg i utgreiingane til forteljarane. Men dei 
filosofiske og historiske rammene til forteljingane synast å liggja fast som den horisonten det 
upålitelege ved forteljarane spelar seg ut mot. Dei historiske og idéhistoriske grunnbileta om ei 
ubroten line frå kristendomen til nazismen, og ein indre identitet mellom nazismen og 
velferdsdemokratia, er dessutan lagde ned i ein basis under forteljarane, nemleg i namna og 
slektskapstilhøva deira. Når denne horisonten, desse grunnbileta, vert så einsidige som i Grense 
Jakobselv, går noko av det upålitelege ved forteljarane over på forfattaren. 

Dette tillitsbrotet vert forsterka gjennom skildringa forteljaren Alf Magnus Mayen gjev av 
oppveksten sin i Bærum i 1950- og 60-åra. Det er mogeleg at mange innflyttarar, 
bondestudentar og vestlandsdjevlar kan finna denne skildringa morosam, men ho er lite 
truverdig. Mayen skildrar geografien til kommunen som eit eksotisk og framandt landområde, 
som om han aldri har vore der sjølv, men sit med ei kartbok på skrivebordet. 

Korleis kan ein som har vakse opp i Oslo-borgarskapet skildra Frognersetra som eit «velståande 
bustadstrok»? Den lokale kulturen, eller den borgarlege daninga, vert karakterisert som eit 
spørsmål om å eiga bil og tala engelsk. 
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Påstandar som at menneske utan bil vart rekna som «opplagt kommunistar», viser at forteljaren, 
som skal ha vakse opp i Bærum, har eit teoretisk og fjernt tilhøve til staden. Utsegner som at 
«alle virka like, var like å sjå til» vitnar om ei kolonial haldning til dei menneska som skal ha 
danna barndomsmiljøet hans. Påstanden om ein oppvekst i eit verdikonservativt miljø vert endå 
meir svekt av at han ikkje kan stava namnet til Aasmund Brynildsen rett, og at han trur 
at sjempegodt er ein språklyd som inngår i Bærums-sosiolekten. 

Å dekkja slike litterære veikskapar med det at forteljarane er upålitelege, vert vel for subtilt? For 
meg er det forfattaren som fell ned i parodien på ein stad der han burde stått på realismen, for 
her gjeld det truverdet og identiteten til hovudforteljaren hans. 

KLASSETENKING 
Det spørst om ikkje både dette sviktande truverdet i den realistiske skildringa av Bærums-
miljøet, og det upålitelege i den upålitelege skildringa av tysk kulturhistorie, spring ut frå ei 
grunnleggjande klassetenking som det elles har gått sterkt attende med sidan 1989. 

Les eg romanen som eit politisk-historisk-idéhistorisk verk, synest eg han lid av den same 
ideologiske slagsida. Nazismen har liksom ein særleg kjærleik for kostbare møblerte heimar, 
medan «krakkar og pinnestolar» vernar mot det vonde: I den einaste arbeidarheimen i 
romanen, på Høybråten i Østre Aker, er alt som kan krypa og gå antinazister, til og med den 
yngste broren som har artium. Her lyttar dei ikkje til klassisk musikk, men til trekkspel, og 
«stemde opp arbeidarsongar så det ljoma i gata utanfor, utan tanke på statspoliti, angivarar og på 
konsekvensane». Kort sagt, folk frå Østre Aker er «dei reine og ranke» (som dette kapitlet 
heiter med eit uttrykk frå Rudolf Nilsen), medan folk frå Holmenkollen, Asker og Bærum er 
landsforrædarar. Eg må seia at då eg las dette kapitlet, kjende eg meg som ung att. 

KRAFTUTFALDING 
Les eg romanen som eit filosofisk verk, synest eg han inneheld mange tvilsame resonnement og 
sprikjande ymt det ikkje er mogeleg å ta stilling til utan års studium. Les eg han som psykologisk 
skildring, synest eg at personane framstår som altfor abstrakte. Men i ei tid der alt fast går over i 
luft, som det heiter, er det ikkje godt å seia om ikkje motseiinga mellom dei to lesemåtane, den 
psykologiske og den historisk-filosofiske, er lagde inn for å auka det dekonstruktive potensialet i 
teksten som ein gest til litteraturvitarane i finanskrisetida. I så fall synest eg både skrivinga og 
lesinga får for mykje preg av idrettsprestasjon. Men nettopp slik, som rein kraftutfalding, scorar 
romanen som venteleg høgt, det skal Fløgstad ha. 

30. mai 2009 
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Utvendig og fordømande 

Det er få store ord i Tore Rems Sin egen herre om Jens Bjørneboe. Som barn av si tid held 
Rem seg til lågmælt sarkasme og halvkveden ironi. Slik kan han fremja subjektiviteten sin under 
ei maske av objektivitet. Men denne maskerte stilen kan ikkje løyna at han ser Jens Bjørneboe 
med augo til dei som var motstandarane hans i 1950-åra. Det er eit blikk som er slørt av det 
moterett lunkne. Men bak sløret stig det etter kvart fram eit lite flatterande bilete av vår 
generasjons mest omstridde forfattar: ein silkeramp og overgripar, ein andregenerasjons 
krigsprofitør, ein sjølvoppteken, upolitisk «idiot», nesten ein landssvikar. 

IDEOLOGISK KITSCH 
Rem har ikkje makta å koma på innsida av den unge Bjørneboe, det motkulturelle miljøet han 
var ein del av kring 1950, eller det antroposofiske grunnsynet som dette miljøet hadde. Han ser 
alt utanfrå med eit distansert, men ikkje di mindre fordømande blikk. Bjørneboe vert plassert 
langt ute på ei ekstrem høgreside i eit politisk landskapsmåleri som er rein ideologisk kitsch. 
Den gamle motsetnaden mellom opplysing og metafysikk vert graven opp att og lagd nysminka 
på lit de parade. Jamvel det utslitne antikommunistiske skrømtet vert mana fram og sviv 
huiande gjennom det intellektuelle skumringsljoset. Interessa for Arthur Koestler, den kvassaste 
kritikaren av stalinismen på den tida, nyttar Rem for å syna kor dårleg politisk dømekraft 
Bjørneboe hadde. 

UNASJONAL FRAMFERD 
Rem gjer ei hovudsak av at Bjørneboe skal ha vore eit «upolitisk» menneske. Han var «utenfor 
det store, norske fellesskapet». Ifølgje Rem var denne unasjonale åtferda gjengs i den næraste 
venekrinsen hans ved krigsutbrotet. Medan det store fleirtalet av norske kunstnarar «slutter opp 
om motstandsbevegelsens paroler, velger André Bjerke, Jens Bjørneboe og Karl Brodersen å 
stille seg utenfor politikken». I staden interesserer dei seg for nazistiske saker som goetheanisme 
og reinkarnasjon. 

Rett nok var ikkje Goethe nazist, men han var tyskar. «Fredagskveld etter fredagskveld» sit 
Bjørneboe og venene hans og lyttar til føredrag om Goethe, skriv Rem: «Mens tyske 
soldathæler klaprer i gatene utenfor, er en gruppe søkende sjeler samlet i håp om å redde tysk 
kultur.» 
Med slik moralistisk ironi strødd ut gjennom boka knyter Rem eit psykologisk landssvik til den 
unge Bjørneboe. Den politiske passiviteten Bjørneboe og venene hans synte under krigen, vert 
poengtert så ofte at det hopar seg opp til ein insinuasjon om sympati med den nazistiske 
okkupasjonsmakta. «Som om Bjørneboes borgerlige individualisme har ført ham inn i et 
opprør mot rettenkende nordmenn, snarere enn mot den tyske okkupasjonsmakten», skriv 
Rem. 

Bjørneboe «synes å være utenfor alt, ikke minst sitt eget lands skjebne». På toppen lét han etter 
krigen vera å be Dagbladet om orsaking for det indre landssviket sitt. «Noe direkte selvoppgjør 
med sin egen posisjon under krigen skulle han aldri ta», konstaterer Rem. 
Bjørneboe var altså ikkje berre landssvikar i sublim meining; han angra ikkje eingong. Slik stiller 
Rem seg breibeint inn i den stolte venstreradikale tradisjonen som gjennom eit halvt hundreår 
har skandalisert meningsmotstandarar som fascistar og nazistar. Endeleg har vi òg fått den unge 
Bjørneboe inn i denne gapestokken. 
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Det er synd at Rem skulle snubla seg ned i ei slik forenkling, nett medan han var på veg til å gje 
ei langt meir truverdig skildring av miljøa til Bjørneboe, Bjerke og Brodersen som prega av eit 
nærast eksistensialistisk ungdomsopprør. 

SALEN I OSCARSGATE 43 
Det er eit sterkt bilete Rem gjev oss av antroposofane som sit og høyrer på Englerts føredrag om 
Goethe og gresk antikk i eit lokale «dekorert med nazisymboler». Kjelda til denne skildringa av 
lokalet ser ut til å vera Torger Holtsmarks minne i Antroposofi i dag nr. 2/2006, der det står at 
lokalet var «behørig utstyrt med politiske symboler og slagord». Ein annan av dei få overlevande 
deltakarane på desse føredragskveldane fortel meg på telefonen at det dreia seg om eit gamalt 
husvære, der ein vegg mellom to stover var teken bort. Ho skildrar staden som nærast ein 
«kaffi- og tesalong». Huset var eigd av Husmorforbundet, som var overteke av NS-styret, og 
leigd bort til ymse organisasjonar. Antroposofane hadde lokalet på tysdagar; Englert nytta det på 
fredagane; dei andre vekedagane vart det nytta av andre. Vi kan vel gå ut frå at dei politiske 
«dekorasjonane» var eit fast interiør som dei ymse leigetakarane laut ta med på kjøpet. 

Holtsmark seier sjølv at poeng-et hans med å skildra lokalet i Oscarsgate 43 var «kontrasten» 
mellom dei politiske dekora-sjonane og innhaldet i Englerts føredrag. Det trur eg på, for det er 
den same kontrasten eller motsetnaden som Brodersen legg vekt på i sine minne om «Conrad 
Englert, som gjennom to år holdt sine foredrag om Goethe og Goethe-tiden, mens tyske 
soldater trampet omkring i gatene og sang sine brutale lanseknekt-sanger». 

Her ser vi at Rem har lånt Brodersens uttrykksmåte, men gjeve saka ei diametralt motsett 
tyding. Ved at innhaldet i Englerts føredrag var blotta for nazistisk innhald, opplevde dei som 
sat i denne salen, sjølve det å vera til stades som ei indre motstandshandling. Denne tolkinga 
finn eg rimelegare enn Rems. For under Englerts føredrag i Oscarsgate 43 sat òg Betty og 
Sophus Clausen, den seinare generalsekretæren i Antroposofisk Selskap i Noreg. Heimen deira 
i Oslo vart i periodar nytta som dekkhusvære for motstandsrørsla. Gjennom halvtanna år skjulte 
dei den sentrale motstandsmannen Gregers Gram og risikerte såleis livet dag og natt.    

Rems skulding mot Bjørneboe om å ha vore likesæl når det gjeld den tyske okkupasjonen, 
råkar såleis òg aktive motstandsfolk. 

BAKVASKING 
Påstanden om ein løynd sympati for okkupasjonsmakta gjeld òg den seinare 
steinerskulelæraren Karl Brodersen, som førde Bjørneboe inn i antroposofien. Brodersen var i 
sin tidlege ungdom borti nasjonalsosialismen før han i tur og orden var marxist, freudianar, 
Kierkegaard-tilhengjar og til slutt antroposof. På same viset som Bjørneboe skal Brodersen ha 
gjort seg skuldig i eit mentalt landsforræderi. Brodersen veit at han ikkje er «en god nordmann», 
skriv Rem. «Det er liksom ikke min krig», siterer han frå dagboka til den unge mannen. 
Samstundes underslår Rem at Karl Brodersen, som på denne tida eigenleg var pasifist, møtte 
opp til krigs-teneste i den norske hæren den 9. april 1940. Som norsk soldat tok han del i 
trefning--ar der han nesten sette livet til. 

TYSKVENLEG PASSIVITET 
Bjørneboes og Brodersens på--ståtte tyskvenlege passivitet skal ha fått næring frå den fatalistiske 
okkultisten Rudolf Steiner, som skal ha sett på dei historiske hendingane som nærast 
uvesentlege i høve til «en virkeligere virkelighet» i ein oversanseleg sfære. Slik framstiller Rem 
Steiners syn på den fyrste verdskrigen: «[...] krigen fremsto som en nødvendighet og et 
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fremskritt i menneskehetens utvikling: Det som ‘skal skje, skjer’. ‘Strømmene av blod’ var 
nødvendige for at utviklingen skulle gå sin gang [...]». 

Dette lite tiltalande synspunktet har hjå Rem ei tilvising til ei sekundærkjelde, nemleg Helmut 
Zanders svære verk om antroposofi. Zander viser vidare til og siterer frå eit føredrag Steiner 
heldt i 1915. Så langt eg har kunna undersøkja det, vart dette føredraget fyrste gong 
offentleggjort i 1971. Korleis kunne Jens Bjørneboe i 1943 ha vore påverka av eit stenografisk 
referat som låg nedstøva i eit sveitsisk arkiv fram til 1971? 

REFORMATOR 
Steiners svære verk på nesten fire hundre band har nokre innslag som med tida har vorte 
uspiselege. Det gjeld framstillinga hans av rolla rasen spela i urtida til menneskeslekta, i den 
teosofisk orienterte Akashakrøniken, og det gjeld nokre føredrag under den fyrste verdskrigen. 

Men det var ikkje desse innslaga i Steiners verk som fascinerte Bjørneboe, Bjerke og 
Brodersen. Ingen av dei hadde intellektuelt magemål til å sluka ein heil annan person med hud 
og hår. Ingen av dei kjende seg som antroposofar forplikta på alle føredraga til Steiner ned til 
siste leddsetning. 

Naturlegvis er Steiner mystikar og meditasjonslærar, men samstundes ein sosial reformator. 
Korkje Bjørneboe, Bjerke eller Brodersen oppfatta Steiner som ein kvietist som meinte at 
hendingane i verda skjedde etter eit guddomleg lagnadsmønster ein berre måtte sjå på og godta. 
Ingen som kjende dei, vil kunna godta Rems skildring av dei som berre innettervende. 

ANTROPOSOFI 
Ei av dei store utfordringane for ein biografi om Jens Bjørneboe i 1940- og 50-åra er nettopp at 
antroposofien på denne tida spelar ei så sentral rolle for han. Rem skjønar òg at antroposofien 
er éin av hovudnyklane til innsikt i livet til den unge Bjørneboe, og han lèt antroposofien og den 
antroposofiske motkulturen kring 1950 danna botnfargen i forteljinga. 

Problemet er at forståinga av antroposofien krev at biografen tilkjempar seg eit tankesett og gjer 
seg kjend med ein idétradisjon som hjå oss er vorten marginalisert. Ein vanleg norsk 
akademikar som vil skjøna Steiner, vert nesten stilt overfor dei same utfordringane som ein kvit 
mann som vil skjøna ein ukjend indianarstamme i djupet av Amazonas. Han må for ei tid 
freista å tenkja og leva som ein av dei. For det framande kan berre skjønast ved at ein så langt 
som råd vert eitt med det. Kritikken må setjast inn etter at ein har studert dei på deira eigne 
premissar. 

Rems framstilling av antroposofien tyder på at prosjektet hans havarerte heilt i startfasen. Han 
kom ikkje eingong fram til Amazonas. Han måtte stø seg til sekundærkjelder og lappa saman 
mistydingar til ei framstilling som berre kan narra dei uvitande. 

PÅ EIN ANNAN PLANET 
Dette mangelfulle studiet fører til ei lang rekkje feil og forenkling-ar av det antroposofiske 
livssynet. På oppmoding kan eg gjera nærare greie for dette. Her vil eg berre gje eitt døme. I det 
grunnleggjande samandraget sitt på s. 121–124 gjev Rem oss overraskande og heilt ny 
informasjon om reinkarnasjonslæra til Steiner: «Overgangen til neste fysiske tilstand finner sted 
på en annen planet», forklarer han. Eg har vore oppteken av Steiner i mange år, men dette 
sakstilhøvet har eg aldri støytt på hjå han. Når vi følgjer Rems tilvisingar, oppdagar vi at han i 
framstillinga si av re-inkarnasjonslæra til Steiner ikkje har Steiner som kjelde. Han nyttar 
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Helmut Zanders idéhistoriske verk om sjelevandring, der det finst eit fire siders samandrag om 
Steiner. Inne i dette samandraget finst den setninga Rem nyttar og som vi har sitert ovanfor. 
Som si kjelde viser Zander til ein føredragssyklus av Steiner med tittelen Wege und Ziele des 
geistigen Menschen (GA 125/204). 

I denne ser vi at Zanders setning kjem av ei feillesing. Ei ut--greiing av denne feilen kan berre 
gjevast med fare for å forklara det dunkle med det dunklare, det ukjende med det endå meir 
ukjende, som det heiter i den alkymistiske tradisjonen. Men det lyt stå til: I det aktuelle 
føredraget talar Steiner i nokre få setningar om jordas undergang som planet i ei fjern framtid. I 
tråd med indisk og teo-sofisk kosmologi ser han for seg at jorda, etter ein ikkje-materiell 
mellomtilstand, står opp att i ei ny form. Det er altså ikkje slik at menneska mellom dei jordiske 
inkarnasjonane sine skulle opphalda seg på ein annan planet enn jorda. Den «andre planeten» 
det er tale om, er jorda i ei ny form. Steiner talar ikkje her om inkarnasjonsprosessen på jorda i 
vår form. Det handlar om menneskeslektas overgang frå denne planetariske fasen til ein heilt ny 
fase. Om nokre tusen år. Her gjeld det om å få galenskapen rett. Får vi inn ein heilt ny planet 
her, på toppen av dei Steiner alt reknar med, kan det verta for mykje jamvel for antroposofane. 
Men Zander har blanda korta, og Rem klypper og limer frå Zander. 

KARDINALFEIL 
Rem har sjeldan gått til grunnkjeldene i framstillinga si av antroposofien, men stør seg til 
sekundærkjelder, korte samandrag, ofte laga av forfattarar med ei sterkt kritisk Steiner-
oppfatning, så som Zander og Inge S. Kristiansen. Eg meiner ikkje at ei slik kritisk Steiner-
oppfatning i prinsippet ikkje kan vera korrekt. Men det må vera sjølvsagt at den antroposofien 
som Bjørneboe var oppteken av som ei djupt personleg sak, var noko heilt anna enn den 
antroposofien som Rem legg fram i form av ein mangel-full leksikonartikkel bygd på antipatisk 
lesing av Steiner. 

Her gjer Rem etter mitt syn ein kardinalfeil som undergrev heile det indre aspektet i biografien. 
Korleis skal vi kunna få noko innblikk i den hovudrolla antroposofien spela i livet til Bjørneboe 
i åra 1945–55, når vi ikkje får sjå antroposofien slik han var for Bjørneboe sjølv? Rem gjev inga 
overtydande skildring av korleis det må ha vore for Bjørneboe å vera antroposof. Difor vert òg 
perioden frå 1945 til 1955 liggjande i eit biografisk tussmørker. 

Ved at Rem ikkje tek høgd for dei krava Steiner-studiet set, og ikkje fester blikket på korleis 
Bjørneboe sjølv oppfatta Steiner og personleg praktiserte antroposofien, går han òg glipp av 
tydinga av fleire omgrep som er sentrale for å skjøna den unge Bjørneboe. Det gjeld til dømes 
«hjemløshet» eller «hjemløse sjeler», som går inn i ein heil tidsmytologi som Bjørneboe byggjer 
opp mellom anna i Jonas og Blåmann. 

Det gjeld òg omgrepet «demokrati», som Rem mistyder av di han ikkje har brydd seg med å 
setja seg grundig inn i Steiners samfunnssyn. Dette kan vi ikkje gå nærare inn på i ei 
bokmelding, men eg kan på oppmoding gjera greie for kor radikalt Rem har mistydd Steiners 
tregreiningslære, og kvifor denne mistydinga fører til at han heilt misvisande kan hevda at 
Bjørneboe og den motkulturelle krinsen rundt han var motstandarar av demokratiet. 

VELKOMEN I LAUGET 
Ved at Rem konsekvent ser Bjørneboes person med eit blikk utan metafysisk innsikt, vert 
dramatikken i livslaupet han skildrar, nedtona. Vi får eigenleg aldri sjå at det i Bjørneboes 
tilfelle er ein praktiserande mystikar som i 1957 hamnar i ei drastisk livskrise. Den 
tilsynelatande saklege skildringa, distansen til hovudpersonen i biografien, saman med uviljen til 
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å sjå livslaupet også i eit metafysisk perspektiv, svekkjer nerven i boka. Særleg når det gjeld 
livskrisa der Bjørneboe sluttar som lærar på Steinerskulen, vert skild frå Lisel, skandalisert i 
pressa, byrjar å drikka og forlèt landet, saknar ein eit skikkeleg forteljargrep. 

Andre gonger bind Rem saman dei dokumentariske fragmenta til eit epos som lèt oss følgja 
Jens Bjørneboe nærast frå veke til veke gjennom 39 år, som om biografen var der sjølv og tok 
grundige notat undervegs. Av og til rekonstruerer han månaders ytre og indre liv på grunnlag av 
eit par datoar, eit notat, ein artikkel. Han kan binda saman spinkle detaljar med sine eigne 
refleksjonar og tolkingar, eller han kan forstrekkja fragment og lata som om dei er det heile. 

Til dømes vert sommaren 1953 skildra ved hjelp av to artiklar i Ny skole, ein petit i Verdens 
Gang, eit kort intervju med Aftenposten, eit sitat frå programmet for eit antroposofisk 
sommarstemne, to privatbrev og eit møtereferat. Ved å laga eit samanhengande lappeteppe av 
denne spreidde og ytre informasjonen oppstår ein konstruert sommar som løyner meir enn han 
syner. Det vert lett å lesa på dette viset, men om ein les på dei historisk-filologiske premissane 
til boka, vert det mest ei forfalsking. 

Slik framstår Sin egen herre periodisk meir som ein dokumentarroman enn ein biografi. 
Kanskje er det difor Rem på innbretten til boka ikkje lenger presenterer seg fyrst og fremst som 
litteraturvitar og professor, men no står fram som «forfatter». Ein lyt vel berre ynskja han 
velkomen i lauget. 

DET POLITISK KORREKTE 
Sin egen herre er ein seks hundre siders dokumentasjon på at i alle fall 1950-åras Jens 
Bjørneboe har halde på provokasjonskrafta si i den norske ålmenta. Denne provokasjonskrafta 
heng saman med Bjørneboes metafysiske side, eitt av dei få dynamiske tabua i den politisk 
korrekte kulturen vår. Dette tabuet er så sterkt at elles samvitsfulle akademikarar som Rem 
søkk ned på skulestilsnivå når dei skal handsama temaet. 

Slik vert Rems biografi med eller utan vilje ein freistnad på å temja Bjørneboe. Ved å ironisera 
over det metafysiske grunnsynet hans og skandalisera han som politisk idiot i det fyrste bandet 
av biografien opnar han for å omfamna han som hedonistisk kulturradikalar i neste runde. Alt i 
alt legg Rem opp til at den Bjørneboe som enno kan utfordra samtida, vert forkasta, medan den 
Bjørneboe som passar saman med makta i tida, vert omfamna. 

19. september 2009 
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Biografi som gapestokk 

I førre Dag og Tid seier Tore Rem at han ikkje kan skjøna korleis eg kan lesa Sin egen herre 
slik eg gjorde i meldinga mi 18. september. Eg lyt altså forklara meg nærare. Det tek tid og 
plass. Rem har jo hatt seks hundre sider på seg til å fremja sitt syn. 

NØYTRAL 
Eg synest at Rem skildrar Bjørne-boe som sosialt likesæl dandy utan å nytta nærliggjande 
kulturell og psykologisk kontekst som forklåring og utan å sjå dandyen i 30- og 40-åra i 
samanheng med den sosiale eldsjela i 50-åra. Dermed vert Bjørneboe fordømd som ein 
moralsk uansvarleg person. Rem undervurderer Bjørneboe både menneskeleg og intellektuelt, 
som Therese Bjørneboe seier i eit intervju til Aftenposten. 

Med denne undervurderinga av Bjørneboes karakter legg Rem grunnlaget for å kunna hevda at 
han var likesæl til nazismen under krigen og var «utanfor» demokratiet etter krigen. Rem seier 
rett ut at Bjørneboe med klassebakgrunnen sin, nøytraliteten sin til nazismen, sympatien sin for 
tysk kultur og Knut Hamsun var «disponert» for å kunna forstå og forsvara landssvikarane i 
romanen Under en hårdere himmel (sjå Sin egen herre, s. 469). Alt i alt skildrar Rem den unge 
Jens Bjørneboe som ein slags mental landssvikar. «Han synes å være utenfor alt, ikke minst sitt 
eget lands skjebne», skriv Rem. 

REM VISSTE 
Rem meiner at denne kritikken kviler på ei subjektiv forvrenging av boka hans. Det skal vera 
slik at eg har lese ein særleg versjon av Sin egen herre, som det berre finst eitt eksemplar av. Eg 
må difor få gjere merksam på at det er fleire andre som har fått denne versjonen. 

Eitt døme på det er lanseringa i Morgenbladet 4. september. Der seier idéhistorikaren Jan-Erik 
Ebbestad Hansen at samfunnskritikken til antroposofane i 1950-åra var «påfallende», og han 
legg til: 

«Man kan forstå kritikken av Ap-statens autoritære sosialisme og krigsoppgjøret. Men når 
bakteppet er en desinteressert holdning under okkupasjonsårene, ser det ikke så pent ut.» 

Her er underteksten så klar og rungande at alle kan høyra kva som vert sagt. Rett nok er det 
Ebbestad Hansen, og seinare Arild Linneberg, som kastar skiten i pressa, men det er Rem som 
har produsert han. Ebbestad Hansen er heller ikkje nokon kven som helst i denne 
samanhengen. Han står oppførd i takkelista til Rem som ein av hans «betrodde lesere». Rem 
må med andre ord, før boka vart send ut, ha visst at framstillinga hans av Bjørneboes forhold til 
okkupasjonen såg stygg ut. 

SJØLVOPPTEKEN 
Jamvel bokmeldaren til Morgenbladet, Erik Bjerck Hagen, meiner at «hele bokens essens, dens 
helt sentrale påstand» er at antroposofane «hadde aldri klart å bli gode nordmenn under krigen, 
og de maktet det heller ikke» i etterkrigstida. Sin egen herre inneber ifølgje Bjerck Hagen ei 
svekking av Bjørneboes ry som moralsk røyst: 

«Bjørneboes ry som forfatter er tett sammenvevd med hans ry som public intellectual og 
moralsk stemme, men biografien gjør lite for å styrke eller opprettholde hans karakter, hans 
etos.» 
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UREINT MJØL I POSEN 
I Klassekampen 12. september lagar Arild Linneberg dette samandraget av Rems forteljing om 
krigsåra: 

«[...] verken han [Bjørneboe] eller mora hadde reint mel i posen under andre verdenskrig. Han 
rømte til Sverige for å unnslippe arbeidstjenesten, noen krigshelt var han ikke. I Stockholm 
holdt han lag med en erkekonservativ gjeng av tyskvennlige antroposofer, mange med affinitet 
til nazismen, som vennen Karl Brodersen.» 

Både Ebbestad Hansen, Bjerck Hagen og Linneberg vurderer boka til Rem heilt annleis enn 
eg. Men at dei har lese same boka, kan det ikkje vera tvil om. Skilnaden ligg i at dei likar det dei 
les. Dei likar den ironiske vurderinga av Bjørneboes personlegdom og tenking. Dei likar den 
sarkastiske skildringa av André Bjerke. Dei likar postuleringa av eit slektskapstilhøve mellom 
antropo-sofien og nazismen. Dei likar at den einaste frå 50-åras meta-fysiske motkultur som 
overlevde i norsk ålmente, endeleg vert av--retta, slik at Bjørneboes motstandarar i den gamle 
striden – no i Rems skapnad – får stå att som dei einaste levande på valplassen, og i eigenskap 
av sigerherrar får skriva ikkje berre historia, men jamvel idéhistoria. 

Men eg likar ikkje noko av dette, naturleg nok, sidan eg både tankemessig og personleg står i 
tradisjonen frå den tapande parten. 

UNDERTEKST 
Rem skriv ein sakprosa med undertekst, slik at bodskapen vert dobbel, av og til 
sjølvmotseiande. Ved hjelp av slik dobbeltale legg Rem ut i boka ei indisiekjede som endar med 
fellande dom over Bjørneboe, venene hans og forfattarskapen hans, samstundes som han 
etterlét nok drivved i sumpen til at han kan berga seg sjølv ut og springa frå ansvaret for den 
dimme landskapsarkitekturen sin. Fram til side 183 er det om lag tjue lekkar i denne kjeda. Av 
plassomsyn skal eg nemna berre éin av dei. 

Rem fortel at den 31. oktober 1942 møttest ein gjeng kristian-sandarar på Theatercaféen i Oslo: 

«De er motstandsfolk på ulike oppdrag. Alle kjenner hverandre, alle vet at de andre er involvert 
i kampen mot okkupasjonsmakten. Erik Dahl-Hansen husker hvordan de fikk øye på Vallen 
Bjørneboe, kunststudenten, og at han kom bort til bordet deres. Han fleipet og tullet, men satte 
seg ikke ned. Det var som om han var brydd, som om han følte at han ikke fullt ut hadde de 
andres aksept. Som om deres krig ikke var hans.» (s. 130) 

–        Ein samvitsfull biograf kunne ha skildra den same hendinga slik: «Ein gjeng 
kristiansandarar sit på Theatercaféen. Alle kjenner kvarandre, alle veit at dei andre er involverte 
i illegalt motstandsarbeid. Den 22 år gamle Jens Bjørneboe kjem inn på kafeen. Han kjenner 
dei ved bordet frå før, sidan dei kjem frå same by. Alt før krigen var Bjørneboe ein outsider i 
denne krinsen. Eit særleg tvisynt tilhøve må han ha hatt til Erik Dahl-Hansen, som fem–seks år 
tidlegare fleire gonger var heime hos Bjørneboe-familien for å krevja inn ein pengesum på 
vegner av far sin som far til Jens fyrst ikkje ville ut med. Outsideren Bjørneboe kjem bort til 
kjenningane, men vert ikkje beden om å setja seg ned. Han tullar og fjasar litt, verkar brydd. 
Han veit ikkje noko om det illegale arbeidet dei andre driv med. Men han merkar vel at dei 
andre dannar ein lukka krins der han sjølv ikkje er velkomen. Etter utveksling av nokre frasar 
helsar han og går sin veg.» 
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Denne pinlege sosiale situasjonen tolkar Rem politisk: «Det var som om han var brydd, som 
om han følte at han ikke fullt ut hadde de andres aksept. Som om deres krig ikke var hans.» 
Her skriv ikkje Rem nokon biografi, men ein usympatisk dokumentarroman. For å kunna 
spreia sladder leikar han at han veit kva som gjekk føre seg inne i hovudet til Jens Bjørneboe 
ein kveld på Theatercaféen i 1942. Å gjera slik fiksjon til biografiske fakta reknar eg som 
svindel. Og det finst fleire like grove døme. 

«MELLOMPOSISJON» 
Rem tek opp att og opp att at han ikkje seier at Jens Bjørneboe og det antroposofiske miljøet 
hans i 40-åra var nazistisk, men at dei inntok ein «nøytral mellomposisjon». Problemet er at 
nøytralitet under okkupasjonen i seg sjølv er ein betent politisk posisjon. Det tyder at ein under 
det nazistiske skrekkveldet ikkje eingong i løynd og for seg sjølv tek stilling mot nazismen. 

Men Rem seier òg at Bjørneboe var politisk «idiot» eller «apolitisk». Dette er ikkje det same 
som å vera nøytral. Til dømes sa Rem under lanseringa at Bjørneboe hadde «mer enn nok å 
slite med i sitt eget sinn» til å interessera seg for politikk. Dette er ingen politisk 
«mellomposisjon», men ein psykologisk-personleg situasjon som ikkje høyrer heime i det 
politiske landskapet. Ein kan ikkje spørja kvifor ein mann i rullestol ikkje spring til skogs. 

I underteksten i Sin egen herre lagar Rem endå ein tredje vevnad. Den som les biografien utan 
særleg kjennskap til Bjørneboe, Brodersen, Bjerke, Noreg i 1950-åra og antroposofi, får 
formidla denne dystre samanhengen: Den politiske idioten Bjørneboe og hans nære vener med 
nazisympatiar sit i nazidekorerte lokale og lyttar til ein tysktalande nazisympatisør som held 
føredrag om tysk idealisme og romantikk, som vert hevda å vera dei ideologiske røtene til 
nazismen. Bjørneboe knyter seg til antroposofien, som skal ha mykje til felles med nazismen. I 
krigsåra blæs han i okkupasjonen og lever i eit nazivenleg miljø. 

Dette, seier Rem vidare i ein undertekst som no vakar i overflata til boka, var bakgrunnen for at 
Bjørneboe i Før hanen galer nærast frikjende nazismen som årsak til dei tyske menneske-
eksperimenta og i staden la skulda på vitskapen. Den intime nærleiken til nazistisk ideologi og 
miljø var òg ifylgje Rem bakgrunnen for at Jens Bjørneboe i Under en hårdere himmel kunne 
forstå og forsvara landssvikarane. 

Eg skjønar at Rem ikkje vil vera med på å ha sagt dette. Men han har sjølv lagt opp til det. Likar 
han ikkje det, får han skriva det om. 

NY KJELDE 
Alle desse kvarte, halve og tre fjerdedels skuldingane om nazisme mot ei heil gruppe, og mot 
namngjevne folk som ikkje lever lenger og ikkje kan forsvara seg, er eit særleg ankepunkt mot 
boka til Rem. I Brodersens og Bjerkes tilfelle underslår Rem at dei begge to, til liks med 
(dandyen) Jens Bjørneboe, melde seg til våpenkamp mot tyskarane 9. april 1940. Han 
underslår at Brodersen alt som sekstenåring i 1934 gjennomskoda nazismen på ein sykkeltur i 
Tyskland, at han i russetoget i Trondheim den 17. mai 1936 vart hindra i å bera ein 
antifascistisk parole, at han dagen etter debuterte som offentleg skribent med eit innlegg for 
pasifismen i det kommunistiske partiorganet Ny Tid. 

I staden gjev Rem tenåringens kortvarige høgreraptus ikkje berre ein heilt usann karakter av 
organisert nazisme («aktiv nasjonalsosialist»), men òg ein så kvantitativ dominerande plass i 
skildringa av mannen at den slagsida prega lanseringa og vart slått opp i dagspressa. 
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Det same gjeld for Bjerke. Rem lèt korte, forbigåande og reint tankemessige utsvevingar i 
femtenårsalderen brennemerkja menneske som heile livet og i alt dei gjorde og skreiv, synte seg 
som dei humanistane alle òg har rekna dei for å vera, heilt til Rem dukka opp med boka si. 

Når det gjeld Conrad Englert set Rem med skrivemåten sin ut mistanke om at han kan ha vore 
antisemitt og nazivenleg. Men av dagbøkene til Englert går det fram at han alt i 1933 
gjennomskoda Hitler som ein forførar. Og mellom tilhøyrarane hans i det no illgjetne lokalet i 
Oscarsgate 43 under krigen, sat ikkje berre Bjørneboe, Brodersen og Bjerke, men òg mange 
motstandsfolk og kjende kunstnarar. Eg har alt nemnt Betty og Sophus Clausen, som i 
halvtanna år og med fare for eige liv skjulte Gregers Gram i heimen sin. Men her sat òg Kai 
Fjell og Per Arneberg. Og her sat arkitekten Eivind Thomassen (1911–1992). 

Thomassen hadde studert arkitektur i Tyskland i 1930-åra. Der hadde han opplevd Hitlers 
talar og dei nazistiske massemønstringane og hadde tykt dei var skremmande. Under krigen vart 
Thomassen aktivt med i Milorg. Han har fortalt at Conrad Englert i private samtalar ikkje berre 
støtta han i dette valet, men meinte at det var ei plikt for unge menneske å ta del i 
motstandskampen. Kjelda til dette er Knut Dannevig, lærar ved Steinerskulen på Hamar, som 
var fast gjest i huset hjå Thomassen og sjølv høyrde han fortelja dette. 

«DOGMATISK ANTROPOSOF» 
I tilsvaret sitt nyttar Rem som argument at eg er «dogmatisk antroposof». Til dette vil eg seia at 
antroposofien ikkje er eit einskapleg korpus eller nokon konfesjon. Det finst alle slags 
antroposofar, som held seg med alle moglege tilnærmingar til Steiner. Det finst muslimske og 
kristne antroposofar, vitskapleg og astrologisk orienterte antroposofar, skapantroposofar og 
økoantroposofar, norskdomsantroposofar og kulturradikale antroposofar. Rem vil kanskje ikkje 
tru det, men det finst òg mange afrikanske og jødiske antroposofar. 

Med kniven på strupen ville vel eg vedgått at eg òg er ein slags antroposof. Men får eg kalla meg 
kva eg sjølv vil, føretrekkjer eg å kalla meg humanist. Og som humanist vil eg ha meg fråbeden å 
få Rems tolking av Steiner opplesen og vedteken som mitt verdssyn. Eg lagar meg mitt eige 
humanistiske verdssyn, der mi lesing av Steiner inngår, men ikkje berre den. Eg trur ikkje på 
totalitære system, korkje i politikken eller i idéverda. 

Men det høyrer til det metodiske feilgrepet i Sin egen herre at Rem oppfattar antroposofien 
nett som ein overskodeleg konfesjon og ikkje tek høgd for dei store skilnadene mellom ulike 
Steiner-oppfatningar. Dermed presenterer Rem si eiga tolking av antroposofien som noko som 
skulle kunna hatt innverknad på Bjørneboe. For å syna oss korleis Steiner påverka Bjørneboe 
og Brodersen i 1943, siterer han frå Steiner-føredrag som ikkje vart offentleggjorde før i 1944. 

Men Rem skulle ha freista hardare og meir medvite å syna oss korleis Bjørneboe sjølv oppfatta 
antroposofien. Det er si eiga tolking Bjørneboe vart påverka av, ikkje Rems eller Helmut 
Zanders. Og hovudinnhaldet i Rems tolking, som er heilt avgjerande for boka, nemleg at 
antroposofien skal vera ein slags kvietisme, ei religiøs retning som ikkje vil ha noko med denne 
verda å gjera, har med full visse ikkje inngått i korkje Bjørneboes eller Brodersens oppfatning. 

03. oktober 2009 
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Buktale frå parnasset 

Tore Rem er ein forfattar som lèt bokomslaga tala. Sin egen herre synte eit portrett av Jens 
Bjørneboe som ung dandy med hatt, eit portrett som streka under den doble tydinga til tittelen: 
Det som prega den unge Jens Bjørneboe, var individualismen hans (å vera sin eigen herre), 
men òg overklassebakgrunnen hans og det noko posøraktige og overflatiske ved han (som 
gentleman eller fin herre). 

UNDERGANGEN I KORTA 
Jamvel det andre bandet har tittel og omslagsbilete som varslar tendensen i boka: Født til frihet 
er det same som å vera tvinga til fridom, og ufridomen i denne tvangen vert illustrert av eit 
portrett av ein utrangla Bjørneboe frå den aller siste livsfasen hans. Bodskapen i denne 
samanstillinga av tekst og bilete er at Bjørneboe vart driven i døden av sin eigen grenselause 
fridomstrong, og at heile denne livsreisa og den fælslege slutten på henne låg i dei korta han 
fekk utdelt i fødselsgåve. Valet av den alkoholiserte Bjørneboe til å pryda framsida er råkande 
for tendensen til boka: Historia om Bjørneboes undergang opptek mest ein tredjepart, over 
hundre og femti sider. 

Rem synest å oppfatta denne undergangen som noko som «måtte» henda. Bjørneboe hadde eit 
så øydeleggjande heimanfylgje, eit så vanskeleg sinn og ein så konfliktfylt personlegdom at ein 
måtte rekna med at han ville gå i oppløysing og gjera det slutt for eiga rekning. Denne slutten 
vart berre utsett av det antroposofiske arbeidet hans på 50-talet og av dei lukkelege åra med 
familien på 60-talet. Med hjelp frå den åndelege konsentrasjonen, gode vener, kjærleiken og 
borna kunne han i tidbolkar halda seg borte frå helvetesgjelet som til slutt drog han til seg. Som 
ei sjel som nærast var fødd heimlaus, leid han alt frå tidleg ungdom under seg sjølv og tilværet 
og måtte berga seg med alkoholen. At det gjekk gale til sist, er då ikkje merkeleg; det merkelege 
er heller at han fekk gjort og skrive så mykje, og at han levde så lenge som han gjorde. 

JEGER OG SAMLAR 
Til liks med Sin egen herre er Født til frihet tufta på eit svært kjeldemateriale som Rem sjølv 
har opparbeidd, ikkje minst gjennom intervju med dei mange vitna til Bjørneboes undergang. 
Det er i dette store grunnarbeidet, som jeger og samlar i ei verd av dokument og minne, at Rem 
har den største krafta si, men òg i å omskriva og ordna einskildfunna til ei samanhengande 
forteljing. 

Eg vil tru at dei som ikkje kjenner mykje av dette stoffet frå før, vil oppleva det som ei spanande 
og informativ reise, og ikkje berre gjennom livet til Jens Bjørneboe, men òg gjennom dei 
kulturelle oppbrotsåra i 1960- og 70-åra. 

Født til frihet byrjar med å fortelja om korleis Bjørneboes kritikk av fengselsvesenet voks ut av 
dei personlege røynslene hans som innsett etter ein promilledom. Det vi her får vita om 
Bjørneboes liv, gjev innsikt i kvifor heile kriminalomsorga kom til å verta lagd om. Såleis vert 
historia om Bjørneboe til historia om den nære fortida vår. 
Dette gjeld òg den politiske vendinga hans mot «det nye venstre». For jamvel om han her slutta 
seg til ei rørsle som alt var i gang, vart han i kraft av det kjende namnet sitt noko av ein 
føregangsmann for den seinare massevandringa mot den raude sola som stod opp i aust og 
blenda så mange. 
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Med prosessen mot den pornografiske romanen Uten en tråd, og seinare med 
grenseovergangane sine mellom kjønna, representerte han den «seksuelle frigjeringa» som på 
éin generasjon har snudd allmennmoralen på hovudet. Han kan seiast å ha vore ein pioner for 
mangt av det som no har vorte daglegdags, anten det er raudvinskultur eller astrologi, uhemma 
sjølvutleving eller trua på reinkarnasjon. 

EIN TIME FØRE SI TID 
Det ligg noko paradoksalt i dette at den ekstreme individualisten Jens Bjørneboe levde eit så 
eksemplarisk liv, ein time føre si eiga tid. Men Bjørneboe var ein mann av paradoks. Han var 
ingen ekte kulturradikalar, men dobbeltbotna med metafysisk ballast. Det var ikkje ein glad 
hedonist som gjekk under på Veierland i 1976, men ein kristenmystikar som hadde gjeve seg 
Fanden i vald. Etter mi meining er det denne religiøs-eksistensielle dramatikken som dannar 
kjernen i Bjørneboes biografi. Eg konstaterer at saka knapt er nemnd hos Rem. 

Dét er ikkje forbausande. For gjennom sigeren til kulturradikalismen vart det som før var i 
myrkret, svinga fram i ljoset, medan det som då var sjølvinnlysande, no har vorte gløymt. Det 
som før var tabu, vart til totem, og omvendt. Å sjå på Bjørneboes liv frå ein metafysisk ståstad er 
utenkjeleg og ugjerleg i ei kulturradikal tid. 

Men det måtte då liggja snublande nære å spørja om det ikkje kunne vera ein samanheng 
mellom Bjørneboes kulturradikale sjølvutleving på den eine sida og sjølvøydeleggjinga hans på 
den andre sida. Skulle dét stemma, ville Bjørneboes sjølvmord òg vera eksemplarisk. Det ville 
reisa spørsmålet om ein kultur basert på driftsutleving kan overleva på sikt. 

Slike spørsmål snublar ikkje Rem i. Han legg mest all vekt på presentasjonen og tilretteleggjinga 
av materialet, som berre i liten mon vert kommentert eller berre får stutte kommentarar. 
Materialet kallar aldri fram ein berande idé eller ei ny forståing. 

Elende som underhaldning 
Men når ein unnlèt å leggja eit idémessig perspektiv på eit livslaup, oppstår ein risiko: At 
livslaupet i for høg grad blir lagt fram på utstilling for dei skodelystne. 

Eg meiner ikkje at ein biograf skal forteia privatlivet til den som vert omtala. Men i Født til 
frihet blir det lagt ei veldig vekt på Bjørneboes nærast samanhengande rangel i dei tre åra 1973–
76, som enda med at han tok livet av seg. Som sagt fyller denne opprivande historia ein 
tredjedel av boka. Eg vil ikkje at denne undergangen skal forteiast. Men eg vil ha eit perspektiv 
på han. 

Når eit slikt perspektiv manglar, vert dei mange personlege einskildhendingane for intime. Om 
eg som lesar ikkje vert beden om å ta del i eit prosjekt som strekkjer seg etter ei djupare 
forståing av Bjørneboes elende, vil eg helst få sleppa å sjå han drikka etterbarberingsvatn i 
ubarbert tilstand. 

POST MORTEM 
Som om Rem har merka denne mangelen på perspektiv i sjølve forteljinga, har han avslutta 
boka med eit tjuesiders «Post mortem», ei oppsummering av det store arbeidet sitt. Det er her 
vi finn analysen av Bjørneboes undergang som bestemt av utgangspunktet hans. 

I tillegg til denne nokså alminnelege psykologiske forklåringa kjem Rem òg inn på Bjørneboes 
idealisering av ytterleggåande livsmåtar. Gjennom sprengjing av alle grenser skal menneska både 
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sosialt og som einskildindivid råkast av useieleg liding, som i neste runde fører til høgare medvit 
og nytt liv. Det verkar innlysande at ei slik overtyding ikkje kan ha vore til hjelp for ein som låg 
under for alkoholen. Eg er samd med Rem i at Bjørneboes idealisering av sjølvdestruksjonen 
som ein veg til høgare innsikt kan ha spela ei rolle i den tragiske sluttfasen hans, kanskje endå 
meir på den lange vegen fram til han. 

Men eg er ikkje samd i at denne idéen om å nå fram til åndeleg gjennombrot ved hjelp av 
årelange fyllekuler kjem frå den borgarlege asketen Rudolf Steiner, som i meditasjonslæra si 
føreskriv totalavhald, moderasjon i matvegen og avbalansering av alle lidenskapar som vilkår for 
å koma vidare på «innvielsens veg». Rem burde heller lesa Arthur Rimbaud. 

BUKTALAREN 
Rem føreslår òg at Bjørneboes sjølvmord kan ha vorte utløyst av ein astrologisk spådom eller av 
vona hans om eit betre liv i den åndelege verda. Elles skriv Rem i den lange oppsummeringa 
mykje, men seier lite. Det høyrer i det heile til skrivemåten hans å seia meir eller mindre enn 
det han seier rett ut. Som i Sin egen herre legg han i Født til frihet ut indirekte utsegner som 
kan vera meir dristige enn det som vert sagt i klårtekst. 

Dette gjeld ikkje berre omslaget til boka. Det gjeld òg vurderinga av Bjørneboes forfattarskap. 
Her held Rem tann for tunge når det gjeld sitt eige synspunkt. I staden lèt han det koma fram 
gjennom dei vala han gjer i presentasjonen av den kritikken som andre har skrive. Her får eg 
det inntrykket at Rem ikkje fortel lesaren korleis kritikken verkeleg var, men at han vel ut det 
som han sjølv synest er ei korrekt vurdering av kvar einskild bok. Han lèt altså utvalet tala for 
seg, eller han talar gjennom utsyna til andre. Påfallande er at han så ofte tek med Martin Nags 
mange hyllestar, samstundes som han framhevar venskapen mellom Nag og Bjørneboe så 
tydeleg at Nags kritikk misser all objektivitet. 

SYNSFORVIRRING 
Men Rem er ikkje konsekvent når det gjeld å ikkje uttala seg direkte om Bjørneboes bøker. 
Nett Frihetens øyeblikk, den kanskje finaste romanen til Bjørneboe, vert utsett for eit kraftig 
åtak for avsnitta sine om «germanikerne» og «Schweinehund», som Rem les utanfor litterær 
kontekst og utan å ta omsyn til den medvitne overdrivingsestetikken som mest alle Bjørneboes 
bøker er skrivne ut ifrå. På grunnlag av slik lesing vert Bjørneboe skulda for å ha eit «völkisch-
perspektiv», det vil seia stå under den pre-nazistiske ideologiparaplyen. 

Morosamt eller urovekkjande, alt ettersom, er det at Rem her tek ei setning frå Trond Berg 
Eriksens kritikk av Rem i Morgenbladet i fjor, nemleg påminninga om at «det er forskjell på 
Goethe og Hitler», og nyttar denne setninga i åtaket sitt på Bjørneboe. No er det han, 
Bjørneboe, og ikkje Rem, som blingsar på desse to portretta! Om denne synsforstyrringa held 
fram med å spreia seg, må nokon trykkja opp tydelege portrett av dei to tyskarane, med påsette 
namn i krigstypar. For Goethes del tilrår eg då Tischbeins målarstykke av diktaren med langt, 
ljost hår og breibremma, svart hatt. Korkje Rem, Bjørneboe eller noko anna dana menneske 
ville tru at dette kunne vera Hitler, og dermed fekk vi lagt denne saka bak oss. 

HISTORIEOMSKRIVING 
Òg i skildringa av Bjørneboes karakter legg Rem synsmåtane sine ned i presentasjonen av ut-
segnene til andre. Til dømes lèt Rem J. B. Hjort skildra Bjørneboe som «selvnytende» og 
«upålitelig», utan annan kommentar enn at denne oppfatninga vert delt av stadig fleire. 
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I skildringa av Torgersen-saka gjev han Bjørneboes motmenn Andenæs og Spang slik 
spalteplass at dei for lesaren må få rett mot Bjørneboe. I denne samanhengen nemner Rem eit 
fyrstesideoppslag i VG frå 1973: «Bjørneboe-aksjonen kledt naken». Dette oppslaget hugsar eg, 
for den avisa kjøpte eg. På denne framsida var ordet «-aksjonen» slik forma eller plassert at det 
ikkje vart like lett oppfatta som resten av overskrifta, som difor vart lesen slik: «Bjørneboe kledt 
naken». Herregud, riv dei kleda av han òg no, tenkte eg, men måtte skuffa slå fast at den 
sensasjonelle overskrifta berre var redaksjonens metaforiske skildring av den særs vellukka 
argumentasjonen til sin eigen medarbeidar inne i avisa. 

Med sitat frå Bjørneboes motmenn gjev Rem inntrykk av at Bjørneboe kom dårleg ut av striden 
om Torgersen. Dét var ikkje mitt inntrykk den gongen. Mitt inntrykk var at alle som stod i 
opposisjon til tidas makter, trudde på Bjørneboe. At Spang, VG, Aftenposten, Morgenbladet 
osb. tok domstolens parti, kan vel ikkje overraska nokon som veit kor og korleis frontane gjekk 
i 1970-åra. 

DEN USYNLEGE FORFATTAREN 
Rem skriv eit ukomplisert, flytande norsk med munnleg, forteljande preg. Det passer med 
forma han har valt til biografien. For i forma er dette verket meir skjønnlitterært enn vitskapleg. 
Dei mange kjeldetilvisingane er fjerna frå teksten og samla bak, med nummererte avsnitt i 
staden for fotnotar. Dét gjer det lettare å lesa, men vanskelegare å koma til kjelda. I sjølve 
teksten er det lite direkte sitat og mykje indirekte forteljing. Igjen vert det lettare å lesa, men 
tyngre for lesaren å skilja mellom kjelde og tolking. 

Rem tek sjeldan eller aldri lesaren med i arbeidsprosessen sin. Rett nok skriv han i sluttordet til 
boka at det framleis finst tomrom i historia om Jens Bjørneboe: «Atskillig kan ikke forklares, 
noe forblir hemmelig eller utilgjengelig, mye er for alltid blitt borte i fortidigheten.» Men denne 
erkjenninga er post scriptum. Sjølve biografien er skriven som ein daningsroman med allvitande 
forteljar, og der tomromma vert løynde ved å strekkja det kjende over det ukjende. Sjølvsagt 
veit Rem at han har bygd forteljinga si på fragment, men han har valt ei form som lèt som om 
fragmenta er det heile. 

I ei bok med slik skjønnlitterær form vil forfattaren naturleg freista å løyna seg sjølv for å styrkja 
fiksjonen. Om dette lukkast, vert ein biografi like lett å lesa som ein godt fortald roman. Prisen 
for dette er at forfattarens utval og tolking av materialet vert løynde for lesaren, som til slutt trur 
han har fått den reine sanninga. 

10. september 2010 
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Maria utan land 
 
I saka om Maria Amelie kolliderer jus og politikk med sunn fornuft og alminneleg oppfatning 
av rett og gale. Protestane mot arrestasjonen, fengslinga og deportasjonen har vore store, ikkje 
fordi nokon trur at Maria vil verta torturert eller myrda i Russland, men fordi ho så openbert 
høyrer heime i Noreg. 

Ho skal visst ikkje ha noko særleg større «beskyttelsesbehov» enn andre og har difor ikkje fått 
asyl. Men gjennom oppveksten sin i Noreg og meistring av norsk språk, på ein spesiell måte 
demonstrert i boka Ulovlig norsk som ho skreiv i 2010, og med sin mastergrad frå NTNU, 
teken på tvers av lova, utan personnummer og studielån, er ho mot alle odds vorten «norsk» 
gjennom eigen innsats, ein vesentleg større prestasjon enn berre å verta fødd her. 
Dermed presenterer Maria Amelie oss i mindre grad for eit tilfelle av innvandring, enn eit 
tilfelle av landsforvising. Det er dette som skaper den kraftige reaksjonen. Dei fleste reagerer 
ikkje i og for seg på at ein ulovleg innvandrar ikkje vert innvilga asyl, men på at ein person som 
alt er «norsk», vert landsforvist. 

At det faktisk dreiar seg om ei landsforvising, og ikkje ei tilbakesending, vert understreka av at 
når Maria Amelie kjem til Moskva, er ho endå meir papirlaus enn når ho vert send ut frå Oslo. 

MILLIONAR VIL KOMA 
Regelverket som gjeld for saka hennar, dekkjer ikkje realiteten i saka. Statsministeren meiner 
likevel at regelverket ikkje må tøyast fordi det vil føra til «tusenvis av ubegrunnede asylsøkere». 
Maria ville med andre ord verta eit døme til etterfølging for tenåringar frå heile den fattige 
verda. Dersom det vart kjent i Asia og Afrika at ein kunne få opphald i Noreg berre ved å læra 
seg flytande munnleg og skriftleg norsk, verta kåra til «Årets nordmann» i Ny Tid, ta mastergrad 
ved NTNU utan studielån eller annan økonomisk stønad, i tillegg til å gjera suksess som norsk 
forfattar, så ville millionar av islamistar strøyma innover grensene våre. Dei ville skjula seg for 
politiet i tiår, øydeleggja den svarte marknaden for vaskehjelper, fylla kyrkjene og sprengja 
universiteta. Vi ville få hundretusenvis av nye kjendisar og forfattarar, med katastrofale følgjer 
for Oljefondet, pensjonsordningane og kulturlivet elles. 

Eller sagt på ein annan måte: Om Maria Amelie òg formelt fekk det statsborgarskapet ho reelt 
har kvalifisert seg til, fordi ho kom hit som barn og har vore her så lenge, og på grunnlag av den 
kompetansen ho har tileigna seg gjennom eigen innsats, ville det berre skapa presedens for dei 
som alt har vakse opp her, i tillegg for nokre få unnataksmenneske som er i stand til det 
umoglege og som ingen samfunn kan unnvera. 

LIKSKAP 
Men skal det ikkje vera likskap for lova? Jo, men det må vera ulike lover. Der det syner seg 
realitetar som lova ikkje dekkjer, eller som får ho til å slå feil ut, endrar vi lova. Og vi endrar 
henne ikkje fyrst etter at feilen har fått slå ut, for å berga andletet på andres kostnad. Vi endrar 
henne straks vi oppdagar mistilhøvet. Eller vi nyttar ei anna lov. Eller vi gjer eit unnatak. Det òg 
er likt for alle. 

Prinsippet om «likskap for lova» er dessutan meir knytt til den rettslege handsaminga av 
menneske som er skulda for å ha gjort eit brotsverk, enn til konkurransen om eit 
knappleiksgode, der kompetanse er avgjerande. «Likskap for lova» tyder at ingen skal sleppa 
unna tiltale eller straff på grunn av høg sosial posisjon, tjukk lommebok eller gode kjenningar. 
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Innanfor mange andre samfunnsområde er det ikkje likskapen, men ulikskapen som 
kvalifiserer til vinst. På universitetet slepp vi inn etter å ha nådd ein viss studiekompetanse. I 
arbeidslivet får ein ei stilling fordi ein vert rekna som den beste søkjaren, ikkje fordi ein er den 
mest ressurssvake. Òg statsborgarskap er noko ein må kvalifisera seg til. 

Det er klart at Maria Amelie ikkje kan tilkjennast trong for vern fordi ho er særleg ressurssterk. 
Men det er like klart at dei ressursane ho har, kvalifiserer henne til å få norsk statsborgarskap. 
Alle med liberale instinkt skjønar at ein person som klarer seg sjølv og ved si sjølvrealisering 
bidreg til fellesskapen, òg har ein moralsk rett til å opphalda seg kvar ho sjølv vil. Må ein verta 
skoten på for å få fridom til å flytta på seg i verda? 

ØVST PÅ LISTA 
Eitt av dei mange forstemmande innslaga i denne saka er at styresmaktene ikkje skjøna at ein 
arresterte og ville deportera ein forfattar. Amelie er komen øvst på lista over menneske som 
staten vil ha ut av landet, til og med før narkotikalangarar og terrormistenkte. Grunnen til dette 
er at ho gjennom boka Ulovlig norsk er vorten vår mest prominente papirlause. Nettopp fordi 
ho er forfattar, vert ho landsforvist. Dermed har ei asylsak vorte til ei sak om ytringsfridom. 
Hadde Amelie rømt inn i ei kyrkje, ville ikkje styresmaktene teke ho. Styresmaktene set såleis 
kyrkjeasylet høgare enn den litterære institusjonen. 

Amelie-saka er slutten på det raudgrøne styret i Noreg. Den neste statsministeren heiter Erna 
Solberg, og ho kjem til å leia ei blåblå regjering saman med Siv Jensen, mellom anna fordi Jens 
Stoltenberg endeleg viser styrke, men på feil stad. 

21. januar 2011 
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Hovudlaust i krigen 
 
No grip vestmaktene inn i Libya. Kven vil ikkje vera med på å verna forsvarslause sivile mot ein 
sinnssjuk autokrat med solbriller, amazonegarde og subsahariske leigesoldatar? Føresetnaden 
for FN-vedtaket og det militære inngrepet er at det som no hender i Libya, er ein strid mellom 
ein omsynslaus diktator og leigesoldatane hans på den eine sida og dei sivile borgarane i landet 
på den andre sida. 
 
KVAR GÅR FRONTLINA? 
Men kva om folket skulle vera delt etter eit bestemt stammeeller klanmønster, slik at mange 
sivile i det meir vestlege Libya stør Gaddafi, medan motstandarane er regionalt konsentrerte 
meir i aust og dessutan har ein væpna milits eller delar av dei væpna styrkane på si side? Og kva 
om konflikten ikkje berre går mellom herskar og folk, militærmakt og sivile, men òg fylgjer 
historiske skilje mellom gamle provinsar i landet? 
 
Så seint som etter den andre verdskrigen var det tale om å dela opp landet att i dei tre gamle 
hovudprovinsane Tripolitania, Kyrenaika, og Fezzan. Går frontlina no ikkje berre mellom 
Gaddafis soldatar og dei sivile, men òg mellom ulike regionar, folkegrupper og militsar, med 
sivile på begge sider av frontlinja? 
 
FOLKEMORD ELLER BORGARKRIG? 
Mange som kommenterer situasjonen i Libya i den internasjonale pressa, peikar på at 
stammesystemet i Libya er viktigare enn ein får inntrykk av gjennom våre heimlege 
kommentarar. I den arabiske internasjonale avisa Asharq Alawsat 22. februar skriv Abdulsattar 
Hatitah at «nettverket av stammelojalitet vil avgjera Gaddafis lagnad». I ein artikkel i den 
sveitsiske Tages-Anzeiger 21. februar seier korrespondenten for Midtausten, Monica Fahmy, at 
konflikten i Libya berre kan skjønast på bakgrunn av tilhøvet mellom dei stammene eller 
klanane som etter førti år med Gaddafi- styre skal utgjera den djupaste og mest kompliserte 
sosiale dynamikken i landet. 
 
Etter det Fahmy skriv, er opprøret mot Gaddafiei fylgje av at han har tapt eit maktspel mellom 
desse klanane. Ved å spela dei ut mot kvarandre har han oppnådd å verta ståande mest åleine 
med Quadhadfa-klanen sin, som med dei om lag 126.000 medlemene sine berre utgjer 2-3 
prosent av folket i landet. Til gjengjeld er denne klanen den best væpna. Men òg Maghara-
klanen skal enno vera lojal mot Gaddafi, skriv Newsweeks Midtausten-korrespondent Babak 
Dehghanpisheh (Yemen Observer 19. mars).  
 
FLYVÅPEN ELLER KLANVÅPEN? 
Den libyske hæren skal òg vera splitta opp etter klanmønster. Gaddafi-klanen skal kontrollera 
flyvåpenet til Libya, medan andre klanar, som Warfallaklanen og Margariha-klanen, skal vera 
sterkt representerte i andre våpengreiner. I slutten av februar skal leiinga av begge desse 
nemnde statsberande klanane ha vendt seg mot Gaddafiklanen. Nokre vil difor seia at 
«flyforbodssona» i Libya rettar seg mot éin bestemt libysk klan og stør andre. 
På ei klansamling i Benghazi i førre veke, fortel Babak Dehghanpisheh, hadde 
opprørsgeneralen Mohammed Massoud bytt ut den vanlege, slitne uniforma si med eit «kvitt 
stammeteppe» og ein raud tarboosh, skriv Fahmy, som òg fortel at samlinga mellom 
opprørsklanane enda i «kaos» etter sterk strid. Monica Fahmy konkluderer artikkelen sin med 
setninga: «Vi står overfor trugsmålet om eit nytt Somalia.» 
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Endå krassare er kommentaren til den politiske redaktøren i Die Zeit, Ulrich Ladurner, som 
under tittelen «Hovudlaust i krigen », skriv at «Libya kan falla frå kvarandre slik som 
Afghanistan mellom 1992 og 1996», med den fylgja at landet vil verta «eit svart hòl der 
ekstremistiske krefter kan bevega seg fritt». Med ei rekkje poengterte spørsmål peikar Ladurner 
på korleis den vestlege innblandinga i Libya-konflikten kan få katastrofale fylgjer: Om Gaddafis 
styrkar ikkje lèt seg stansa av åtak frå lufta, må vestmaktene gå inn med bakkestyrkar, og vegen 
er kort til eit nytt Afghanistan. 
 
Om opprørarane vinn, oppstår liknande spørsmål: «Ingen kan garantera at det ikkje vil koma til 
massakrar i Tripoli når opprørarane inntek byen. Kva skal FN gjere då?» 
Ei tredje militær mogelegheit er at ingen av partane vinn. Då kan landet verta delt i to mellom 
Gaddafisom vert sitjande i Tripoli, og opprørsklanene som får den austlege delen. Fleire talar 
om ei deling av landet i tre, etter grensene for dei tre historiske provinsane. Vil vi då få ein 
liknande situasjon som etter den fyrste Irak-krigen, då ein halvt avvæpna Saddam Hussein fekk 
sitja nokre år under det vestlege flyforbodet, til han vart funnen i ei jordhòle etter den andre 
krigen nokre år seinare og så hengd. Vil ikkje vestmaktene alt no freista å myrda Gaddafiog 
familien hans, i von om ein raskare slutt på elendet? Éin av sønene til Gaddafier visst alt 
drepen. Men kva med dei 120.000 sivile medlemene i Gaddafi- klanen? Skal dei òg drepast, for 
å verna dei sivile i landet? 
 
SKAL VI BOMBA OPPRØRSHÆREN ÒG? 
Ja, kva har Noreg tenkt å gjera med dei seks jagarflya sine og det militære personellet sitt om 
bombinga av Gaddafi-klanen vert så vellukka at opprørsklanane kjem på offensiven og rykkjer 
fram mot Tripoli? På vegen til hovudstaden vil opprørarane passera gjennom busetjingsområda 
til Gaddafi-klanen rundt Sidra, der det bur 126.000 sivile med band til Gaddafi. Då må vel FN 
og Noreg verna desse 126.000 menneska òg? Millionbyen Tripoli har vel òg nokre sivile 
Gaddafi- tilhengjarar? Kanskje hundre tusen? Tre hundre tusen? Korleis vil det vera med den 
humanistiske innstillinga til opprørsmilitsen, når han rykkjer inn i hovud- staden for å ta hemn? 
Vil dei norske jagarpilotane då byrja å bomba opprørshæren for å verna dei sivile i Tripoli? 
 
Spørsmålet om «verdssamfunnet » - som i praksis til no har vist seg å vera NATO-landa - berre 
kunne ha sett på at den libyske statsmakta slo ned opprøret gjennom ein blodig innmarsj i 
Benghazi, kan etter dette ikkje stå åleine. Samstundes med det må andre spørsmål verta stilte. 
Om det no er slik at det var etisk rett å slå ut Gaddafis flyvåpen for å verna sivile, vert det då 
ikkje òg etisk rett å verna dei sivile på den andre sida av frontlina, medan denne med vår hjelp 
vert skoten vestover att? Kven skal no bombast? Om Gaddafilikevel greier seg utan fly og set 
seg fast med styrkane sine inne i urbane sentra, skal desse urbane sentra òg bombast? 
 
KOSOVO SOM SKREKKDØME 
Ulrich Ladurner spør om vi alt har gløymt kva som hende i Kosovo i 1999. Den gongen 
intervenerte NATO med den same grunngjevinga som no i Libya. Dei sivile i Kosovo skulle 
frelsast frå den galne diktatoren Milosevic. Han og styrkane hans vart rett nok tvinga ut av 
Kosovo. Straks gjekk kosovoalbanarane under leiing av Kosovos frigjeringsarmé (UCK) laus på 
dei serbiske sivile, medan NATO-styrkane såg på. «Etterpå,» skriv Ladurner, «synte det seg at 
UCK var ein organisasjon gjennomsyrt av mafiaen». Det er altså ikkje sikkert at dei sivile vert 
verna av at Gaddafis flyvåpen vert øydelagt. Finst det i dag krigar der dei sivile vert verna? 
 
Uvissa om kva for regime opprørarane i Libya vil setja i staden for Gaddafi-styret, er ein viktig 
grunn til at nokre kommentatorar ser på «flyforbodet» med skepsis. Men denne uvissa er stor 
òg hjå dei som stør det vestlege militære inngrepet. Ein annan politisk redaktør i Die Zeit, Jan 
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Ross, skriv den 17. mars at det ikkje går an å leva med Gaddafiregimet, som han kallar ein 
«mordarklikk i Tripoli». Opposisjonen i Benghazi har rett nok ei rekkje veikskapar, òg 
moralske og politiske, skriv Ross, men om «alle katter er grå» i det libyske mørkret, «kjem det 
no an på å skilja mellom dei mørkegrå og lysegrå kattane». Det er altså ikkje berre 
krigsflygarane som treng nattesyn for å råka det rette målet på denne slagmarka. 
 
DEN SOM IKKJE ER MED, ER MOT - ELLER TVERT OM 
Om ein vil ha meir forvirring om saka, er det berre å sjå på alliansemønsteret. I 1996 vart 
Gaddafiutsett for eit attentat frå ei libysk islamistgruppe, og det sit enno om lag tusen 
«islamistiske» fang ar i libyske fengsel. Etter lang tid som éin av terrorismens gudfedrar, skifta 
Gaddafietter 2001 side og vart USAs nære allierte i «krigen mot terror». Berre for nokre veker 
sidan sende den leiande islamske teologen Yusuf al- Quaradawi ein «fatwa» mot Gaddafiog 
oppfordra alle soldatane i den libyske hæren til å drepa han. Gaddafihar såleis i mange år stått 
på USAs side i kampen mot radikal islam. 
 
Men no vert Gaddafiforsvara av Hassan Nasrallah, leiaren av Hizbollah i Libanon. Fleire 
arabiske autokrati som har mange likskapstrekk med Gaddafi-styret og som fryktar islamismen 
frå folkedjupet, stør likevel opprørarane, som har hovudbasen sin i aust, der den religiøse 
fundamentalismen skal stå mykje sterkare enn i vest. 
 
Vestlege leiarar som Sarkozy, Berlusconi, Blair og Obama, som har akseptert Gaddafiheilt til i 
førre månad, leier no militæraksjonen mot han. Likeins vart son til Gaddafi, Seif-al-Islam, berre 
for eitt år sidan omtala i NRK som Libyas «von for ei demokratisk framtid»; for ei veke sidan 
kunne vi lesa i VG at den same Gaddafi-sonen er vorten degradert frå «demokratisk von» til 
«fryktet dikatorsønn» som «dreper for pappa». 
 
EIN MILITÆR UTOPI? 
Kviler den moderne vestlege intervensjonsmanien på einslags utopi, der ein trur vedunderlege 
resultat kan verta nådde med rett nok menneskelege, men i lys av det strålande sluttresultatet 
relativt små offer? 
 
I Vietnam skulle heile verda bergast frå kommunismen med krig. Det kosta over to millionar 
menneskeliv, av dei 60.000 amerikanske soldatar som etter krigen tok sitt eige liv. Likevel vart 
heile Vietnam fanga av kommunismen, til han nokre år seinare døydde så å seia av seg sjølv. I 
Irak skulle dei sivile bergast frå masseøydeleggingsvåpen og få vestleg demokrati på kjøpet. Det 
har til no kosta om lag 100.000 sivile livet. I Afghanistan, der vi i tillegg til å nedleggja dei 
viktigaste terrorsentra i verda òg skulle gje afghanarane demokrati, kvinnefrigjering og stansa 
opiumsproduksjonen, er det etter ti års krig 20.000 døde og 50.000 såra, halvdelen av dei sivile. 
Som venta kravde «flyforbodet » sine fyrste sivile offer alt dagen etter det vart innført, då seks 
sivile libyarar skal ha vorte skotne under ein bergingsaksjon for pilotane til eit styrta amerikansk 
jagarfly. Tala for dei sivile tapa under denne militæraksjonen for å verna sivile vil halda fram 
med å stiga. 
 
Men skulle det gå like gale i Libya som i Irak og Afghanistan, kan vi nordmenn trøysta oss med 
at vi ikkje var i krig likevel. For jamvel om vi no skal ha seks krigsfly og hundre militærpersonell 
med i denne krigen, så er Noreg likevel ikkje i krig, skal utanriksminister Jonas Gahr Støre ha 
sagt til Aftenposten 19. mars: «Norge er ikke i krig. De vil gå inn i en virkelighet som er veldig 
krevende i Libya, hvor det pågår krigshandlinger på bakken mellom libyere. Det er ikke 
enkelt.» 
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Nei, det må vera vanskeleg. Å fly rundt i F16-flya sine rett over slagmarka, utan å blanda seg og 
ta del i krigen. Det vert «veldig krevende». På den andre sida har vi god øving i dette. Vi har jo 
alt vore med i krigen i Afghanistan i ti år, utan å vera i krig. 
 
25. mars 2011 
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Når draumen grip til våpen 
Det fyrste mistaket i Libya var ikkje at ein greip inn i ei humanitær krise, men at ein ikkje tok 
høgd for at denne krisa kunne vera ein del av ein større, borgarkrigsliknande konflikt. Det 
andre mistaket var at ein på førehand såg bort frå den militært sterkaste parten, nemleg den 
libyske statsmakta, som mogleg deltakar i forhandlingar. Dermed såg ein bort frå forhandlingar 
i det heile. 
 
KVA SAKA GJELD 
Fordi ein alt i utgangspunktet definerte «vern av sivile» som å «kvitta seg med bøddelen», det vil 
seia å styrta Gaddafi-regimet, hoppa ein over stadia med våpenkvile og forhandlingar og gjekk 
rett i krigen. 
 
Helst ville opprørarane sjølve greia å ta seg av regimet og krigsmakta det rådde over. Då dette 
ikkje gjekk, skulle dei greia det berre flya vart sette ut av spel. Då det synte seg at heller ikkje 
dette var nok, gjekk ein vidare og tok militært side i sjølve krigen som innlånt opprørsluftvåpen. 
Denne krigen skulle no halda fram, sjølv om dei sivile i Benghazi for lengst var verna. For om 
ein skulle oppnå varig vern, måtte ein òg frigjera det austlege Libya, erobra den vestlege delen 
av landet, styrta Gaddafiog helst fanga han levande, slik at han kan stillast for retten og verta 
hengd slik som Saddam Hussein. For å få dette til må ein kanskje gå inn med bakkestyrkar, i 
tillegg til det amerikanske CIAmannskapet som alt er i Libya. 
 
Eller ein må føra ein utmattingsluftkrig over veker og månader, i von om at regimet bryt saman 
innanfrå. Skjer ikkje det, får vi ein årelang krig mellom ulike grupper i landet, med vestleg 
innblanding. Ein slik krig vil ta fleire liv enn den humanitære intervensjonen berga. 
 
KOR UVITANDE VAR VI? 
Kor uvitande var politikarane om at «flyforbod» eigenleg var krig? Kor stor uvisse måtte det vera 
om konsekvensane av eit militært inngrep i Libya? Det inngår i profesjonen til politikarane å ha 
slik kunnskap. Heilt uvitande om Libya kunne dei vel ikkje ha vore. Eg har no i fleire veker 
fylgt med på kommentarane til Libyakonflikten i norske, tyske, franske, engelske og 
amerikanske medium. Eg har funne mange kommentarar frå folk med bakgrunn i og kjennskap 
til libysk historie og samtid. Alle, utan unnatak, peikar på at den sosiale dynamikken i Libya 
motseier den enkle førestellinga av at dette berre er ein konflikt mellom ein despot og eit folk. 
Alle, utan unnatak, meiner at det står sivile på begge sider av frontlina. Alle, utan unnatak, 
meiner at konflikten i Libya er av ein annan karakter enn det vi har sett i til dømes Tunis og 
Egypt, der opprøret var våpenlaust og vann fram nettopp gjennom den ikkje-valdelege strategien 
sin, medan våpna kom raskt fram i Libya. 
 
DRAUMESPEL 
I slikt ljos vert konfliktframstillinga i norsk dagspresse til eit draumespel. (Tidlege unnatak var 
Helge Lurås ved Nupi og journalisten Aron Lund i Bergens Tidende 23. mars, og Bjørgulv 
Braanens leiarkommentarar i Klassekampen.) 
 
Men for det meste såg dagspressa bort frå historiske og sosiale realitetar i Libya. Konflikten vart 
abstrahert til ei reint filosofisk førestelling om «despot mot folket». Denne draumen vart 
forsterka med personifisering og demonisering. Både dagspressa og fjernsynet tapte medvitet og 
lét seg fortrylla av den gamle heltesoga om «den galne diktatoren » og det uskuldige, 
forsvarslause folket. 
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BERGA FRANKRIKE 
Det var denne draumen som gav grunnen til det militære inngrepet. Det skulle handla om ein 
humanitær intervensjon, ein nærast upolitisk bergingsaksjon. Klårast vart dette synspunktet 
framstilt i oppropet til dei franske intellektuelle 16. mars i Le Monde, underskrive av ikkje 
berre Bernard-Henri Lévy, men òg André Glucksmann, Daniel Cohn- Bendit og andre 
notabilitetar. I dette oppropet legg dei franske intellektuelle vekt på at «opprørarane, som skrik 
Leve Frankrike og Leve Europa», ikkje må verta vonbrotne i si forventing, som om det er den 
franske æra og ikkje dei sivile i Benghazi som skal bergast. 
 
Rett nok veit Lévy og dei andre ikkje mykje om «den arabiske våren», seier dei. Med ei kledeleg 
smålåten røyst vedgår dei at dei ikkje veit kva for makter som vil ta over etter Gaddafi. Til 
dømes kjenner dei ikkje til kva for rolle islamistane spelar i desse landa. Men dei veit at den 
arabiske ungdomen vil ha fridom. «Og han gløymer ikkje dei landa og dei leiarane som ved 
ikkje å gjere noko, de facto stiller seg saman med bøddelen.» På nytt skin det merkelege motivet 
om å berga Frankrike: Verda må gripa inn for å berga Benghazi, slik at ikkje Gaddafis offer 
seinare skal tenkja ille om Frankrike. Resultatet av inngrepet spelar inga rolle. Den moralske 
intensjonen er alt. Vi må gripa inn, same kva det fører til, så ingen kan skulda oss for passivitet 
etterpå. Vi må med andre ord berga oss sjølve. 
 
POLITISERT SINNELAGS ETIKK 
Dette er ikkje etisk politikk; det er politisert sinnelagsetikk, framførd med élan tufta på 
stilisering av konflikten. Oppropet er skrive av filosofar, men held det same tankemessige nivået 
som i den fargelagde dagspressa: «Tyrannen, som er urokkeleg bestemd på å drukna landet sitt 
i ‘elvar av blod', skyt laus på sivile.» Det sitatet dei intellektuelle her nyttar, «elvar av blod», er 
ikkje frå Gaddafi, men frå son hans, Saif Al-Islam, og vart heller ikkje sett fram som trugsmål 
om represaliar, men som eit skremsel om kva som kunne henda om Libya braut saman i full 
borgarkrig. Men slike nyansar kan vel ikkje kallsmedvitne intellektuelle ta omsyn til når det står 
om å gje politikarane moralsk ryggdekning til å gå i krig utan forhandlingar. 
 
TALA MED VÅPEN 
At den opne grunngjevinga for det militære inngrepet ikkje har vore politisk, men moralsk, 
reiser endå ein tankekross. Har ikkje vestlege politikarar moralsk fantasi til å gripa inn og hjelpa 
med andre middel enn med militærmakt? På bakgrunn av at vi no samstundes driv tre moralsk 
motiverte krigar med fleire hundretusen sivile offer, alle leidde av ein fredsprisvinnar, må svaret 
vera nei. Gjennom denne væpna fantasiløysa har vi med rette mist moralsk respekt i heile 
verda. Ingen høyrer lenger på oss, om vi ikkje trugar med våpen eller lokkar med pengar. 
Om ein måtte gripa inn i Libya, så skulle ein gjort det utan moralsk patos og utan å forlengja 
politikken til krig før andre middel var prøvde. Eit slikt anna middel hadde vore å få stansa 
krigshandlingane, ikkje forsterka dei ved å gå inn i konflikten på eit slikt vis at han aldri vert 
løyst. Er ikkje politikken det mogleges kunst, meir enn væpna demonstrasjon av eige moral? 
 
KVA VI EIGENLEG VEIT 
Fleire framståande politikarar veit at det ikkje var rett å gripa militært inn i Libya, i alle fall ikkje 
med støtte til den eine sida i konflikten. Dei fleste landa i FN trudde ikkje på dette. Korkje 
Jonas Gahr Støre eller Espen Barth Eide trudde på det, men måtte snu etter Sarkozys 
diplomatiske kupp i FN. Noreg er ikkje i Libya for å verna sivile, men for å verna det 
tryggingspolitiske tilhøvet sitt til USA. Men ikkje eingong Obama trur på denne krigen. 
Den best moglege løysinga i Libya kan berre koma om våpna teier og alle partane i konflikten, 
òg «den galne hunden i Midtausten », får tala. Alle partar, ikkje berre den parten vi trur vi likar. 
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Om FN og Nato verkeleg hadde vilja få alle til forhandlingsbordet, før Gaddafinådde fram til 
Benghazi med soldatane sine, så hadde ein òg kunna greidd det. Heile verda stod jo bak. 
Den 16. mars, same dagen som Lévy skreiv under på krigsoppropet, kom Gaddafis utsendingar 
til Paris med framlegg om noko som må ha likna ei våpenkvile, skriv det franske 
nyhendemagasinet Le Point. Men Sarkozy skal ha avvist framlegget. «Det var heilt uaktuelt.» 
Dei sivile skulle ikkje vernast med våpenkvile. Dei skulle frelsast av franske krigsfly. 
 
KVA VI EIGENLEG VIL 
Men hadde ein verkeleg vilja verna dei sivile, så hadde ein ikkje berre gjeve Gaddafivalet 
mellom å kjempa til siste mann og døy i ære eller å verta hengd i vanære. Om ein verkeleg var 
ute etter ei løysing i Libya på landet og folket sine eigne premiss, med eit minimum av sivile 
offer, og ut frå røynda og ikkje dobbeltmoralen, så måtte ein ha nytta FN-mandatet og 
militærmakta til å få ei våpenkvile og ein forhandlingssituasjon der vestlege galgar ikkje stod 
ferdigsnikra utanfor forhandlingslokala. Berre då kunne heile mangfaldet av grupper og 
interesser i Libya fått ytra seg fritt, og ein kunne ha samtala fram ei løysing i fullt dagsljos. 
 
No talar berre våpna og krigspropagandaen på begge sider. Det einaste ljoset kjem frå rakettane 
på himmelkvelven og dei dødelege eksplosjonane på bakken, der dei sivile bur, og i skuggen 
deira driv løynde makter eit spel som vi ikkje vil skjøna før historikarane legg det fram om 
nokre år. 
 
Ikkje eingong Obama trur på denne krigen. 
 
Det var denne draumen som gav grunnen til det militære inngrepet. Det skulle handla om ein 
humanitær intervensjon, ein nærast upolitisk bergingsaksjon. 
 
8. april 2011 
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Med viagra som våpen 
 
Krigen i Libya går ikkje føre seg berre langs Sidrabukta frå Misrata til Ajdabiya eller frå NATO-
basar i Napoli og på Kreta. Han rasar òg i massemedia og på internettet som ein kamp med og 
om informasjon. Her er mål og middel for begge partar å framstilla motstandaren som 
umenneskeleg, vond og demonisk. Å lukkast med dette er ein føresetnad for å kunna starta, 
driva og vinna krigen. Soldatane må drepa andre menneske, politikarane må tillata drap i stor 
skala, og innbyggjarane skal stø desse drapa. Vi skal gå saman om å bryta eitt av dei sterkaste 
tabua i sivilisasjonen. For å kunna gjera dette må motstandaren avkledast det menneskelege 
gjennom krigspropaganda. 

VIAGRA OG KONDOM 
Eit døme på dette er påstanden som FN-ambassadøren til USA, Susan Rice, brukte i ein 
argumentasjon under eit lukka møte i FN 28. april, om at Gaddafi deler ut Viagra til soldatane 
sine for å bruka organisert valdtekt som våpen i Libya-krigen. Når det i ein krigssituasjon kjem 
fram slike påstandar om statleg organiserte overgrep mot verjelause, vert kritikken sett i ein 
vanskeleg situasjon. 

Vel ein ikkje å tru på påstandane, kan ein koma i skade for å mistru dei uskuldige offera for 
overgrep. Dessutan veit vi jo at slike statleg planlagde og utførde overgrep hender under krig. 
Likevel må det vera plikta til den kritiske ålmenta å undersøkja slike påstandar, ikkje berre 
referera dei, særleg når dei kjem frå eigne styresmakter og den sterkaste parten i krigen. 

TRUVERDE 
Påstanden om at Gaddafi-regimet organiserer massevaldtekt, har versert lenge i internasjonale 
massemedium, men vart monaleg styrkt ved at Rice og dermed USA gjekk god for han. I Noreg 
er påstanden sitert av ei rekkje medium. Dagsavisen gjev att saka ukritisk. TV 2 siterer saka 
under tittelen «Hevder Gaddafi gir soldatene Viagra for å voldta kvinner». Både VG og NRK 
formidlar saka til NTB: «– Gaddafi-soldater utstyres med Viagra», og siterer FN-ambassadør 
Susan Rice. NTB-saka nemner at «det har vært smått med dokumentasjon», og at «Rice ikke la 
fram beviser». Men tittelen og at saka avsluttar med ein FN-spesialrapportør som er uroa for 
seksuell vald i væpna konfliktar, etterlèt lesaren med eit inntrykk av at det kanskje er hald i 
påstanden likevel. 

Men det er knytt fleire problem til denne påstanden. For det fyrste verkar det som om Rice 
ikkje hadde planlagt å leggja han fram, men greip impulsivt til han i ein diskusjon der ho ville 
overtyda tvilarar om den moralske overmakta til Benghazi-opprørarane i høve til Gaddafi-
styrkane.1 For det andre høyrer Rice til den vesle gruppa personar som sit med det personlege 
hovudansvaret for at USA og dermed NATO gjekk inn i krigen. Rice er dermed òg psykologisk 
motivert for å driva krig òg på informasjonsslagmarka. 

SIKKERT! SIKKERT! 
Opphavet til påstanden er ein reportasje på den engelskspråklege Al-Jazeera 28. mars, i 
samband med at opprørarane vann attende Ajdabiya.2 Reportasjen vart laga av journalisten Sue 
Turton, som bur i Benghazi. Han opnar med bilete av nokre lik i hyller, som skal vera drepne 
Gaddafi-soldatar, og i lommene deira skal det ha vore funne «Viagra og kondom, krigsvåpen». 
Sue Turton presenterer eitt einaste vitne som stør opp under denne påstanden, nemleg den 
britisk utdanna lækjaren Suleiman Rafedi, som hevdar at han har «sett Viagra, og kondom òg» i 
lommene til dei døde regjeringssoldatane. Reportasjen held fram med det følgjande, leiande 
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spørsmålet frå journalisten: «Og trur du det var fordi dei skulle ut og valdta?» Suleiman Rafedi 
svarar ivrig: «Ja, sikkert! Sikkert!» 

Han fortel vidare om to tilfelle av valdtekt som var utførde av soldatane til Gaddafi. Ei kvinne 
som ville berga barnet sitt inn frå gata, skal ha vorte overfallen og valdteken. Ved eit anna høve 
skal soldatane ha trengt inn i eit hus og valdteke ei kvinne innandørs. 

 
Denne historia har sidan spreidd seg over heile verda med Al-Jazeera-reportasjen som einaste 
kjelde. Men på nettstaden til det amerikanske tidsskriftet Foreign Affairs vart det 28. april 
opplyst at Al-Jazeera-reportasjen er vorten undersøkt av ein uavhengig tredjepart, nemleg 
Human Rights Watch, som «tidlegare hadde intervjua den same lækjaren, men fann at han 
ikkje hadde nokon direkte prov til å stø opp under påstandane sine, og dei kunne ikkje 
identifisera vitne eller offer i Ajdabiya som kunne stadfesta påstandane». Fred Abrahams frå 
Human Rights Watch fortalde at organisasjonen hadde «nokre få truverdige tilfelle av valdtekt 
og overgrep, men førebels ingen prov for at dette er av ein systematisk karakter eller offisiell 
politikk, og ingenting om distribusjon av Viagra og kondom».3 Om vi skal lita på Foreign 
Affairs og Fred Abrahams,4 er påstandane som har versert i massemedia i over ein månad før 
dei vart tekne opp att av Susan Rice, utan grunnlag. 

VIAGRA SOM KRIGSVÅPEN 
Eit anna døme på liknande udokumenterte påstandar finn ein på nettsida til Redd Barna.5 Her 
vert det referert utsegner frå familiar som har flykta frå Misrata, Ajdabiya og Ras-Lanuf, som 
bur i mellombelse leirar i Benghazi. «Familiene rapporterer om at barn ned i åtteårsalderen har 
blitt utsatt for seksuelle overgrep, noen ganger rett foran øynene på familien.» Det vert sagt at 
Redd Barna hadde samla inn historier om overgrep frå to hundre born og førti vaksne: «En 
gruppe mødrer fortalte om en gruppe jenter [som] ble bortført, holdt fanget i fire dager og 
voldtatt. Da de ble sluppet fri, var de ikke i stand til å snakke. Flere barn fortalte at de hadde 
vært vitne til at far hadde blitt drept og mor hadde blitt voldtatt, før de selv ble banket kraftig 
opp.» 

 
Kjelda til denne historia ser ut til å vera artikkelen «Fuelled ‘by Viagra’, Gaddafi’s troops use 
rape as a weapon of war with children as young as eight among the victims». Denne artikkelen 
stod i den britiske tabloidavisa Daily Mail 25. april.6 Her vert det òg hevda at det har vore 
«tallause rapportar om korleis soldatane til Gaddafi – nokre drivne av Viagra – brukar valdtekt 
som krigsvåpen». 

Desse tallause rapportane er den eine reportasjen i Al-Jazeera. Journalisten som skal ha skrive 
artikkelen, er anonym: «Daily Mail Reporter», og dei grufulle historiene har ikkje vorte 
dokumenterte gjennom uavhengige undersøkingar. Men etter det nettsida til Redd Barna og 
artikkelen i Daily Mail seier, er opplysningane innsamla av Redd Barna-tilsette: «‘Rapportene 
om seksuelle overgrep mot barn er ubekreftede, med de gikk igjen i alle de fire leirene vi 
besøkte’, sier Michael Mahrt som er Redd Barnas ekspert på beskyttelse av barn, og i ferd med 
å gjennomføre undersøkelser blant familiene som har flyktet fra krigføringen.» 

POLEMIKK SOM NYHENDE 
Den 3. mai sende Al-Jazeera og Sue Turton ut ein ny Viagra-reportasje.7 Det vart ikkje nemnt 
at Human Rights Watch hadde meint at den førre reportasjen sakna dokumentasjon og prov. I 
staden fekk vi eit intervju med ein kvinneleg «gynekolog», anonym og usynleg, framstilt som 
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rein silhuett. Ein opprørssoldat fortalde om krigsfangar som skulle ha sagt at regjeringssoldatane 
hadde «ordre om å valdta alle kvinner mellom fem og førti», og at dei hadde funne 
«kvinneundertøy» inne i dei erobra Gaddafi-stridsvognene. Sue Turton sjølv sit i skuggen av ei 
slik stridsvogn med haugevis av glas og øskjer med Viagra, som ho har fått av opprørsstyrkane, 
og som for kva vi veit, er komne frå næraste apotek. Reportasjen vert avslutta med eit intervju 
med ein opprørsleiar som tenkjer på korleis det vil gå med dei valdtekne kvinnene når dei får 
born etter overgrepa. Men kondoma då? Deler ikkje Gaddafi ut kondom meir? Den som vil sjå 
nærare på alt dette, finn det på nettet. 

 
Slike «ikkje-stadfeste» rapportar kan anten vera ein del av informasjonskrigen, eller dei er fyrste 
meldingar om statleg organiserte og systematisk gjennomførde overgrep mot sivile. Om den 
libyske regjeringshæren, på ordre frå Gaddafi, systematisk valdtek kvinner og born som ledd i 
krigføringa, er det viktig nytt. Valdtekt skjer i alle krigar, men det er ikkje like vanleg at militær 
massevaldtekt vert organisert frå toppen av eit statsapparat. 

Som sterkaste krigførande part i Libya burde vi undersøkja det som vert sagt om motparten vår, 
før vi legg det ut på papir og nett. Historia og samtida syner at òg det utrulege kan vera sant, når 
det gjeld statleg organisert vondskap. Samstundes veit vi at nett dette vert utnytta i krigen til å 
umenneskeleggjera motstandaren. Og om dei forferdelege forteljingane ein utan undersøking 
fortel vidare for eit meir eller mindre ukritisk publikum, syner seg å vera krigspropaganda, så 
har ein ikkje hjelpt korkje kvinner eller born, men berre svekt tiltrua til dei offera som er ekte. 

BORGARKRIG 
Difor må ein sjå på all informasjon som den eine krigsdeltakaren sender ut om den andre, med 
eit særleg kritisk blikk. I Libya-krigen har Noreg teke parti for den eine sida. Saman med resten 
av NATO og opprørsstyrkane er vi den militært sterkaste parten. 

Ei slik vurdering er sjølvsagt alt ein kritikk av korleis norske styresmakter framstiller saka. FN, 
USA, NATO, Noreg og dei aust-libyske opprørarane vil at vi skal sjå Libya-krigen som ein 
konflikt mellom undertrykte og opprørske sivile og ein fælsleg, psykotisk diktator som vil 
«drepa sitt eige folk» ved hjelp av betalte leigesoldatar, gjerne frå det «svarte» Afrika. 

Den mangeårige Midtausten-korrespondenten for The Economist, Nicolas Pelham, som slett 
ikkje er nokon Gaddafi-ven, har i to lengre artiklar i The New York Review of Books presentert 
ei rekkje fakta som teiknar eit heilt anna bilete.8 Pelham skildrar opprøret i Libya som eit 
resultat av den årelange og hardhendte undertrykkinga frå Gaddafi-regimet av stammebaserte 
folkegrupper i aust og sør og av islamistiske grupper med hovudsete i Misrata og Benghazi. 
Forbitringa mot Gaddafi-regimet skal ikkje minst gå tilbake til opprøret blant islamistiske fangar 
i fengslet Busalim i 1996, som skal ha enda med at vaktene skaut og drap meir enn tolv hundre 
innsette. 

 
Opprøret mot regimet skal etter det Pelham seier ha vore planlagt lenge før «den arabiske 
våren» gjorde det føremålstenleg å slå til: «I det dei greip høvet, sende Mohammed Busidra og 
andre prestar ut fatwaer som kunngjorde at det var ei synd å lata vera å vera med i 
gateprotestane. Under press frå ungdomane sine følgde lokale stammeleiarar opp og 
kunngjorde at alle som sette seg imot protestane, ville missa vernet frå stamma.» Pelham seier 
ikkje at det ikkje var ekte misnøye med og opprør mot Gaddafi, men at opprøret var planlagt ut 
frå ei misnøye som hadde bestemte regionale, stammemessige og religiøse røter. 



 41 

Sjølv hadde (og har) Gaddafi støtte i andre regionar og stammer, fyrst og fremst i områda rundt 
Sirte og Tripoli. Den eigne Sirte-baserte klanen til Gaddafi tel 70.000 menneske og er 
overrepresentert i mellom anna tryggingsstyrkane til regimet. Byen Sirte er geografisk og 
militært ein forpost for Tripoli. «Så lenge Gaddafi held Sirte», skriv Pelham, «så lenge held han 
det vestlege Libya». Det inneber at opprørarane for å koma til makta i Libya ikkje berre må 
nedkjempa «Gaddafi» – men også dei 70.000 medlemene av Gaddafi-klanen i Sirte-området. 
Og dette ville berre vera byrjinga, for i tillegg er alliansen til Gaddafi-klanen med andre stammer 
i området ikkje vorten svekt av opprøret. 

DEN STERKE PARTEN 
Etter dette er det ikkje «det libyske folket» som slåst mot «Gaddafi». Det er ein regionalt og 
religiøst, sikkert òg økonomisk farga borgarkrig. Det er i denne borgarkrigen Noreg har teke 
parti med opprørarane, som saman med NATO på lengre sikt er den sterkaste parten. 
I ein slik situasjon vert det ei særleg plikt for norske journalistar, forfattarar og akademikarar å 
vera ein kritisk instans overfor sine eigne, krigførande styresmakter. Vi kan ikkje vera så 
opptekne av det framtidige demokratiet i Libya at vi undergrev demokratiet i vårt eige land. Og 
som kjent er ikkje demokrati mogleg utan ei aktiv og kritisk, uavhengig ålmente og presse. Ei 
slik kritisk innstilling bør koma til uttrykk ved at vi ikkje berre tek til etterretning alt vi høyrer frå 
«vår» side i krigen. 

NOREG SOM TORPEDO 
Kven som er sterkast i Libya no, syner seg best gjennom kven som tilbyd våpenkvile, og kven 
som seier nei. Minst tre gonger, kanskje meir, har Gaddafi offentleg bede om stans i 
våpenhandlingane. Like mange gonger har NATO og opprørarane sagt nei. I tre månader har 
omleiringa av og kampen om Misrata gått føre seg, med store lidingar for dei sivile. 

Men NATO vil ikkje at våpna skal kvila. Nei, løysinga skal vera endeleg, regimet må vekk, 
Gaddafi og familien hans skal drepast, koste kva det koste vil for dei sivile. Dei humanitære om-
syna krev det. Difor går dei humanitære norske krigsflya på vengene og fyrer av dei humanitære 
rakettane sine mot einskildmenneske og gjer Noreg til ein internasjonal torpedo. 

6. mai 2011 
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Valdtekt og sjølvtukt 
 
«Utlendinger er overrepresenterte på voldtektsstatistikken », melde Aftenposten.no 25. mai. 
Det var ein enkel tekst med den aggressive mellomoverskrifta: «Utlendinger voldtar norske». 
Desse sterke orda var tufta på voldtektsstatistikken for Oslo i 2010, framlagd på 
pressekonferansen til politiet same dagen. «Tallmaterialet fra Oslo-politiet viser at etnisitet ut 
gjør en stor faktor i de anmeldte voldtektene», skreiv Aftenposten i reportasjen: «Den typiske 
gjerningsmann har utenlandsk bakgrunn og er i 20-årene. Det typiske offeret derimot er en 
norsk kvinne i samme alder. 65 prosent av alle de utpekte gjerningsmennene har ikke-norsk 
bakgrunn.» 
 
Nokre timar etter at denne artikkelen vart publisert på Aftenposten. no, vart han grundig 
«oppdatert ». Alle hovud poenga om etnisitet og valdtekt var klypte vekk, fokuset var flytta frå 
overgriparane til offera, og overskrifta endra til «Ny seksualkultur skaper overgrep». Den nye 
reportasjen seier ikkje noko om mannen eller kvinna er norsk eller ikkjenorsk, innfødd eller 
innvandra. Begge er transcendente vesen utan etnisitet. Til naud kan dei høyra til «ulike 
subkulturer» med «ulik forståelse av hvor grensene for en krenkelse er».(1) 
 
DEN ANTISEMITTISKE TRADISJONEN 
Ein kan godt skjøna at Aftenposten fjerna mellomoverskrifta «Utlending er voldtar norske». Ei 
slik formulering manar fram eit av grunnbileta i den antisemittiske tradisjonen, der det 
orientalske uhyret gjer den uskuldsreine germanske kvinna urein. Men dei tala som den fyrste 
reportasjen bygde på, forsvinn ikkje om dei vert klypte vekk frå nettavisa. Heller ikkje 
reportasjen forsvinn med slike middel, han vert berre forvist frå den offentlege hovudscena til 
det kollektive halvmedvitet. Her fører han sitt skuggetilvære på ymse nettsider og sosiale 
medium, der han skin med ein glorie av løynde fakta og undertrykte sanningar. 
 
REFLEKSJONSLAUSE FRONTAR 
Denne hendinga er eit godt døme på kor vanskeleg det har vorte å skulla tala ope og fritt ikkje 
berre om føremonene, men òg om dei problema som er knytte til den framandkulturelle 
innvandringa. 
 
Om konkrete tal syner at visse innvandringsgrupper er overrepresenterte på feil side i 
statistikkar over til dømes trygdesvindel eller valdtekt, så er det best for eige omdøme at ein 
ikkje seier noko om det. Må ein nemna slike tal, til dømes i embets medfør som 
politianalytikar, bør ein bortforklara tala. Set ein dei berre fram slik som i den fyrste reportasjen 
til Aftenposten, må ein klyppa tunga av seg så fort ein kan. Trakkar ein feil her, kan ein berre 
vinna att æra ved å gå til topps i Miss eller Mr. Landmine. 
 
Den som ikkje held seg til bestemte opptrakka stigar i nærleiken av dei vanskelege sakene om 
innvandringa, risikerer å verta oppfatta som rasistisk. Redsla for å verta oppfatta slik skaper ein 
høg grad av sjølvsensur. 
 
Resultatet av dette er langt ifrå at uskuldige einskildindivid og folkegrupper vert verna mot 
rasisme. Resultatet er at heilt verkelege problem ikkje vert tekne på alvor og drøfta. Det er ikkje 
innvandrarane, men tabuet ein vernar på dette viset. Når den kompakte offentlege majoriteten 

                                                
1 Det var Jan Arild Snoen som fyrst fanga opp denne redaksjonelle utviklinga i ein kommentar på Minerva.no 26. 
mai 2011. 
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forsvarar tabu med å skandalisera einskilde motrøyster, ubehagelege tal og annleise 
tankegangar, hindrar ein refleksjon. Det fører til refleksjonslause frontar i saka. 
 
FOR EIGA SKULD 
Personleg har eg ikkje innvandringa som hovudinteresse. Eg finn monokulturar keisame, likar 
betre folk som skil seg ut enn dei som lèt seg integrera, og meiner at staten ikkje bør setja 
grenser for kvar menneske skal få slå seg ned, leva og arbeida, på dei vilkåra at ein greier seg 
sjølv og lèt andre i fred. Eg vil altså ha ei liberalisering av innvandringspolitikken når det gjeld 
individuelle, sjølvberande menneske. Til gjengjeld vil eg vera meir restriktiv når det gjeld til 
dømes organisert innvandring som nokon tener seg rike på, eller medviten utnytting av det 
såkalla «asylinstituttet ». 
 
Eg trur at tida for avstengde småsamfunn er ute, og at den amerikanske smeltedigelen er ein 
felles lagnad for alle menneske, endå den multikulturelle mosaikken kunne vore meir 
tiltalande, så sant dei ulike miljøa hadde vore nøgde med å leva sitt eige liv og la andre leva sitt. 
Tru om ikkje den høge innvandringa frå fattige og krigsplaga land heng saman med vår eigen 
rikdom og eiga krigføring? 
 
Kor lenge kan vi sitja som gjødde søylehelgenar på oljetårna våre og suga ut fellesressursar frå 
det indre av jorda utan at jordas fordømde krev ei anna fordeling av goda? Er det ikkje berre 
naturleg at dei fleste innvandrarane til Noreg frå Asia kjem frå Afghanistan, der vi fører ein av 
dei to humanitære krigane våre? 
 
Eg ser på den nølande og unnvikande haldninga den norske kulturen har til særleg den 
muslimske innvandrarkulturen som eit teikn på verdiunderskot, og eg meiner at ein kultur som 
ikkje greier seg i ein open åndsstrid, får gå i seg sjølv etter nye og betre verdiar og kjempa betre 
for dei. 
 
Den framandkulturelle innvandringa kan føra til mangfald og «fargerikt fellesskap». Men ho 
fører òg til import av jødehat og organisert kriminalitet, undergraving av velferdsordningar og 
framvokster av etniske gettoar, særleg i Oslo, som i løpet av inneverande generasjon kan gje oss 
ein framandkulturell hovudstad; og like under overflata tettar det seg saman til motsetnader 
etter befolkningsmessige frontliner. Om dei som peikar på slike opplagde problem, skal verta 
hengde ut som rasistar, så vert fakta og refleksjonar haldne borte frå saka. Det kan føra til 
livsfarlege, kanskje uløyselege konfliktar. 
 
VÅR INTELLEKTUELLE DOMMEDAG 
Innvandringa er vår intellektuelle dommedag. Det er her sauene vert skilde frå geitene. Er du 
på rett side, kan du gå inn til englesongen saman med dei andre ateistane. Men vert du mistenkt 
for å vera i politisk dårleg selskap, så får du heretter ikkje høyra annan musikk enn gnissing av 
tenner same kva du elles trur på. Frykt ikkje, heiter det i den jødisk-kristne tradisjonen vår, men 
dette gjeld ikkje andlet til andlet med antirasistane. Her må ein berre sjå til å skjula seg i den 
rette flokken, anten ein er geit eller sau. Til og med politiet, som er betre trena i dødsforakt enn 
lærarar og prestar, journalistar og forfattarar, misser motet og stryk til denne prøva. 
 
POLITI(SK)KORREKSJON AV RØYNDA 
Politirapporten, som analyserer 189 valdtektsmeldingar frå Oslo i 2010, går høgt på bana for å 
hindra at dei tala som vert lagde fram, vert «feiltolka» slik som i den fyrste Aftenposten-
reportasjen. Forfattarane vil kjempa ned «monsterbilder av fremmede og uforståelige 
gjerningsmenn»: Overrepresentasjon av ikkje-norske valdtektsmenn heng ikkje saman med 
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etnisk eller kulturell bakgrunn, men berre med økonomiske, sosiale og psykologiske tilhøve. 
«Grove generaliseringer om at Oslos voldtektsmenn er utlendinger og i hovedsak muslimer, er 
både feilaktig, utilstrekkelig og uheldig», heiter det i rapporten. 
 
Her stør rapporten seg på tala sine. Mest 60 prosent av alle valdtektsmennene var rusa på 
alkohol eller narkotiske stoff; mest 70 prosent av gjerningsmennene i overfallsvaldtekter var 
arbeidslause. Heile 25 prosent av valdtektsmennene frå 2010 var tidlegare registrerte hos 
politiet som offer for vald, og 10 prosent var registrerte med psykiatriske diagnosar. Heile 80 
prosent var registrerte for andre kriminelle tilhøve. Statistikken gjev eit liknande bilete av 
jentene som vart valdtekne. 65 prosent av dei er rusa. Til og med offera for overfallsvaldtekter 
er som oftast rusa. Mest halvparten av alle valdtektsoffera var trygda eller arbeidslause. Alt i alt 
tyder statistikken på at valdtekt er tett knytt til sosial og økonomisk marginalisering. 
 
SER BORT 
Men politianalytikarane synest ikkje tala seier dette klart nok. Difor vel dei bort dei tala som 
ikkje snakkar reint. Til dømes melde Dagsrevyen i reportasjen sin om politirapporten at 83 av 
86 overfallsvaldtekter i Oslo dei siste fem åra hadde ikkje-norske gjerningsmenn. Dette ser 
rapporten bort frå og peikar i staden på at det berre finst fem kjende gjerningsmenn for 
overfallsvaldtekter i 2010, og at dette talet er for lite til å trekkja nokon konklusjon om 
årsakene. 
 
Men kva med tala for dei siste fem åra som Dagsrevyen la fram? Kan dei ha vore ukjende for 
politiet? Neppe, for i VG 15. april 2009 fortalde Hanne Kristin Rohde i Oslo-politiet at alle dei 
41 melde overfallsvaldtektene i Oslo dei siste tre åra var gjorde av «ikke-vestlige innvandrere». 
Med dei seks overfalla med kjende gjerningsmenn i 2010 vert talet då 47, alle med ikkje-
vestlege gjerningsmenn. Kvifor held ein seg då til året 2010 og talet fem? 
 
Det er ikkje berre her at rapporten arrangerer tala sine. Til dømes legg forfattarane stor vekt på 
at «majoriteten av de registrerte gjerningsmennene [...] har norsk statsborgerskap», som om 
seksualdrifta og kvinnesynet òg har vorte byråkratisert og rettar seg etter papira våre. Kvifor 
flaggar ein med slike irrelevante data, om det ikkje er for å dekkja til det kulturelle aspektet? 
 
TILDEKKING 
Men kvifor vil ein dekkja til det kulturelle aspektet når ein veit i kor høg grad kulturen styrer åt - 
ferda vår? Som vi straks skal sjå, rettar rapporten med god grunn eit sterkt kritisk blikk mot den 
norske seksualkulturen. Kvifor ikkje samstundes undersøkja seksualkulturen i dei ikkje-norske 
kulturane, til dømes når det gjeld synet på kvinner og bruken av vald? Trur ein at kulturkritikk 
er rasisme? 
 
På same viset vert det streka under at norske gjerningsmenn utgjer den største einskildgruppa 
innanfor alle valdtektsformene unnateke overfallsvaldtektene. Men kvifor gjer ein ikkje 
merksam på at denne norske gruppa berre vert størst når gruppa med utlendinger vert splitta 
opp i fleire regionale grupper?  
 
Som Jan Arild Snoen peikar på i ein kommentar på Minerva.no 26. mai, tek ikkje 
politirapporten med i reknestykket sitt at 75 prosent av innbyggjarane i Oslo er norske, medan 
innvandrarane utgjer 25 prosent, og innvandrarar frå dei mest aktuelle områda berre 12 
prosent. Tek ein høgd for dette, viser talmaterialet til politiet at 49,3 prosent av dei melde 
valdtektene har gjerningsmenn frå folkegrupper som utgjer berre 12 prosent av befolkninga i 
hovudstaden. Dei norske, som rapporten kallar den største gruppa, utgjer totalt 34,9 prosent av 
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gjerningsmennene, med ein norsk folkesetnad i Oslo på 75 prosent. Dei «norske» er altså 
kraftig underrepresenterte. Kvifor kallar ein dei då for den største gruppa? 
 
DEN UHØYRDE VERDIKONSERVATISMEN 
Politirapporten arrangerer tala for å motverka at valdtektsstatistikken skal verta utnytta til å 
fremja framandfrykt. Det synest òg som om forfattarane underrapporterer det etniske innslaget 
for at det ikkje skal få kasta skugge over den viktigaste saka deira, nemleg å få retta fokus mot 
den moderne alkohol- og seksual kulturen som årsak til omfattande ulukke for norske jenter. 
Politiet vil leggja fram eit faktagrunnlag for ein offentleg debatt der den nye grenselauskulturen 
vert sett under kritikk. 
 
I røynda er dette eit verdikonservativt prosjekt som vil reparera nokre av seinskadane etter 
sigeren til kulturradikalismen. Det seier ikkje lite om kor stor slagsida i norsk kultur er vorten 
når politietaten må stilla opp og målbera ein kritikk av seksualiseringa som ikkje har hatt gode 
røyster her i landet på over eit halvt hundreår. Men no kjem motargumenta mot grenseløysa frå 
røynda til politiet med det elendet som vert produsert når heile generasjoner vert pressa til 
«fridom» utan samstundes å læra seg sjølvdisiplin. 
 
For å få desse argumenta mot den nye seksualkulturen fram måtte forfattarane fyrst skuva det 
etniske innslaget til side, og for det andre bryta ned det tradisjonelle biletet av kva ei valdtekt er. 
 
DEN MODERNE VALDTEKTA 
I ei typisk moderne valdtekt vert ikkje ei uskuldig og kysk jente overfallen av ein framand 
overgripar med «ukontrollerte drifter », heiter det i rapporten. Valdtekta skjer mellom nærast 
likeverdige partnarar. På grunn av ei «endring i vår seksualkultur» og ei «stor økning i 
eksperimentell seksualitet» er «jentene langt mer aktive enn tidligere». Dei har gjerne på 
førehand ei rik røynsle med mange partnarar og teknikkar som «analsex og erfaringer med 
sadomasocisme, kvelning, gruppesex, jentesex o.l.». Skilnaden mellom «overgripar» og «offer» 
er at «hun i ettertid har opplevd hendelsen som voldtekt, mens han har opplevd den som 
positiv». 
 
Det tyder at jenta set i verk og er med på seksuelle handling ar ho etterpå angrar på, og melder 
partnaren for valdtekt for å halda ved like sjølvbiletet som den grenselause sexen med ein 
framand braut ned. Såleis gjeld politi meldingar ofte ikkje eigentlege valdtekter, men er uttrykk 
for anger og skuldfråskriving i freistnaden på å «gjenopprette selv respekten i etterhånd av en 
seksuell relasjon man opplever som krenkende». 
 
Med denne skildringa minner politianalytikarane samtida om at seksualitet og personlegdom, 
kjønn og person, heng tett saman. Lausrivinga av denne saman hengen råkar identiteten. 
Den nye seksualkulturen, som oppfordrar og legg til rette for ein seksuell praksis der menneska 
ikkje lenger regulerer seksualiteten sin ut frå normer og val på eit menneskeleg og personleg 
plan, trugar sjølvrespekten til mennesket. 
 
Det er denne kritikken av moderne seksualkultur som stortingsrepresentant Inga Marte 
Thorkildsen i eit intervju med NRK 26. mai kallar «uhørt». Det stemmer nok, for slike tankar 
har ein knapt høyrt i den norske ålmenta sidan dei siste verdikonservative døydde ut ein gong 
på 1960-talet. 
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JENTER OG ALKOHOL 
Det var rett av politiet å vilja hindra at statistikken deira skulle gje næring til framandfrykt og 
fordomar. Det var òg rett å vilja rydda vegen for kritikken av den moderne alkohol- og 
seksualkulturen. Men ingen av desse gode føremåla var tente med å gøyma bort tal og skriva 
om statistikk. Når ein freistar å sletta det etniske sporet, sporar debatten av i etnisitet. Då 
risikerer vi å gløyma at det ikkje var innvandrarane som tok alle normer og grenser frå oss og 
lærde dei unge jentene å drikka seg sanselause. Det var kulturradikalarane. Det er heller ikkje 
innvandrarane som står for den haldningslause tekniske seksualundervisninga i grunnskulen og 
deler ut gratis p-piller frå staten til femtenåringane. Det er helsesystrene. Det er ikkje imamane 
som skildrar menneskelivet som ei åndlaus flukt frå flåttbit og kjønnsvorter, med høg 
kolesterolføring mot klimaks i samanfallande orgasme og hjerneslag. Det er journalistane i 
Dagbladet. Og det er ikkje Al-Jazeera som sender ungdomsprogram som populariserer 
promiskuitet og gjer fordomsfri opplæring i analsex med nærast tilgjengelege rektum. Det er 
NRK. 
 
Men kvifor vil ein dekkja til det kulturelle aspektet når ein veit i kor høg grad kulturen styrer åt 
ferda vår? Trur ein at kulturkritikk er rasisme? 
 
Politianalytikarane synest ikkje tala seier dette klart nok. Difor vel dei bort dei tala som ikkje 
snakkar reint. 
 
17. juni 2011 
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Tek brodden frå døden 
 
Bob Dylans kunstnarlege høgdepunkt vart nådd i perioden 1963- 66. Det kan vera at han reint 
musikalsk kan levera meir avanserte ting no enn den gongen. Men Dylan er ikkje berre 
musikar. Han er kanskje endå meir poet. Dessutan spela han ei viktig historisk rolle i 
kulturoppbrotet i 1960-åra. Nedslaget hans som røyst for ein epoke og eit kulturoppbrot var i si 
tid så sterkt at berre dei historielause kan klara å oppfatta Dylan av i dag utan bakteppet frå 
Dylan i 1960-åra. 
 
Eg veit ikkje kor mange av dei 14.000-15.000 menneska som er møtte fram for å høyra Dylan 
på Koengen i Bergen sentrum onsdag kveld, hugsar den epoken Dylan steig fram i. Men det 
kan ikkje vera få. Dei fleste rundt meg er over seksti, men nokre har òg med seg vaksne born, 
som har arva interessa foreldra har for den store, vesle mannen frå Minnesota. 
 
DEN HISTORISKE KONTEKSTEN 
Lat oss repetera stemninga Dylan voks fram i. Då amerikanarane sleppte dei fyrste 
kjernefysiske sprengladningane over Hiroshima og Nagasaki i 1945, avslutta dei den andre 
verdskrigen og starta den tredje. Etter at Sovjetunionen utvikla atomvåpen i 1949, levde 
menneska i prekær frykt for utbrotet av ein krig som kunne øydeleggja verda. Den fiendslege 
freden mellom dei to supermaktene var tufta på at dei kunne utsletta kvarandre.Krigen kunne 
ikkje bryta ut så lenge redsla for eigen undergang var like stor hjå begge. Det var dette ein 
treffande kalla «redselsbalansen». Jorda var dominert av to krigarar med kvar sin ladde pistol 
hardt pressa mot tinningen til den andre. Ein augneblinks manglande merksemd var likt med 
døden. Denne gjensidige gisselsituasjonen polariserte all politisk tenkjing og handling, lamma 
refleksjon og dialog og fraus fast den kulturelle og politiske utviklinga. Det einaste som gjekk 
framover i åra etter 1945, var teknologien og økonomien. 
 
EIN MARGINAL OPPOSISJON 
Under, eller i utkanten av denne nedfryste verda av krig, konsum og kristendom, var det ein 
marginal opposisjon. Nokre av dei som nådde tenåra rundt 1950, sette seg instinktivt imot 
verdsbiletet til den kalde krigen. Kanskje førde dei konstante trugsmåla om atomkrig til at dei 
søkte sjølvrealisering og verdsinnsikt med dødsforakt. I alle fall omfamna dei destruktive krefter 
i leitinga etter meining, erkjenning og personleg fridom. Alkoholisme, stoffmisbruk og andre 
grenseritt vart knytte til poesi, musikk og revolusjonær politikk. Det var som om kvardagens 
redselsbalanse hadde ein så hypnotisk verknad at ein berre kunne riva seg laus i løynd av 
nattemørkret. 
 
Viktige litterære uttrykk for denne nattas opposisjon var Jack Kerouacs On the Road og Allan 
Ginsbergs Howl, begge frå midten av 1950-åra. Særleg Ginsbergs prosadikt er eit fabelaktig 
uttrykk for den elendsromantikken som prega retninga. 
 
Desse kunstnarlege og eksistensielle avvikarane opplevde den nøkterne kvardagsverda som 
«Molok», ein velordna helheim der ikkje berre åtferda, men òg tankane og kjenslene var 
masseproduserte og fjernstyrde. Den vestlege verda vart sedd på som eit mentalt skrekkvelde 
ein berre kunne sleppa unna gjennom risikabel praksis utanfor lov og sedvane og ved å venda 
seg til orientalske religiøse tradisjonar. Galskap og svolt, sjølvmord og rus, promiskuitet og 
arbeidsløyse, buddhisme og hinduisme, likt og ulikt, berre langt nok vekk frå vestlege riksvegar, 
vart rekna som middel til og teikn på opplysing og innsikt. 
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LJOSBERARANE 
Allan Ginsberg fortel at han nett var komen heim frå India i 1962- 63 då han for fyrste gong 
fekk høyra ein song av den då ukjende Bob Dylan. Songen var «A Hard Rain's A-Gonna Fall». 
Idet han lytta til teksten, brast han i gråt, «fordi det syntest som om fakkelen hadde vorte gjeven 
vidare til ein ny generasjon frå den tidlegare bohem- eller beat-rørsla i strevet etter illumasjon og 
personleg frigjering». 
 
Både reaksjonen og ordvalet til Ginsburg seier noko om korleis denne randgruppa i vestleg 
etterkrigskultur opplevde seg sjølv: Dei bar på ein fakkel, eit ljos i mørkret, som vitne for ei 
indre sanning i ei forfalska verd. Dei var uorganiserte «illuminati », verkelege opplysingsmenn i 
mystisk-religiøs meining. Bohemen, beatnikane og hippiane oppfatta seg sjølve som utvalde 
ljosberarar i ei formørkt tid. Det var denne sjølvmedvitne tonen av utval og frelse som Ginsburg 
høyrde i song en til Dylan. 
 
TO DYLAN 
Kan ein enno høyra denne tonen i ei Dylan-røyst som verkar best skikka til bruk i anti-
røykjekampanjar? 
 
Dét kan ein, fordi den eldre Dylan ikkje kan fri seg frå den yngre. Den yngre følgjer den eldre 
som ein skugge, særleg fordi Dylan frå 2011 ikkje berre spelar Bob Dylans songar frå 1960-åra, 
men parafraserer dei, spelar dei om, nokre gonger på eit vis som mest parodierer dei. 
Men fordi det er han sjølv som spelar seg sjølv, oppstår eit merkeleg spel på scena, men òg for 
tilskodarane: Det er som om vi saman med Dylan minnest dei klassiske, revolusjonære songane 
ved hjelp av dei nye versjonane som minner om dei gamle, og med ei anna røyst, som 
samstundes er den same røysta, men annleis. Eg står og ventar på «A Hard Rain's A-Gonna 
Fall», som han på denne turneen har spela i Odense og Tel Aviv. Korleis vil denne drastiske 
profetien frå 1963 høyrast ut i 2011? 
 
EIN APOKALYPTISK SONG 
«Hard Rain» er ein tekst i bibelsk stil. Han gjev att ein openberringssekvens om ei nært 
føreståande verdskrise. Eit ungt menneske har nådd til denne mektige rada av openberringar 
gjennom store og risikable lidingar i samfunnet og sinnsutkantane. Les ein teksten i dag, verkar 
han nokså open. 
 
Det er snakk om ein som har gått og krabba langs krokute motorvegar, gjennom djupe skogar 
og svære gravplassar og sett «eit nyfødt barn med ville ulvar ikring» eller «ein kvit stige under 
vatn», «brølet av ei flodbølgje som kunne drukna all verda» eller «ti tusen som kviskra og ingen 
som lytta» osb. Stemninga er dramatisk og minner mest av alt om slike symbolske prøvingar det 
vert fortalt om frå mysterieskulane og frimurarritane i oldtida. 
 
Men denne retorisk suggestive songen fekk ein eineståande funksjon gjennom den samtidige 
Cuba-krisa. Då motsetninga mellom USA og Sovjetunionen tilspissa seg til randa av atomkrig i 
1963, vart den mystiske symbolikken i «Hard Rain» tolka politisk. 
 
Med eitt slag vart den 22 år gamle Dylan sett fram som profet for eit politisk generasjonsopprør, 
ei rolle som Dylan sjølv forsterka med albumet The Times They Are a-Changin i 1964. 
Då karrieren hans vart kometaktig i meir enn éi meining i 1965-66, vart det klårt politiske trengt 
vekk av kampen for å overleva på eit personleg og metafysisk plan. Det profetiske preget vart 
ikkje svakare av at det visjonære høgdepunktet strekte seg frå hausten 1963 til hausten 1966, tre 
år og altså ein tidbolk etter målet av dei tre verkeåra til Kristus frå Johannesdåpen til 
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krossfestinga. Som om ikkje dette var gale nok, avrunda Dylan dei tre profetåra sine med ei 
livstrugande motorsykkelulukke, som om den kunstnarlege lagnaden hans hadde vorte dana 
etter ein evangelisk mal. 
 
NÆRVÆRET SIKRAR MAGIEN 
Endå den klassiske Dylan naturlegvis har vorte borte saman med heile 1960-talet, står han i ei 
viss meining opp att og er til stade - det er jo den same personlegdomen som står og syng nokre 
meter lenger framme, med lett regn ovanifrå. Nærværet hans sikrar magien. Men merkeleg er 
det å høyra «Rainy Day Woman # 12 & 35», som konserten opnar med; ein høyrer 
originalversjonen som undertone eller bakteppe, og det lèt seg ikkje nekta at songen no har fått 
eit islett av eldrekos. Dylan er 70. Den prekære ungdomslidenskapen er og må vera borte. 
Til gjengjeld har røysta hans gått over til dødsralling, som i «It's All Over Now Baby Blue», der 
ein må lytta lenge før ein kjenner att orda. Det er songar som minner om songar, slik som dei 
nye versjonane av «Highway 61 Revisited» og «Desolation Row», som mest skaper fortviling hos 
dei som ikkje slepp laus frå originalane. 
 
Såleis kallar dei forgjorde songane fram originalane. I rallinga høyrer ein etterklang en av 
storverket frå 60-talet, på same viset som ein anar krafta i det raspande brølet til den gamle løva, 
endå det i seg sjølv ikkje når opp til dei gamle høgdene. Men i ein versjon av «Ballad of a Thin 
Man», og då han som det siste ekstranummeret sitt vel «Blowing in the Wind», undrar ein om 
parafrasane og mimringa òg har ei meining. 
 
POLITISKE SONGAR 
Dylan skreiv fleire direkte politiske songar, som «Only a Pawn in Their Game» og «Let Me Die 
in My Footsteps», den første ein kritikk av dei strukturelle årsakene til diskriminering, den 
andre ei trassig fornekting av reguleringa og innsnevringa av livet som kom av den kjernefysiske 
redselsbalansen. 
 
Men gjennom heile 1960-talet vart mange av songane hans tolka politisk, mens dei kanskje 
handla meir om den personlege kampen for indre opplysing og frigjering. Typisk er «I 
Shall be Released» og «Chimes of Freedom», som handlar om frigjeringa frå timelege og 
verdslege skrankar og band gjennom ei komande mystisk opplysing, men som ofte vert tolka 
som frigjering frå økonomisk og politisk undertrykkjing. Denne forbytinga av indre og ytre, av 
mystikk og revolusjon, skjer så lett fordi den revolusjonære rørsla, anten ho er marxistisk eller 
anarkistisk, byggjer på ei utvendiggjort frelsingslære. Revolusjonær sosialisme er kristen mystikk 
på vranga, og omvendt. 
 
Men Dylan sjølv har aldri gjeve nokon rimeleg tvil om at han fundamentalt ikkje tenkte politisk, 
men personleg. Heilt frå tidleg i 1960-åra insisterte han på at songane hans ikkje handla om 
dagsaktuelle saker, men om dei «ævelege spørsmåla» om dei metafysiske vilkåra for mennesket. 
Difor vart han òg i særleg grad «poet-priest» for mystisk søkjande individualistar i hippierørsla. 
 
DYLAN ER MYSTIKAR 
Den mystisk-religiøse nerven hos Dylan strekkjer seg heilt frå dei første apokalyptiske tekstane 
og fram til sjølvkommentarane hans som eldre kunstnar: «Eg var som ein person fødd på feil 
stad, av feil foreldre, ein som var på veg heim heile livet, og som fortalde om det han såg på 
vegen», seier han i No Direction Home frå 2005. Det er i enkel form ei kristeneksistensialistisk 
livshaldning: Mennesket er skapt av Gud og har såleis eit guddomleg opphav, men taper 
medvitet om dette når det vert født på jorda. Kva er då livet her på jorda? Å leva er då å arbeida 
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for å hugsa det guddomlege opphavet. Livet er reisa attende til Gud, ei reise som mest 
sannsynleg vil verta utan ende. 
Dylan er ein åndeleg huslaus sentrallyrikar som på grunn av det særlege talentet sitt i ein særleg 
epoke vart talerøyr for ein heil generasjon i oppbrot. Tekstane hans var opne og sentrale nok til 
at millionar kunne leggja seg sjølve inn i dei. Såleis fekk eit stumt slektsledd ei røyst. 
Den mystisk-religiøse kjensla av å vera framand på jorda, men med eit sløkt ljos som kan verta 
kveikt att; bortkomen, men med von om å finna heim att; fortvila, men ikkje til døden, låg som 
eit grunnbilete i orda, røysta og tonane hans. Dette grunnbiletet kunne tydast personleg eller 
politisk, mystisk eller revolusjonært. Difor kunne han, same kva han sjølv tenkte, målbera både 
trong en til eksistensiell innsikt og trongen til politisk fridom. 
 
GUDS AUGA SOM SCENETEPPE 
Det mystisk-religiøse innslaget hos Dylan er synleg òg på Ko - engen i Bergen. Det er lagt inn i 
scenografien. Eit enormt bakteppe syner det eldgamle Providentia- symbolet, Guds altsjåande 
auga. Symbolet er så svært, og så opplagt, at dei fleste truleg ikkje ser det. Då vert dei sjølv 
sedde av ein usynleg Gud. Det kastar eit anna ljos over konserten, ikkje minst over Dylans 
parafrasar over seg sjølv. 
 
For noko av det merkelegaste med desse parafrasane, og med Dylans sceneframføring i det 
heile, er som alt sagt fråværet av lidenskap. Mens den unge Dylan utfordra tilhøyrarane sine, 
vender den eldre Dylan seg til oss med stendige smil, korte, men forløyste. Innimellom trur ein 
at han gjer om på songane nett for moro. Òg når han sin vane tru tek «All Along The 
Watchtower» som ekstranummer, og gravrøysta hans syng at «there must be some way out of 
here», spør ein seg om Dylan ikkje til slutt må ha funne den freden som tek brodden av døden. 
Den yngre følgjer den eldre som ein skugge, særleg fordi Dylan frå 2011 ikkje berre spelar Bob 
Dylans songar frå 1960- åra, men parafraserer dei, spelar dei om, nokre gonger på eit vis som 
mest parodierer dei. 
 
I rallinga høyrer ein etterklangen av storverket frå 60-talet, på same viset som ein anar krafta i 
det raspande brølet til den gamle løva. 
Det mytisk-religiøse innslaget hos Dylan er synleg òg på konsertane hans. Det er lagt inn i 
scenografienSceneteppet syner Guds altsjåande auga. 
 
1. juli 2011 
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Angsten for Eurabia 
 
Den planlagde og kaldt utførde vondskapen høyrer til dei tinga vi ikkje heilt skjønar. Difor har 
orda «uforståeleg» og «uverkeleg» vore gjengangarar i kommentarane til bomba i 
regjeringskvartalet og særleg massedrapet på Utøya. 
 
Likevel har liknande redsler som den systematiske, langvarige avrettinga av nesten sytti 
menneske på det vesle politiske ferieparadiset i Tyrifjorden vore iscenesette før. Rett nok må vi 
til dei fælslege folkemorda i førre hundreåret for å finna førelegga. Men det har hendt. Dette 
slaget politisk motivert vondskap er verkeleg nok. Han høyrer til vår verd, og det er ei av dei 
største utfordringane våre å gjennomskoda han. 
 
Det kjem ikkje til å verta lett. Den industrielt organiserte vondskapen under Hitler har vorte 
studert og fortolka av historikarar og filosofar i seksti år, og vi berre nærmar oss å skjøna korleis 
det kunne skje. Nyss kom den store romanen til Jonathan Littell, De velvillige, der forfattaren 
på over tusen sider freistar å forklara korleis det kan ha sett ut inni dei mest intelligente og 
artikulerte SS-offiserane. Litteraturen om vondskapens natur vil halda fram med å koma og vil 
verta lesen med skaking og interesse. Vi veit at dette finst. Vi skjønar det ikkje. 
 
VERDSBILETET  
Éin av fleire nyklar til å skjøna tvillingåtaket kan liggja i det politiske verdsbiletet til 
gjerningsmannen. For dette verdsbiletet har vore med på å legitimera handlinga for han. Det 
politiske verdsbiletet hans går fram av fleire dokument han sjølv har gjort offentlege. Det gjeld 
dei kommentarane han frå hausten 2009 til hausten 2010 la att på ymse nettstader. Framfor alt 
gjeld det nettmanuskriptet «2083», eit 1500 siders kompendium som inneheld grunnideologien 
og historiesynet hans, strategiane hans, ei dagbok som samstundes er ei detaljert innføring i 
korleis ein lagar døyelege bomber, ein sjølvbiografii intervjuform og ein video på YouTube som 
er eit kort, propagandistisk referat av det ideologiske innhaldet i «2083». 
 
I innleiinga til kompendiet skriv Breivik at om lag halvdelen er henta frå andre forfattarar, og 
halvdelen skal han ha skrive sjølv. Her interesserer ikkje forfattarrettane oss, for i alle høve er 
kompendiet uttrykk for verdssynet hans. 
 
At det ligg føre så mykje tekst frå Anders Behring Breivik, gjer åtaket hans om mogeleg endå 
meir uhyggjeleg. Han planla aksjonen sin systematisk og arbeidde målretta gjennom ni år for å 
realisera han. Hovudsaka hans var ikkje nedslaktinga og bomba, men boka. Her kallar han 
faktisk tvillingåtaket for «the marketing operation». Han slakta ned om lag sytti menneske som 
ein lekk i marknadsføringa av ideologien sin. 
 
Kjernen i denne ideologien eller dette verdsbiletet er kampen mot islam. Målet er ein 
europeisk revolusjon, fastsett nokre tiår fram i tida. Medan komande «tempelriddarar» driv 
væpna motstandskamp, skal Anders Behring Breivik sitja fengsla med lovas strengaste straff, 
som «ein levande martyr», som han sjølv seier. Rettssaka og den truleg livsvarige fengslinga 
inngår i strategien hans. Til no har alt gått etter planen, bortsett frå at han ikkje fekk møta i 
retten i gallauniform. 
 
EURABIA 
I Anders Behring Breiviks augo lever vi i ein strid på liv og død, der «islam» er den konkrete 
fienden og europeiske «multikulturistar» femtekolonnen. Desse svikarane, «kulturmarxistane», 
har infiltrert norske samfunnsinstitusjonar, fyrst og fremst pressa, skuleverket og universiteta. 
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Kulturmarxistane går inn for multikultulturalisme, masseinnvandring til Europa, kvinnesak, 
seksuell frigjering, prevensjon og fri abort, for å nemna noko. 
 
Resultatet av dette programmet vil verta undergangen til den vestlege kulturen gjennom islams 
«demografiske krigføring»: Masseinnvandring og reproduktiv ubalanse vil føra til at heile 
Europa vil verta islamisert. I denne krigen står venstrerørsla saman med islamistane for å 
undergrava all opposisjon mot arabiseringa. Det gjer dei ved å bruka mediedominansen sin til å 
utdefinera alle «kulturkonservative» som rasistar, fascistar og nazistar. Kulturmarxistane 
forfalskar historia for å framstilla den europeiske sivilisasjonen i eit dårleg ljos, herleggjera islam 
og systematisk dekonstruera europeiske etniske grupper gjennom masseinnvandring. Målet 
deira er eit islamisert Europa eller «Eurabia», leidd av eit islamisert FN. 
 
Denne prosessen, Europas kulturelle undergang, er no komen så langt at han ikkje kan stansast 
med demokratiske middel, meiner Anders Behring Breivik. Det er naudsynt å gripa til våpen i 
ein langvarig motstandskamp. Tvillingåtaket i Oslo og på Utøya er tenkt i denne 
krigskonteksten. Breivik ser seg sjølv som ein bergingsmann for Europa og Noreg. 
 
VERDSKONSPIRASJON 
Politisk kan han plasserast så langt til høgre at han dett utfor kanten av den politiske skalaen. Vil 
ein likevel insistera på å ha han på denne kjende skalaen, går ein glipp av det ukjende med han. 
Til dømes er han ikkje nazist i den vanlege meininga av dette omgrepet. Han er Israel-til-
hengjar og filosemitt, noko som strir mot ein grunntanke i nazismen om den jødiske 
verdskonspirasjonen. Men ein kan kanskje seia at han har halde på den same 
konspirasjonsteorien og berre bytt jødane ut med muslimane. 
 
Andre av synspunkta hans er nokså vanlege. Ein vil finna mange som meiner at innvandringa til 
Noreg må stoggast, ja, etter meiningsmålingar skal eit fleirtal av nordmenn meina det. Rett nok 
er det ikkje noko fleirtal av nordmenn som stør Israel i konflikten med palestinarane, men over 
60 prosent av amerikanarane gjer det. Puritanske haldningar når det gjeld seksuallivet, er vortne 
sjeldne hjå oss, men dei finst og kan argumenterast for. 
 
Men Breivik ikkje berre har slike standpunkt. Han set dei inn i ei konspirativ ramme og ein 
militant samanheng. Kulturmarxistane og muslimane står ikkje berre for synspunkt han ikkje 
deler, men dei opererer som svære grupper i ei løynd og medviten undergraving av nasjonen og 
sivilisasjonen vår. Breivik trur på ein verdsfemnande konspirasjon retta mot dei europeiske 
folka. Han trur ikkje på makta i ordet, ikkje på open dialog, ikkje på argumentativ, akademisk 
eller kunstnarleg virke for idéane sine. Han ser meiningsskilnader som uttrykk for motsetnaden 
mellom ulike fiendslege folkegrupper som tek del i ein løynd verdskrig. 
 
Slik har det vorte tenkt før innanfor fleire totalitære ideologiar. Både marxismen og nazismen 
splitta menneska opp i slike svære grupper etter klassemessige eller rasemessige skiljeliner og 
rekna med ein krig på død og liv mellom gruppene. I begge tilfelle enda det med millionar av 
fanga, plaga, drepne menneske. Breiviks kompendium har noko av den same lukta. Det hadde 
vore ei trøyst om han berre var nazist, høgrefascist eller noko anna kjent som dei fleste av oss er 
vaksinerte mot. Men om det gamle viruset er mutert, hastar det å finna motgifta. 
 
SMITTSAM GALSKAP 
Anders Behring Breivik må vera ein galning, men galskapen hans er intellektuelt ordna på eit 
vis som kan gjera han smittsam. Det er mykje enklare og behagelegare for oss å avfeia tankane 
hans som rein nazisme eller rein galskap enn å setja oss inn i dei og argumentera mot dei. Men 
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det kan vera naudsynt å gjera det siste. Alle verkeleg farlege ideologiar inneheld punkt og 
knaggar og mønster som er henta frå røynda og som alle må akseptera som fakta. Det er 
mellom anna dette elementet av fakta som gjer det mogeleg å byggja opp ein fiksjon med 
forførarisk kapasitet. 
 
Eit slikt faktum i den antijihadistiske fiksjonen til Breivik gjeld krisa i den europeiske kulturen. 
Ein treng ikkje vera ekstremist for å meina at denne kulturen eller sivilisasjonen er inne i ein 
overgangsfase med uklårt utfall. Slike overgangsfasar har vi hatt før. Den kristne sivilisasjonen 
frå mellomalderen er borte og kjem ikkje att. Det same gjeld den førkrigssivilisasjonen som 
Stefan Zweig kallar «verda av i går». Kristendomen har tapt den sentrale posisjonen sin i 
samfunnslivet og får han ikkje att. Sekulariseringa av den vestlege verda har marginalisert dei 
kristne og religiøse verdiane hjå oss og bytt dei ut med ideala frå opplysingstida om 
menneskerettar, individuell fridom, folkestyre og fornuft. Moderne teknikk og globalisering har 
krympa geografiske avstandar og gjort landegrenser meir utydelege. Varer, idéar og menneske 
flyt meir eller mindre fritt i verda. 
 
Om innvandring frå religiøse til sekulariserte kulturar fører til at ulike folkegrupper dannar 
parallelle samfunn, kan ein under uheldige omstende få konfliktar. Får ein verdistrid mellom 
parallellsamfunn der det eine har ei religiøs og det andre ei sekulær orientering, er det ikkje 
gjeve at det sekulære vil gå sigrande ut. Det kan vera at eit sekularisert samfunn med berre 
opplysingsideal ikkje kan overleva på lang sikt. Mange utopiar er vortne tenkte og skapte ut frå 
kjensla av at vi lever i ei slik krise. Men det er vesentleg skilnad på eit krisemedvit med tru på at 
den sekulariserte europeiske kulturen lid under eit verdivakuum, og eit militær gruppemedvit 
som vil «verna Europa» mot framande folkegrupper med bomber og massedrap. 
 
IKKJE KRISTENFUNDAMENTALIST 
Dette skjønar ikkje Anders Behring Breivik. Det kulturelle perspektivet hans er reint militært. 
Han har ingen idé om at problemet til den europeiske kulturen kan vera at han har tapt den 
reint åndelege overtydingskrafta si. Han spør seg ikkje om korleis dei europeiske 
opplysingsideala kunne styrkjast innanifrå, eller om kva som må til for at ulike kulturar og 
menneskegrupper kan leva i fred side om side, slik dei langt på veg gjorde i Europa i fleire 
tusenår, heilt fram til den ulukksalige nasjonalismen råka oss på 1800-talet. I staden vil han 
berre drepa og forvisa dei andre. Heile kompendiet hans, både det han sjølv har skrive, og det 
han har henta frå andre antijihadistar, er påfallande utvendig. 
 
Han kallar seg kristen, men ikkje eitt ord tyder på at han har noko indre tilhøve til 
kristendomen. No er kompendiet hans samansett frå fleire kjelder, og det kan stå uforeinlege 
ting i det. Men heile ti gonger nyttar han omgrepet «kristen ateist». Med dette meiner han ein 
person som ikkje trur på Gud og ikkje er religiøs, men høyrer til det ein før kalla den kristne 
verda, og som vi no kallar den vestlege kulturkrinsen. «Dei kulturelle faktorane er viktigare enn 
den personlege relasjonen din til Gud, Jesus eller Den Heilage Ande», skriv han som ei 
forklaring på at ein vestleg-kultu-rell ateist kan vera ein «tempelriddar» og kjempa mot 
muslimane. 
 
Han skildrar religionen som ei krykkje for svake sjeler. Men han reknar med at han vil koma til 
å be Gud om hjelp og støtte «når eg rasar gjennom byen med flammande våpen». Men endå 
meir hjelp reknar han med å få frå steroidane han skal rusa seg på under «operasjonen», fordi 
efedrinet vil «auka aggresjonen min, den fysiske kapasiteten min og den mentale 
konsentrasjonen min med minst 50-60 prosent». Bøna, trua, nattverden og andre kristne ritual 
vert tilrådde som mental opprusting òg for ateistiske mordarar. Men Anders Behring Breivik 
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trur på ei høgre makt eller Gud, men helst i tilstandar av «ekstrem stress eller fare». Ut frå 
kompendiet er han agnostikar med eit pragmatisk og instrumentelt tilhøve til kristendomen. Ein 
stad kallar han seg rett nok «100 prosent kristen», men seier samstundes om seg sjølv at han 
ikkje har noko sterkt personleg gudstilhøve, og at «vitskapen må få absolutt forrett framfor 
bibelsk lære». Han er altså ikkje kristenfundamentalist. Dei set som kjent bibelteksta fyrst. 
 
EIT TRUGA KOLLEKTIV 
Han kallar seg òg «kulturkonservativ», men legg ikkje for dagen noko engasjement eller noka 
innsikt i europeisk kulturtradisjon. Han ramsar opp mange storverk frå europeisk litteratur, 
men det er ikkje noko som tyder på at han verkeleg har lese dei. Han seier rett ut at han nyttar 
omgrepet «kulturkonservativ» om seg sjølv berre fordi omgrepet «nasjonalist» har så dårleg 
klang. 
 
Eg trur «nasjonalist» peikar i rett retning. Anders Behring Breivik er ein militant, 
gruppeorientert nasjonalist eller eurosentrist som opplever verda og historia som ein 
darwinistisk overlevingskamp mellom ulike menneskegrupper. Det er gruppa og «arten» som tel 
for han, ikkje individet. Det er mellom anna denne gruppetenkinga, eller snarare denne 
identifiseringa hans med det han oppfattar som eit truga kollektiv, som gjer slike handlingar 
som tvillingåtaket mogelege. For når verda vert opplevd som krig mellom kollektiv, forsvinn ein 
sjølv som individ; då forsvinn òg offera som individ, slik at menneske kan slaktast ned for ein 
idés skuld. Og den som ikkje trur på makta i ordet og er utan idéar med truverde, han lèt 
geværmunningane tala. Det var ikkje «den europeiske kulturen» som tala i Oslo og på Utøya, 
det var den ekstreme kultur-og språkløysa. 
 
HATET MOT NOREG 
Anders Behring Breivik er ein internett-radikalisert person, djupt gripen av hat mot det norske 
etablissementet og med ein subkulturell ideologi som lèt hatet gli over i massemord. Etter 
tvillingåtaket har mange spurt seg om korleis eit slikt hat mot det offisielle Noreg kan vera 
mogeleg, og få har gjeve gode svar. Vi lever jo i verdas beste land? 
 
Men om ein fylgjer med på sosiale medium og nettsider for politisk marginaliserte, veit ein at 
slikt hat er utbreitt. Det «multikulturelle» norske samfunnet med likestilling mellom 
folkegruppene og kjønna, og liberale haldningar til minoritetar av alle slag, er slett ikkje elska av 
alle. Det er òg hata. Men dei som hatar dette samfunnet, er i regelen ikkje artikulerte, eller dei 
er så aggressivt artikulerte at dei ikkje slepp til i vanlege medium. Difor kjenner dei seg knebla 
og undertrykte, utan organ og talerøyr. Det skaper ei kjensle av rasande avmakt. 
Samstundes veit ein at terror er verkemidlet til avmakta. Mellom rasande, hatefulle, 
gruppeorienterte menneske som kjenner sine eigne fellesverdiar tråkka på og meiner at dei 
ikkje kjem til orde i ålmenta med saka si, kan det før eller seinare dukka opp folk som grip til 
«andre middel» for å gjera seg gjeldande, særleg når det vert bygd opp ein ideologisk 
undergrunn som kan legitimera slike middel. 
 
RØYNDA SOM SPEL 
Men Breivik henta ikkje berre verdsbiletet sitt og fann samtalepartnarane sine på internett. 
Han nytta òg mykje tid til onlinespel. I kompendiet gjev han opp at spelegalskap kan vera ei 
god dekkhistorie for den som treng mykje tid åleine for å førebu eit åtak. Seier han til venene 
sine at han er vorten spelegalen, og at han skjemmest over dette, kan han få dei med på å 
dekkja over førebuingane hans utan at dei sjølve veit det. Med dette dekkjer Breivik over at han 
faktisk brukte mykje tid på slike spel. I World of Warcraft (WOW) kalla han seg «Anders 
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Nordic» og «Conservatism» og la att det mykjeseiande sitatet: «Det er betre å verta hata enn å 
verta gløymd.» 
 
Når ein veit at leiken på WOW går føre seg som kamp og nedslakting på avgrensa og naturvene 
«maps», er det mest umogeleg å ikkje tenkja på at Utøya kan ha vorte til eit slikt map eller 
avgrensa område i spelet, der helten roleg overvinn og drep dei i tal overlegne fiendane sine. I 
eit anna dataspel han har spela mykje, «Modern Warfare», liknar grunnplottet òg på Utøya-
massa-kren: Ein russisk nasjonalist går gjennom storhallen på ein flyplass i Moskva og drep 
sivile for fote. 
 
Det er òg noko spel-og draumeaktig over forteljinga hans i kompendiet om den nye hemmelege 
Tempelriddar-ordenen, som skal ha vorte stifta av tolv europearar i London i 2002. Denne 
ordenen skal ha fire militære grader; det er tale om ritual og lovnader som i eit rollespel. Dei 
mange og lange listene over dei ulike gradene, eigenskapane, motto osb., er henta rett ut av 
spelverda. Og på bileta sist i kompendiet syner Breivik seg fram som ein animert 
tredimensjonal figur, stasa opp i fleire roller, som sjølvskapte skapningar i eit dataspel. Når han 
så melder frå om at han ynskjer å få opptre i retten i ei uniform, vert det klårt at han ikkje berre 
kjem rett frå spelverda med våpna sine. Han vil òg tvinga spelverda si på alle andre. Berre som 
fiksjonsfigur, i ei fiksjonsverd, kan han tola å stå fram med eit forsvar for handlingane sine. 
På grensa mellom spelverda og røynda talar han om «våre operasjonars grufulle karakter» som 
må til for å vekkja europearane opp av dvalen og til kamp mot kulturmarxistane og muslimane. 
Umerkande for seg sjølv kryssar han grensa frå spel til røynd: «Har du fyrst bestemt deg for å 
slå til, er det betre å drepa for mange enn for få, elles risikerer du å redusera den ynskte 
ideologiske verknaden av åtaket», skriv han i eitt av mange råd til dei hypotetiske etterfylgjarane 
sine. Så tek han på seg speldrakta si, sprengjer regjeringskvartalet og køyrer mot Utøya. 
 
MEIR OPENHEIT 
Statsministeren har sagt i ein av talane sine i desse dagane at tvillingåtaket på det norske 
demokratiet skal svarast med «meir demokrati». I praksis vil det mellom anna seia at vi må syta 
for at legitime synspunkt no ikkje vert delegitimerte ved å verta knytte til massedrapet. Det må 
verta meir, ikkje mindre openheit og fri debatt om vanskelege saker som innvandring, 
integrering og islam o.l. Det må verta mindre, ikkje meir kasting av ròtne egg på 
meiningsmotstandarar. Det må verta skjerpa openheit for avvikande meiningar i pressa, endå 
klårare avvising av valdelege innslag i politikk og kvardag. 
 
29. juli 2011 
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Angsten for å verta minotitet 
 
Terrorhandlingane i Oslo og på Utøya var politiske attentat. Dei må og kan verta forstått i ein 
politisk, sosial og historisk kontekst. 
 
Sjølvsagt finst det psykologiske og psykiatriske forklaringar på kvifor og korleis nett Anders 
Behring Breivik og ingen annan gjorde dette. Her kan ein peika på barndom og oppvekst, den 
burtkomne faderen, seksuell angst og sjalusi, stormannsgalenskap osb. Men handlinga i seg sjølv 
inngår i den blodige tradisjonen til den anarkistiske ideen om «handlingens propaganda». 
Frå tida rundt 1900 kjenner vi mange attentat mot den europeiske makteliten. Ut frå teorien om 
«handlingens propaganda» ville anarkistiske og nasjonalistiske valdsmenn spreia den politiske 
bodskapen sin og vekkja det sovande og undertrykte folket opp til handling med attentat mot 
dei mektige. 
 
Særleg i Dostojevskijs romanar vert slike mordarar skildra som logiske fanatikarar. 
Utgangspunktet hos mordaren Raskolikov er nettopp logisk. Med ein viss fanatisk konsekvens 
endar logikken med å rettferdiggjera mordet. Brått vert mordaren til ein etisk høgtståande 
person med plikt til å drepa. Mordet framstår som naudsynt for å forbetra og kanskje berga 
verda. Mordaren vert ein idealist som ofrar seg sjølv. 
 
Så langt frå å vera noko historisk unnatak er denne blinde logikken litt av ein hovudveg til 
vondskap. Den kristne kyrkja brende menneske på bål for å berga sjela deira frå evig fortaping, 
logisk nok innanfor verdsbiletet til kyrkja den gongen. Nazistane såg jødeutryddinga som ei 
naudsynt handling for å berga den europeiske sivilisasjonen. Stsjigalov i Dostojevskijs roman De 
besatte ville ofra 100 millionar menneske for å skapa ein idealstat; Stalin tok over idealet og ofra 
dei 100 millionane, men skapte ein slavestat. Den same tankegangen om den naudsynlege 
vondskapen går att hos kommunisten Brecht når han seier: «Synk ned i skitt, omfavn 
morderen! Men forandr verden: den trenger det.» 
 
På same viset «ofra» Breivik seg då han vart massemordar. Han såg seg sjølv som ein 
kommandør og frontsoldat i ein krig mellom vestleg-kristen og aust-leg-muslimsk sivilisasjon. 
Den norske regjeringa og Arbeidar-parti-ungdomane på Utøya såg han som quislingar og 
kollaboratørar. Det var dei som sleppte «den muslimske invasjonshæren» inn i landet, forkledd 
som flyktningar og innvandrarar. Dei sosialistiske multikulturalistane var Breiviks «jødar». 
 
DEN SOSIALE RØYNDA 
Det er tre omstende som krevst for at denne typen katastrofar skal kunna skje. Det må finnast 
menneske med nok fanatisme og hat. Men det må òg finnast tankesystem som kan organisera 
hatet logisk og politisera det. Endeleg må det vera knaggar i røynda som logikken og hatet kan 
hengjast på. 
 
Med det meiner eg ikkje at den politiske valden er tufta på røyndomen, men at han fanatiserer 
noko verkeleg. Til dømes skjedde dei anarkistiske attentata i samfunn som var overmogne for 
endring. Etter den fyrste verdskrigen var Tyskland politisk øydelagt, moralsk audmykt og 
økonomisk knust. Arbeidarklassa som marxistane ville frigjera, var faktisk undertrykt og leid 
naud. Slike omstende i røyndomen gav grunnlag for den fanatiserte logikken som enda i drap 
på uskuldige menneske. 
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I Breiviks tilfelle har det vore snakka mykje om dei to fyrste omstenda, nemleg sjelelivet til 
drapsmannen og det antijihadistiske verdsbiletet som ser ut til å ha legitimert massedrapa for 
han. Det har vore lite snakk om den tredje saka, nemleg den sosiale røynda denne mannen tok 
utgangspunkt i, nemleg utviklinga av Europa og Noreg sidan 1970-åra til fleirkulturelle samfunn 
gjennom innvandringa, særleg frå muslimsk-kulturelle land. 
 
Det er ikkje merkeleg at dette har fått liggja. Tek ein det opp, vert det lett til at Arbeidarpartiet 
og innvandringspolitikken skulle vera «årsak» til det som hende i Oslo og på Utøya. Men då 
kan ein like gjerne seia at jødane sjølve var årsaka til holocaust, av di dei gjorde seg så sterkt 
gjeldande i austerriksk og tysk samfunnsliv og dermed provoserte tyskarane med framgangen 
sin innanforøkonomi, vitskap og kunst. Breivik drap dei politiske motstandarane sine. Det skal 
ein ikkje gje motstandarane skulda for. Heile skulda ligg på Breivik åleine. Men om ein vil sjå 
terroren som politisk og ikkje berre psykologisk, lyt ein òg sjå på den politiske konteksten. Då 
er det ikkje snakk om å fordela skuld, men å sjå om det finst sosiale omstende som auka 
sjansen for at noko slikt som 22. juli kunne henda. 
 
MUTERT NAZISME 
Eg meiner ikkje at undersøkinga av antijihadistisk ideologi og miljø er irrelevant. Tvert om 
meiner eg at den ideologien som kan utleiast av det svære kompendiet «2083» som Breivik 
sende frå seg rett før han sprengde bomba i regjeringskvartalet, er ein mutert eller modernisert 
nazisme. Denne ideologien inneheld svært mange av dei verksame elementa i den gamle 
nazismen, men i omgjord form. 
 
Med unnatak for nokre små og marginaliserte miljø er gamalnazismen ikkje lenger verksam. 
Dei fleste menneske er immune mot han, både på grunn av historisk kunnskap om kva som 
skjedde under Hitler, og fordi den gamalnazistiske ideologien retta seg inn mot den sosiale og 
psykologiske realiteten i 1930åra, som ikkje finst lenger. Både det bolsjevikiske trugsmålet frå 
aust og det økonomiske, sosiale og psykologiske elendet i Tyskland etter den fyrste verdskrigen 
er no borte. 
 
Men kampen mellom ideologiane som prega førre hundreår, er vorten avløyst av «kampen 
mellom sivilisasjonane». I Vesten er redsla for kommunismen vorten avløyst av redsla for islam. 
Innvandrarane har teke plassen dei vestlege kommunistane hadde som femtekolonne i ein 
kamp på død og liv mellom det frie Vesten og eit totalitært trugsmål frå det framande og 
barbariske Austen/ Syden. 
 
Det mest potente innslaget i gamalnazismen, nemleg gruppeog nasjonstenkinga innanfor trua på 
historia som rasekrig, speglar seg i antijihadismens stilisering av krigen mellom «kristen» og 
«islamsk» sivilisasjon, der innvandringa vert oppfatta som ein stille invasjon. 
I denne «moderniserte nazismen» er det likevel ikkje muslimane som inntek rolla til jødane, 
iallfall ikkje berre dei. I Breiviks verdsbilete spelar muslimane òg den same rolla som 
bolsjevikane og russarane gjorde for nasjonalsosialistane. Dét ser ein av korleis «krigen mot 
terror» erstatta «den kalde krigen» mot kommunistane. Såleis som bolsjevikane var eit asiatisk-
barbarisk, ytre trugsmål med sitt enorme folkehav tett på grensene til «Europa», omgjev no den 
arabiske verda Europa med sitt stigande folketal. Slik som mange menneske i førre generasjon 
oppfatta dei nasjonale kommunistpartia som kommunistanes forlengde hand i dei 
vesteuropeiske samfunna, slik oppfattar antijihadistane dei muslimske innvandrarane som ei 
arabisk femtekolonne i Vesten. 
 



 58 

I antijihadismen er det dei multikulturalistiske politiske og intellektuelle elitane som spelar den 
rolla som jødane spela i nazismen. Nasjonalsosialistane gjekk etter jødane fordi dei vart oppfatta 
som ein lumsk og løynd indre fiende som hadde tilrana seg økonomisk, kulturell, journalistisk 
og politisk makt; det skulle vera jødane som undergrov motstandsviljen til folket og skapte det 
kulturelle forfallet som bana vegen for ei komande bolsjevikisk maktovertaking, nett slik 
antijihadistane no ser på «kulturmarxistane» og den politiske eliten som vegryddarar for det 
islamske kalifatet eller «Eurabia». I Breiviks augo var nedslaktinga av Arbei-darparti-ungdomane 
på Utøya det same som utlukinga av dei undergravande og livsfarlege «jødane» var for dei tyske 
nazistane. 
 
KRITIKK I VERNEDRAKT 
Det er ikkje urett å kalla eit slikt antijihadistisk verdsbilete for forvirra. Men det er samstundes 
rett å sjå det som fanatisert logikk tufta på visse innslag av røynd. Men kritikken av 
antijihadismen i Noreg etter 22. juli har vore lite argumentativ. Der ein har teke opp den såkalla 
«Eurabia-teo-rien», har ingen gått etter kjeldene som vert oppgjevne hos Bat Ye'or, Fjordman 
eller i «2083». Ein kan skjøna at få orkar å ta på seg eit slikt arbeid. Men det er òg lett å skjøna 
at dei som lever i skuggane utanfor ljoset frå ålmenta, vert styrkte i trua si på sanninga i Eurabia-
teorien når ingen går til kjeldene for å undersøkja saka, men berre nyttar omgrepet som eit 
brennemerke på politiske motstandarar. 
 
Det har vorte gjeve framstillingar av denne teorien av journalistar som ope går ved at dei ikkje 
har lese Bat Ye'ors bok. Når nokon ein sjeldan gong seier at dei har lese boka, vert ikkje 
innhaldet, men lesarens kjenslemessige reaksjonar skildra, som då ein kommentator fortalde 
oss at Eurabia er «den verste boka [han] har lest». Korleis trur ein dette vert oppfatta av dei 
truande? 
 
Fleire intellektuelle og politikarar har snakka om at dei har forsømt seg når det gjeld å ta til 
motmæle mot dei som er imot «innvandring» og «islam». Men når dei no vil ta att det 
forsømde, vil dei ikkje gå i nokon verkeleg dialog med dei andre, men lokka dei fram for at dei 
skal «sprekka som troll i ljoset». Ein væpnar seg ikkje med argument, men med vernedrakt og 
insektmiddel. Er det nokon som trur at denne strategien skaper konvertittar frå antijihadismen 
til sosialdemokratiet? 
 
KAN IKKJE FORBY ARGUMENT 
Det har vore mykje snakk om å stansa hatefull tale retta mot «innvandrarar», «islam» og 
«muslimar». Men det er skilnad på primitive og ofte anonyme ytringar som uttrykkjer 
gruppehat, og reflektert tekst som kan vera sterkt kritisk til islamsk religion og islamske miljø og 
som argumenterer for at innvandringa frå islamske land trugar vestlege verdiar som fridom, 
menneskerettar osb. 
 
Her kan ein nemna bøker som til dømes Bruce Bawers While Europe slept, Christopher 
Caldwells Reflections on the Revolution in Europe og Walter Laquers The Last Days of 
Europe. Ein bør òg nemna Jørgen Sandemoses Venstrefløyen og islam, som kritiserer islam frå 
eit marxistisk synspunkt. Slike bøker som argumenterer for synet sitt, kan ein ikkje forby om 
ein ikkje vil gje avkall på grunnleggjande verdiar i den vestlege verda og polarisera det politiske 
feltet endå meir. Dette er opplagt for dei fleste. Men det verkar ikkje som om så mange meiner 
at det er naudsynt å argumentera mot innhaldet i slike bøker, for ikkje å tala om å vera open for 
at forfattarane kan ha rett i noko som helst. 
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Eg meiner at ein må søkja opp dei innslaga av røynd i antijihadismen som kan gje menneske 
aha-opplevingar. Til dømes er det vanskeleg å finna heilt konkrete og heilt pålitelege tal på kor 
mange menneske med mus-limsk-kulturell bakgrunn som lever i Europa i dag, og korleis desse 
tala venteleg vil utvikla seg i framtida. Når slike tal vert presenterte, varierer dei etter kven som 
presenterer dei. Ikkje sjeldan vert røynda noko endra med tal som passar til den politikken ein 
sjølv står for. Dermed gjev ein det antijihadistiske miljøet fritt spelerom til å laga sine eige tal. 
Ofte vert desse tala fanatiserte. 
 
ETNISK ANGST 
Når ein etnisk majoritet vert gripen av angst for å verta minoritet i «sitt eige land», vert det ofte 
konflikt. Borgarkrigen mellom protestantar og katolikkar i NordIrland hadde ei av årsakene 
sine i angsten hos protestantane for å verta forbigått i tal av katolikkane, som hadde større 
fødselstal og var i ferd med å gå over frå å vera minoritet til å verta majoritet. Kombinasjonen av 
demografisk nedgang for éi folkegruppe og høge fødselstal for ei anna gruppe, saman med 
nasjonalistisk mobilisering, bidrog sterkt til krig og etnisk reisning i Bosnia under borgarkrigen 
på 1990talet. Motsette fruktbarheitstrendar hos hinduar og muslimar har lege bak dei valdelege 
åtaka frå hinduar på muslimar i India. 
 
Eit historisk døme på den destruktive krafta i slik demografisk konkurranse, er utviklinga i det 
gamle fleirnasjonale keisarriket Austerrike-Ungarn, der den tysktalande folkesetnaden var stats- 
og kulturberande heilt fram til 1870-åra. Gjennom framveksten til nasjonalismen byrja riket å 
rivna etter dei nasjonale saumane. Brått miste den tysktalande folkegruppa det politiske og 
kulturelle hegemoniet sitt og måtte finna ein ny identitet som minoritet i sitt eige land. Dei 
reagerte med ei tysk-nasjonalistisk rørsle som skapte det politiske og kulturelle klimaet som lét 
dei fyrste formene av nazistisk ideologi veksa fram. 
 
Korleis etnisk angst kan vera mobiliserande, kan ein òg få eit inntrykk av frå videoen «Muslim 
Demographics» på YouTube, som no er sedd av over 13 millionar menneske. Her vert fød-
sels- og innvandringstal lagde fram på eit suggestivt vis som kan overtyda mange om at heile 
Europa vil vera under muslimsk styre berre på nokre få tiår. Om ein jamfører denne videoen 
med Breiviks video, vil ein sjå at «Muslim Demographics», som avsluttar med den dramatiske 
erklæringa: «This is a call to action», nokså sikkert har vore det stilistiske førelegget for Breiviks 
produksjon. 
 
MEIR OPENHEIT 
Ein kan spørja om det ikkje er gått for kort tid etter Utøya til å undersøkja så samstundes 
kjenslelause og sensitive saker som demografiske tal i samband med den fælslege massakren. 
Men det er òg viktig at alle element som kan gje meir forståing, vert lagde fram før den fyrste 
runda i samtalen vert avslutta. Stoltenberg vil nok verta hugsa for det åndsnærværet som lèt han 
svara terroren mot det opne samfunnet med «meir openheit og meir demokrati». Men den 
norske ålmenta må fylgja opp desse orda med praksis. 
 
I innvandringstala til Breivik og antijihadistane ligg førestellinga og overtydinga om at den 
«kvite» eller «kristne» majoriteten i Noreg og i Europa er i ferd med å verta etniske minoritetar i 
sine eigne land. Angst som minner om denne, finst i vide krinsar. Etter det ein kan lesa ut av 
det såkalla «integreringsbarometeret», meiner 54 prosent av folkesetnaden i Noreg at vi ikkje 
bør sleppa inn fleire innvandrarar til landet. Ei undersøking i «European Value Survey» frå 
2008 syner at meir enn 40 prosent av dei spurde nordmennene i sterkare eller svakare mon 
opplever at «talet på innvandrarar vil utgjera eit trugsmål mot samfunnet». 
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Ideala om openheit og demokrati krev at vi ser nærare på det reint talmessige grunnlaget for 
denne angsten, særleg fordi dette grunnlaget er uklårt og omstridt. Vert det ikkje brei semje om 
innvandringstala, kan ein òg vera sikker på at dei vert fanatiserte eller overdrivne. Men trugande 
innvandringstal skaper meir angst og konflikt. Difor er det om å gjera å finna eit skikkeleg og 
felles saksgrunnlag for ein samtale som burde vera meir sakleg, meir open, meir langsiktig og 
inkludera fleire enn det som er tilfellet i dag. 
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Tal og truverde  
Redsla for innvandringa hos vanlege menneske kjem ikkje frå hat og rasisme. Djupare sit den 
etniske angsten for å verta redusert til minoritet av ei framand menneskegruppe som tek 
plassen. Det kan vera at dette er ein illusjon. Likevel kjenner individet seg truga. Kjensla av 
trugsmål og fare kan vera ein naturleg reaksjon på høg og rask innvandring hos menneske som 
ikkje finn seg til rette med den moderne migrasjonen. Ein må slutta å moralisera over slike 
reaksjonar og heller spørja kva ein kan gjera for at denne etniske angsten ikkje skal driva 
menneske inn i rasisme og fiendslege haldningar til innvandrarar. Det kan igjen driva enkelte 
inn i ekstremisme, slik det skjedde med Anders Behring Breivik. 
 
Ei viktig oppgåve er då å svara skikkeleg på det spørsmålet som i dag kan mobilisera etnisk 
angst: Kor mange muslimar lever det i Noreg og i Europa i dag, og kor mange kjem til å bu her 
utover i hundreåret? Om dei offisielle statistikkane tydeleg underrapporterer storleiken og 
voksteren til innvandrarmiljøa, så får overdrivne tal truverde og vert til grunnlag for 
konspirasjonsteoriar om landssvik på toppplan. 
 
Fyrste steget for å hindra dette er truverdige tal i offentleg ljos. Skulle det då vera slik at desse 
tala viser seg å vera så høge at dei byd på større integreringsutfordringar enn ein hadde trudd, er 
likevel saka reist i ope lende, og ein kan ta fatt på oppgåvene i fellesskap. 
 
MISBRUK 
Statistikk og demografier humanistisk problematiske vitskapar, fordi dei viskar ut individuelle 
drag, forenklar røynda og gjer om einskildmenneske til masse og tal. Saka vert ikkje betre av at 
både gamal- og nynazistar omfamnar demografien fordi han synest å levera vitskaplege 
argument mot både innvandring og kvinnesak. 
 
Men jamvel om demografien kan misbrukast til å argumentera for rasistiske synspunkt, kjem 
ein ikkje utanom den viktige rolla som denne disiplinen spelar og har spela både i nasjonal 
politikk og politisk teori. Det er nok å nemna at Thomas Malthus idear og den kinesiske 
eittbarnspolitikken. Redsla for å verta til etnisk minoritet spelar ei ikkje ubetydeleg rolle for den 
israelske politikken overfor palestinarane, og det vert hevda frå israelsk side at demografiske 
framskrivingar inngår i palestinsk strategi. 
 
I den vestlege verda har demografien spela ei mindre rolle etter den andre verdskrigen enn kva 
han gjorde tidlegare. Men søkkande fødselstal i Europa, saman med aukande migrasjon og 
framvokster av fleirkulturelle samfunn der folkegrupper kan ha ulike vekstratar, har aktualisert 
befolkningslæra att, både av reint vitskaplege årsaker og som argumentasjonsarsenal på 
islamistiske og høgreekstremistiske ytterfløyer. 
 
Men om ein av politiske og humanistiske grunnar ville sjå bort frå demografiog statistikk, så 
kunne ein heller ikkje henta ut nokon innsikter om det som skjer i verda på gruppenivået. Om 
det skal vera mogeleg å danna seg bilete av kva som skjer i Noreg og i Europa gjennom 
omfattande folkevandring på tvers av «sivilisasjonsgrenser» på relativt kort tid, må ein i fyrste 
omgang sjå kunstig bort frå det reint individuelle. Dét gjer vi òg når vi søkjer kunnskap om 
økonomiske tilhøve i ulike befolkningslag eller undersøkjer lønsskilnader mellom kjønna. Så 
må ein henta inn att det individuelle aspektet i etterhand. 
 
MORALSK DEMOGRAFI 
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Kunnskapen om at demografien «gjer» noko med oss, fører lett til at ein gjer noko med 
demografien for at han ikkje skal gjera noko gale: Ein lagar kategoriar og tal som fortel dei 
historiene ein likar, og teier om eller tilslørar dei ein mislikar. Eit døme på dette er striden om 
nemninga på ulike befolkningsgrupper. Dei menneska som sjølve har reist frå eit framandt land 
og slått seg ned i Noreg og fått bustadrett og kanskje òg statsborgarskap her, vert kalla 
«innvandrarar». Men borna deira er fødde i Noreg og har såleis ikkje vandra inn hit. Hos 
Statistisk sentralbyrå (SSB) vert desse borna kalla for «norskfødte med innvandringsforeldre». 
 
Dette er sjølvsagt den korrekte nemninga. Men det er samstundes ei nemning som underforstår 
trua på at borna til innvandrarar òg er vortne kulturelt norske, eller er godt «integrerte» i 
«norsk» kultur og samfunn, jamvel om ein godt veit at denne integreringa i mange tilfelle kan ta 
meir enn éin generasjon. Men nett fordi integreringa kan vera eit langsiktig prosjekt, vil ein ikkje 
seinka det ytterlegare med bruken av kategoriar som «andre/tredje generasjons innvandrarar», 
fordi slike kategoriar i seg sjølve held menneske utanfor det «norske» og hindrar integrering. 
 
MORALSK HØGVERDIG 
Slike omsyn er både logiske og moralsk høgverdige. Men dei gjer statistikkane diffuse for dei 
som vil vita om ein person sjølv har «vandra» over landegrensene eller er vorten trilla inn i 
barnevogn, fødd veka eller generasjonen etter, men berre kor desse menneska har 
slektsbakgrunnen sin, og i kor høg grad dei er faktisk «integrerte» i «norsk» kultur. 
 
Innvandringsskeptikarane tenkjer på kor lang tid ein må rekna med før innvandrarane frå 
muslimske land og etterkomarane deira har vakse ut av muslimsk kultur og religion. Dei går ut 
frå at dette i regelen tek minst tre generasjonar. Difor kallar dei innvandrarborna, som er fødde 
i Noreg, for «andre generasjons innvandrarar». Innvandringsskeptikarar vil òg at «tredje 
generasjons innvandrarar» skal reknast med i statistikken. Såleis får vi to reknemåtar, tufta på to 
ulike syn på kor raskt det går å integrera innvandrarar, og på kor reell integreringsprosessen er. 
 
Det er difor eit problem at SSB ikkje nyttar kategoriar og reknemåtar som er tenlege i 
innvandringsdebatten. Ettersom SSBs innvandringskategoriar og reknemåtar ikkje tek omsyn til 
kulturelle og religiøse skilnader og har som ein føresetnad at etterkomarar av innvandrarar er 
integrerte i «det norske» etter to generasjonar, finst det heller ikkje offisielle tal som kan 
godtakast av alle partane i debatten. Samstundes får vi eit mangelfullt talmessig grunnlag for å sjå 
kva for utfordringar vi står andsynes når det gjeld spørsmåla om integrering og gruppekonfliktar. 
Dei som vil vita korleis innvandrarane og etterkomarane deira fordeler seg etter 
kulturbakgrunn, og som trur at integrering ofte kan ta meir enn to generasjonar, lyt difor rekna 
ut tala sine sjølve. Tala, som skulle ha vore grunnlaget for samtalen, vert sjølve valplass for strid. 
 
TRU ELLER KULTURBAKGRUNN 
Men Noreg er ikkje det einaste europeiske landet som ikkje innhentar data på religiøse 
kriterium. Mange europeiske statar nyttar ikkje etniske eller religiøse kategoriar i demografisk 
statistikk. På SSBs heimeside vert ein difor vist til oversikta over kor mange medlemer dei ulike 
trussamfunna har. 
 
Men religiøse medlemsregister er problematiske fordi dei kan måla heilt andre ting enn 
religiøsitet, til dømes viljen mellom dei truande til å betala medlemskontingent eller uviljen i 
organisasjonane til å registrera utmeldingar. Ofte er det òg uklårt om born under visse aldrar 
vert registrerte osb. Dessutan kan ein vera innmeld utan å vera truande, og truande utan å vera 
innmeld; og styrkegraden i trua kan variera så mykje at ein kanskje bør operera med fleire 
skilde grupper. 
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I det heile er spørsmålet om korleis ein skal definera religiøsitet og korleis religiøse grupper skal 
målast, vanskeleg og førebels uløyst innanfor religionsforsking og demografi. 
Medlemskap i muslimske trussamfunn seier heller ikkje i seg sjølv noko om kor eit menneske 
står når det gjeld dei opplysingsverdiane som vert sette høgt i eit moderne sekulært samfunn 
som det norske. Såleis rår det betydeleg uvisse om kor mange «muslimar» det er og kjem til å 
vera i Noreg, og det gjeld same kva for ein reknemåte ein vel. Eg vil difor omformulera 
spørsmålet: Kor mange menneske i Noreg har slektsbakgrunn i muslimsk-kulturelle land, og 
kor stor kan ein venta at denne folkegruppa vil verta i framtida? Dette er lettare å gje svar på. 
Men samstundes reiser det nye spørsmål knytte til integrering av menneskegrupper frå andre 
kulturar. Vil den globale religiøse renessansen halda fram med å styrkja seg, eller vil han 
svekkjast? Vil alle dei norsk-islamske miljøa finna seg til rette i ei liberal-sekulær sosial 
fellesramme? Vil innvandrarmiljøa stort sett verta dregne med i ei vestleg modernisering prega 
av sekularisering, individualisering og likestilling? Tal på folkegrupper med bakgrunn i 
muslimsk-kulturelle land gjev ikkje noko direkte grunnlag for slutningar om kor mange 
muslimar som kjem til å bu i Noreg eller kva for kulturelle følgjer dette vil ha. 
 
Men heller ikkje talet på menneske med muslimsk-kulturell bakgrunn er lett å finna hos SSB. I 
den ferske rapporten sin om den globale muslimske befolkninga gjev det rennomerte Pew 
Research Center (Pew) opp at Noreg no har 144.000 muslimar eller 3 prosent av befolkninga, 
men då talar ein om truande muslimar, ikkje om det noko større talet menneske med bakgrunn 
i muslimske kulturar. Forskarar frå SSB gjev i pressa opp eit tal på «om lag 185.000» eller 3,8 
prosent av befolkninga. Thomas Hylland Eriksen og Jostein Gaarder gjev i ein artikkel i The 
New York Times opp talet til å vera 200.000 eller 4,1 prosent av befolkninga. 
 
FRUKTBARHEITSRATEN 
Utrekningar av kor talrik ei befolkning på ein viss storleik kjem til å verta om femti eller hundre 
år, vert kalla «befolkningsframskrivingar». Slike framskrivingar byggjer mellom anna på kor 
mange born ein trur vil verta fødde i løpet av perioden. Det gjennomsnittlege barnetalet pr. 
kvinne i alderen 15-49 gjev «samla fruktbarheitsrate» (SFR), som må liggja på 2,1 for at 
befolkningstalet skal haldast oppe gjennom fødslar. Fell raten under dette, minskar befolkninga 
- er raten høgare enn 2,1, aukar folketalet. 
 
For å kunna svara på spørsmålet om kor raskt den muslimskkulturelle «folkegruppa» veks i 
høve til den «norske», må desse to gruppene skiljast ut av totalbefolkninga, og ein må rekna ut 
fruktbarheitsratane deira kvar for seg. Slike tal er ikkje lett å finna hos SSB, som helst gjev opp 
fruktbarheitstal for samla befolkning, dvs. for alle kvinner som bur i Noreg uansett slekt-, land- 
og kulturbakgrunn. Men nokre statistikkar gjev opp fruktbarheitsraten for kvinner frå bestemde 
landgrupper. Det er vanskelegare å finna tal for «norske» kvinner utan innvandrarkvinner, og 
for muslimske kvinner utan til dømes kinesiske og latin-amerikanske kvinner i same gruppe. 
 
I 2004 var fruktbarheitsraten for norske kvinner under eitt 1‚83, og ville ha vore 1‚76 om ein 
ikkje rekna inn innvandrarkvinnene. For norske innvandrarkvinner med bakgrunn i Somalia, 
Marokko, Irak og Pakistan vert den gjennomsnittlege fruktbarheitsraten for 1997-98 sett til 
4,35. Om ein ser på fruktbarheitsraten i dei landa desse kvinnene kjem frå, var snittet for 
perioden 2000-2005 på 4,96. Som ein ser, ligg fruktbarheitsraten til innvandringskvinnene frå 
desse landa mykje nærare talet for dei landa dei kjem frå, enn talet for Noreg. Det er eit 
argument for at fruktbarheitsraten til innvandrarkvinnene, sjølv om han vil falla, kjem til å halda 
seg høgare enn den «norske», fordi ein tek med seg tradisjonane i «sendarlandet» til 
«mottakarlandet». 
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Men fruktbarheitsraten fell òg i dei muslimske sendarlanda, i den ovanfor nemnde landgruppa 
til eit snitt på 4,32 i perioden 2005-10. Men skil ein ut gruppa av norskfødde kvinner med 
pakistansk familiebakgrunn, skal talet i 2004 ha vore nokså likt snittet for heile befolkninga. Det 
indikerer at born av innvandrarar nærmar seg «innfødd norsk» fruktbarheitsrate. 
 
Pew, som har spesialisert seg på religiøse grupperingar, anslår fruktbarheitsraten for «muslimske 
kvinner» i Noreg i dag til 3,1 og reknar med at han vil falla til 2,6 i 2030. Om vi framskriv denne 
utviklinga, vil fruktbarheitsraten halda fram med å falla til om lag 2,2 i 2060. 
 
Men kvifor reknar ein med at dei muslimske folkegruppene med tida vil få færre born? Det 
gjer ein på grunnlag av den såkalla «demografiske overgangsmodellen», som spelar same 
dominerande rolle innan-for demografien som ideen om «survival of the fittest» innan-for 
biologien, men merkeleg nok med motsett forteikn: Di rikare, mektigare, meir opplyst, 
moderne, velberga og velfødd ei folkegruppe vert, di færre born set ho til verda. 
Ein hovudgrunn til at dei muslimske folkegruppene i Noreg får fleire born enn norske, er at dei 
som oftast kjem frå land som når det gjeld utvikling, er i ein annan demografisk fase enn norske 
folkegrupper. Gjennom livet i Noreg, med høgare velstand og meir velferd, vert 
innvandringsgruppene «moderniserte», òg når det gjeld barnetalet. Velutdana norske muslimar 
med god inntekt og moderne livsstil vil etter den demografiske hovudteorien etter ei viss tid få 
same fruktbarheitsrate som «norske». 
 
FÅR FLEIRE BORN 
Men innvandringsskeptikaren trur ikkje på den demografiske overgangsmodellen. Han kan 
peika på at religionen får ei større rolle for etterkomarane til innvandrarane, fordi kjensla av 
ikkje å høyra heilt heime korkje der foreldra kom frå eller der ein sjølv er fødd, skaper trong 
for eit anna identitetsgrunnlag, som ein så finn i religionen. På dette viset kan overflyttinga frå 
den pakistanske, religiøse landsbygda til det urbane, sekulære Noreg føra til ei modernisering 
med styrkt religiøsitet. 
 
Dermed kan mønsteret frå den demografiske overgangsmodellen verta brote òg når det gjeld 
fødselstala, fordi religiøs tru har tendens til å halda desse tala oppe. Til dømes har 
etterkomarane av menneska som kom til England frå India og Bangladesh for to generasjonar 
sidan, enno fruktbarheitsratar langt over det nasjonale gjennomsnittet. 
Den kanadiske demografen Eric Kaufmann meiner at mens sekulariserte menneske vel bort 
born, får sterkt religiøse menneske som lever i organiserte motkulturar, mange born. Religiøse 
grupper som etablerer parallellsamfunn i reaksjon mot ei sekulær samtid, motstår 
sekulariseringa når det gjeld fruktbarheitsraten eller barnetalet. Amish-folket i USA doblar sitt 
folketal kvart tjuande år og har vakse frå 5000 i 1900 til nesten 250.000 i dag. Det same 
fenomenet gjer seg ifølgje Kaufmann gjeldande for salafistisk eller skrifttru islam. 
 
SKAPAR MAJORITET 
Reint matematisk vil ei minoritetsgruppe med høgare vekstrate enn majoritetsbefolkninga, sjølv 
om skilnaden er liten, før eller sidan verta majoritet, uavhengig av storleikane i utgangspunktet. 
Kaufmanns beste døme på dette er ultra-ortodokse jødar i Israel, som var ein forsvinnande liten 
minoritet i 1948, men i dag utgjer ein tredjedel av alle jødiske skuleborn i Israel og ligg an til å 
danna fleirtal i landet i andre halvdel av vårt hundreår. Men om ein minoritet skal veksa til 
majoritet på dette viset, må den etniske, kulturelle og religiøse avskalinga frå gruppa til omverda 
vera lita, det vil seia at borna stort sett må halda fast på den trua dei arvar frå foreldra. 
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Føresetnaden for at den demografiske overgangsmodellen skal slå til, er at 
innvandrarbefolkninga frå muslimsk-kulturelle land vert sekularisert. Viss ikkje reknar SSB og 
Pew med for låge tal i framskrivingane sine av den muslimske befolkninga i Noreg og i Europa. 
I same grad som sterkt truande straumdrag vinn fram innanfor dei muslimsk-kulturelle miljøa, 
vil fruktbarheitsraten for menneska med bakgrunn i desse landa ikkje gå ned, men opp. Danar 
dei muslimske folkegruppene kulturelle parallellsamfunn som motstår påverknad frå det 
«norske» samfunnet, og i høg grad hentar kultur og ektefellar frå muslimske samfunn, vil òg 
tilpassinga av fruktbarheitsgraden til «norske» trendar gå meir langsamt enn forventa, fordi 
moderniseringa vil gå tregare. Spørsmåla om innvandringstala er såleis uløyseleg knytte til 
spørsmåla om modernisering, integrering og «møtet mellom kulturar». 
 
Heller ikkje Pew reknar med religiøsiteten som noko anna enn ein sekundærfaktor som det er 
vanskeleg å fastsetja og som framleis er under debatt. Vil ein ta med Kaufmanns innspel, må 
Pews framskrivingar av fruktbarheitsraten setjast noko opp. Eit framlegg som både 
innvandringsskeptikarar og multikulturalistar burde kunne godta, er Pews anslag, men med ei 
noko seinare tilpassing til norsk nivå. Ein kunne då skjønsmessig anslå fruktbarheitsraten for 
kvinner frå muslimsk-kulturelle land til 2,8 i 2030 og 2,5 i 2060. 
 
Mot dette kunne ein innvenda at over så lange tidsbolkar som femti år, kunne det vel vera at dei 
muslimske landa som mange innvandrarar vil koma frå i framtida, ikkje vert meir, men mindre 
islamiserte. Moderniseringsprosessar kunne leia til at innvandringsgruppene frå desse landa 
førde med seg ein meir oderat religiøsitet, og dermed òg ein lågare fruktbarheitsrate. Men det 
motsette kunne òg skje. 
 
INNVANDRINGA 
I tillegg til fruktbarheitsraten er talet på nye innvandrarar til Noreg og Europa avgjerande for kor 
mange menneske med bakgrunn i muslimsk-kulturelle land som kjem til å bu her i framtida. I 
ein artikkel i år av SSB-forskar Lars Østby vert det sagt at den årlege innvandringa av «muslimer 
siden 2000 har vært 6-8000». Pew reknar med ei årleg tilflytting av 7000 «muslimar» til Noreg 
kvart år fram til 2030. 
 
Innvendinga mot desse anslaga er at dei reknar med at innvandringa skal vera jamn og ikkje 
aukande. Kor sannsynleg er det? Nettoinnvandringa totalt sett frå både muslimske og andre 
land har vore stigande frå 4-5000 årleg i 1970-åra til 10-15.000 årleg i 1996-2005, med ein 
eksplosiv auke i dei siste åra til omlag 40.000 årleg. Kvifor skulle denne innvandringa brått slutta 
å stiga? Eit av svara på dette er at om innvandringa berre held fram med å auka på som før, vil 
det om hundre år bu hundre millionar innvandrarar i Noreg. Den eksponentielle veksten er 
nøydd til å flata ut. 
 
Eit anna argument for at innvandringa vil flata ut no, er at det har vorte politisk semje i Noreg 
om ein strengare asylpolitikk. Men når og på kva for eit nivå vil utflatinga koma? Tala frå dei 
siste åra gjev ikkje noko klårt svar på dette. Innvandringa frå Afrika, som har lege jamt i 
overkant av 3000 sidan hundreårsskiftet, har no gått opp til over 5000. Innvandringa frå Asia 
ligg stabilt rundt 10.000, meir enn dobbelt så høgt som på 1990-talet. 
 
Når demografane framskriv ei innvandringsgruppe, tek dei særleg omsyn til tre omstende: 
flyktningstraumar, økonomiske konjunkturar og innvandringspolitikken i Noreg. I 2008 
framskreiv SSB den ikkje-vestlege innvandringa til Noreg til mest sannsynleg 10.000 årleg i 
perioden 2010- 60. Som høgalternativ skulle den ikkje-vestlege innvandringa liggja jamt på 



 66 

15.000 i den same perioden. I røynda steig denne innvandringa i 2010 over både sannsynleg og 
maksimalt anslag, nemleg til 16-17.000. 
 
Dette er ikkje einaste gongen SSB har sett forventa innvandring frå ikkje-vestlege land for lågt. I 
2005 trudde ein at innvandrarbefolkninga frå denne landgruppa ville veksa til 265.000 i 2010. 
Det verkelege talet vart 360.000. Østby anslår delen av muslimar av denne innvandrargruppa til 
mellom 28 prosent og 50 prosent. Det vil seia at SSB i 2005 forventa at den muslimske 
befolkninga i Noreg i 2010 skulle vera mellom 75.000 og 133.000. Det verkelege talet vart 
144.000 rekna etter konfesjon og 185- 200.000 rekna etter kulturbakgrunn. 
 
I befolkningsframskrivinga frå 2005 rekna SSB med 9000 årleg som eit sannsynleg tal for ikkje-
vestleg nettoinnvandring for 2010 og tenkte seg at talet ville halda seg der fram til 2015, medan 
høgalternativet vart sett til 12.000. Men berre tre år seinare vart høgalternativet auka til 15.000, 
og to år etter dét gjekk røynda på nytt over spådomane. Heile innvandrarbefolkninga vart i 2005 
berekna til å verta 465.000 i 2010, mens ho i røynda vart 552.000. 
 
I høgalternativet i befolkningsframskivinga frå 2005 anslo SSB innvandrardelen i 2060 til å verta 
27 prosent av befolkninga eller om lag 2 millionar. Fem år seinare, i 2011, stadig rekna etter 
høgalternativet, vart anslaget auka til 36 prosent eller 3,1 millionar. 
 
FOR LÅGE ANSLAG 
Det verkar som om SSB har ein tendens til å gje for låge anslag. Det heng truleg saman med 
internasjonale konfliktar som skaper fleire flyktningar enn forventa. Likevel reknar SSB med at 
den stadig brattare stiginga i innvandringstala frå 1970-åra til i dag om kort tid vil opphøyra og 
flata ut. Men låg innvandring til Noreg føreset svak økonomisk utvikling i landet i høve til andre 
land, mindre konfliktar i verda utanfor og strengare innvandringspolitikk. Av desse tre 
føresetnadene er det berre endringa i innvandringspolitikken som i ein viss mon har slege til. 
Derfor kan det ikkje vera urimeleg å rekna med at det er SSBs høgalternativ som er det mest 
truverdige for utviklinga framover. Vi må då rekna med tre millionar innvandrarar i Noreg i 
2060, av dei éin million frå muslimsk-kulturelle land, om dei same forholdstala for 
innvandrargruppene som i dag held seg til 2060. Med eit forventa folketal på 7 millionar etter 
mellomalternativet gjev det ein muslimsk-kulturell del av befolkninga på 14 prosent; med 9 
millionar etter høgalternativet vert delen 11 prosent. 
 
Men om eg har skjøna SSBs utrekningar rett, har ein i dette høgalternativet nytta ein 
framskriven fruktbarheitsrate som fell til 2.0 i 2060. I denne framstillinga har vi rekna med at 
fruktbarheitsraten for kvinner med muslimsk-kulturell bakgrunn stadig vil liggja på 2.5 i 2060. 
Slår dette til, vil den muslimske delen av innvandrarbefolkninga verta større enn i dag. 
Ein slik veksande part må ein då rekna med, om giftarmålspraksisen i innvandrargruppene held 
fram som i dag. Rett nok vert det inngått ein del ekteskap mellom norske kvinner og menn med 
muslimsk kulturbakgrunn. Svært mange marokkanske menn gifter seg med norske kvinner. 
Men til dømes gifter 90-95 prosent av kvinnene med landbakgrunn i dei muslimske landa 
Somalia, Pakistan, Afghanistan og Irak seg innanfor si eiga folkegruppe. For desse gruppene vil 
denne tradisjonen òg medføra ein auke i «familieinnvandringa», som i 2010 førde 3217 
menneske frå muslimsk-kulturelle land til Noreg. 
 
Alt i alt kunne ein då rekna med at menneske med muslimsk-kulturell bakgrunn i 2060 ville 
kunna utgjera om lag 15 prosent av befolkninga. 
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OSLO 
Dei fleste innvandrarane buset seg i Oslo, og dette gjeld i særleg høg grad innvandrarar med 
bakgrunn i ikkje-vestlege land. I 2011 hadde Noreg 31.884 innbyggjarar med pakistansk 
bakgrunn - av desse budde 21.629, eller 67,8 prosent, i Oslo. I 1994 budde det 28.000 
menneske med bakgrunn i muslimsk-kulturelle land i Oslo, eller 5,8 prosent av folketalet. I 
2011 hadde dette auka til 67.000 eller 10,7 prosent. Det tyder at delen muslimsk-kulturelle i 
Oslo steig med gjennomsnittleg 0,3 prosent årleg i perioden 1994-2011. 
 
Ei enkel framskriving av dette talet ville tilseia at innvandrarar og nordmenn med 
muslimskkulturell bakgrunn vil utgjera om lag 25 prosent i 2060. Ein annan reknemåte er å 
dobla innvandrardelen i heile landet når det gjeld hovudstaden, ettersom delen ikkje-vestlege 
innvandrarar er meir enn dobbelt så høg for hovudstaden som for heile landet under eitt. Til 
dømes har Noreg i dag om lag 4 prosent muslimar, medan Oslo har om lag 11 prosent. For 
Noreg anslo vi delen islamsk-kulturelle menneske i landet i 2060 til 15 prosent. Doblar ein 
dette, får ein 30 prosent for Oslo dette året. 
 
Når SSB framskriv ei befolkningsgruppe, gjev dei ofte tre alternativ eller scenario: eit 
lågalternativ, eit mellomalternativ og eit høgalternativ. Mellomalternativet er det dei sjølve trur 
på som mest sannsynleg ut ifrå den kunnskapen som ligg føre. 
 
Når det gjeld talet på menneske med muslimsk tru eller kulturbakgrunn, fører ikkje SSB slik 
statistikk. Men i den nemnde avisartikkelen sin seier Lars Østby at etter SSBs mellomalternativ 
kjem 1,7 millionar til å vera innvandrarar eller fødde i Noreg av innvandrarforeldre i 2060. Éin 
million eller 60 prosent av desse er venta å koma frå ikkje-vestlege land. Av denne millionen vil 
halvdelen koma frå muslimsk-kulturelle land. SSB ventar seg altså om lag 7 prosent menneske 
med muslimsk-kulturell bakgrunn i Noreg i 2060. 
 
Men ein annan stad i same artikkelen seier Østby at minimumsanslaget er 4 prosent og 
maksimumsanslaget 13 prosent. Ein annan SSB-forskar seier i eit intervju frå 2009 at talet på 
truande muslimar i Noreg i 2060 kan vera så lågt som 4 prosent av befolkninga, medan 
menneske med muslimsk-kulturell bakgrunn kan utgjera på det meste 11 prosent av 
totalbefolkninga. Her er det ikkje alltid heilt klåre skiljeliner mellom truande muslimar og 
menneske med muslimsk kulturbakgrunn. Men det verkar som om forskarane i SSB trur at ein 
i 2060 kan venta seg ein del menneske med muslimskkulturell bakgrunn på om lag 7 prosent, 
med eit høgalternativ på maksimalt 13 prosent av totalbefolkninga. 
 
Når det gjeld heile innvandringsbefolkninga i 2060, er SSBs høgalternativ 3,1 millionar eller 36 
prosent av totalbefolkninga. Nyttar ein Østbys reknemåte ovanfor, inneber dette høgalternativet 
at det vil vera om lag 2 millionar frå ikkje-vestlege land, og at halvdelen av desse eller om lag éin 
million vil ha bakgrunnen sin i muslimsk-kulturelle land. 
 
Tala i min artikkel tek utgangspunkt i SSBs høgalternativ, mellom anna fordi røynsla tilseier at 
det er desse som slår til. Men heller ikkje i høgalternativet tek SSB omsyn til det religiøse 
aspektets påverknad på vekstraten til ei folkegruppe. Etter mi meining set dei difor 
fruktbarheitsraten for lågt. Ein bør difor rekna med at denne gruppa vil veksa meir enn det SSB 
trur. Men då vil òg den såkalla familieinnvandringa auka. 
På dette grunnlaget kan ein rekna med om lag 1,3 millionar nordmenn med muslimsk-kulturell 
bakgrunn i 2060, eller om lag 15 prosent av ei totalbefolkning på 9 millionar, eller om lag 19 
prosent av 7 millionar. 
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Desse tala er, som alle demografiske framskrivingar, skjønsmessig sette, med ei rekkje 
føresetnader som kan slå til eller ikkje. Men jamvel om det finst uvisse, har demografiske 
framskrivinger meir visse enn mange andre typar framskrivingar. 
I desse tala er ikkje «tredje generasjons innvandrarar» tekne med. Det vil seia at borneborn av 
innvandrarar er haldne utanfor. Reknar ein denne gruppa med, vil delen nordmenn med 
muslimsk-kulturell bakgrunn i 2060 verta monaleg høgare. Om praksisen held fram med å 
finna ektefelle i same minoritetsgruppe, ofte òg frå eit opphavsland med muslimsk befolkning, 
må ein rekna med at delar av denne «tredjegenerasjonen» ikkje vil avvika avgjerande frå 
andregenerasjonen. 
 
Men både med og utan denne gruppa kan ein venta seg ein høgare del nordmenn i landet med 
muslimsk-kulturell bakgrunn enn det som vert gjeve frå det offisielle Noreg. Ei framskriving av 
den ikkje-vestlege befolkninga i landet til ikkje meir enn 14,5 prosent om femti år, og den 
«muslimske» delen til om lag 7 prosent, verkar lite sannsynleg. 
Vi kan ikkje, og det er heller ikkje ønskjeleg, trekkja oss unna migrasjon. Det går ingen veg 
attende til fortida. Men vi må ha skikkelege tal og helst semje om dei i grove drag. Samde kan vi 
i alle fall vera om at underrapportering kan føra til at ein lèt att augo for dei oppgåvene som må 
løysast, og fortrengjer det etniske konfliktpotensialet som vi veit ligg i høg og rask innvandring. 
 
14. oktober 2011 
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Må førebu oss på stor omstilling 
 
Kor mange menneske med muslimsk-kulturell bakgrunn som kjem til å leva i Europa i 
framtida, går fram av ein formel med fleire variablar. Dei viktigaste er talet på dei som lever her 
i dag, aldersstrukturen og fruktbarheitsraten, i tillegg til årleg nettoinnvandring. Desse variablane 
vert ikkje sette vilkårleg, men det spelar med eit visst skjøn som kan gje store utslag i 
framskrivinga av talet på innvandringsgrupper. Både fruktbarheit og innvandringspolitikk er 
kjenslevare fakta som lèt seg påverka av idéar om kva som er ynskjeleg. Det finst òg sterke 
ideologiske og politiske interesser i korleis dei demografiske tala bør tolkast og presenterast. 
 
RIKDOM OG EINSEMD 
Sekulær modernisering fører til fleire born i startfasane og færre i sluttfasane. Då Europa gjekk 
inn i startfasane på 1700-talet, steig fødselstala dramatisk og nådde høgdepunktet i 1960-åra då 
Europa hadde nesten 25 prosent av alle menneska i verda og dobbelt så stort folketal som 
Afrika. Men alt i 2050 kjem Afrika til å ha 2060 millionar mot 593 millionar i Europa. 
Dei nordafrikanske landa, som i 1950 hadde 53 millionar innbyggjarar, kjem i 2050 til å ha 306 
millionar. Dette skiftet av demografisk tyngdepunkt heng saman med at Afrika og Midtausten 
går inn i ein utviklingsfase der folketalet stig eksplosivt medan Europa går inn i ein fase der 
folketalet søkk. 
På sitt demografiske høgdepunkt spreidde europearane seg utover heile verda. No snur 
straumen. Men fordi folkeauken i dei landa som omgjev Europa i sør og aust, er høvesvis fleire 
gonger større enn det den europeiske befolkningsvoksteren i epokane til imperialismen og 
kolonialismen var, kan migrasjonen no verta mykje større. 
Dei økonomiske fotavtrykka er omvendt proporsjonale med dei demografiske: Di rikare vi vert, 
di færre born vert sette til verda. Såleis har dei rikaste landa i verda den lågaste folketilveksten. I 
Tyskland er fruktbarheitsraten på 1,4. Nokon meiner at så låg fødselsrate vil føra til at det tyske 
folketalet skrumpar inn til 30 millionar menneske i 2100, om ein held framtidig innvandring 
utanfor. 
Den franske folkesetnaden er venta å søkka frå 55 millionar i 2010 til 45 millionar i 2100. Mest 
drastisk kjem nedgangen til å verta i Italia og i Spania: Italia, som i dag har 57 millionar 
innbyggjarar, vil skrumpa inn til 15 millionar i 2100, medan Spania vil nærast forsvinna med eit 
folketal på 12 millionar. 
 
UTSKIFTING AV BEFOLKNING? 
Fordi denne europeiske folketalsnedgangen fell saman med den arabisk-muslimske forynginga 
og auken av befolkninga, og med ei høg innvandring til Europa frå muslimske land, legg sjølve 
den demografiske røynda til rette for eit inntrykk av at det som skjer, ikkje er ei innvandring av 
menneske som vert opptekne i den europeiske folkesetnaden og kulturen, men ein utskifting av 
folkegrupper og kultur. 
 
Når innvandringa skjer raskt, og dei som kjem, i høg grad held fast på religionen og kulturen frå 
dei landa dei forlèt, oppstår ein «identitet» mellom etnisitet og kultur/religion som i prinsippet 
ikkje finst. For sjølv om religion og kultur i prinsippet ikkje er knytte til etnisitet, nasjonalitet 
eller biologi, vert menneska i røynda knytte til den kulturen dei veks opp i. Det skjer gjennom 
oppseding, skulegang og annan miljøpåverknad. Individualisering og frigjering er prosessar som 
tek mykje lengre tid enn det tek å flytta over landegrenser. Med høgt innvandringstempo flytter 
difor kultur og religion saman med folk. 
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Denne tendensen vert ikkje svakare, men sterkare di større dei kulturelle skilnadene er mellom 
innvandrargruppene og mottakarlandet. Skilnaden mellom det sekulære Vesten og det religiøse 
Austen «produserer etnisk-religiøs sjølvmedvit som hindrar religiøs oppløysing», skriv 
demografen Eric Kaufmann. Til dømes vert ikkje ein religion som islam svekt i møtet med den 
europeiske sekularismen, men styrkt, fordi religionen fungerer som «ein potent etnisk 
identitetsmarkør» i ein overgangssituasjon der identiteten er truga. Det inneber at integreringa i 
det nye heimlandet får di lågare tempo di raskare og høgare innvandringa er. 
 
Og di meir skepsis møter innvandringa i majoritetsbefolkninga. Frå 2005 til 2010 steig delen 
norske som meiner at «vi bør ikke slippe inn flere innvandrere i Norge», frå 45 prosent til 53 
prosent. Av dei som har svara, er det òg eit fleirtal som meiner at «integreringen av innvandrere 
i det norske samfunnet» fungerer «meget dårlig» eller «ganske dårlig». 
Men innvandringsskepsis er ikkje noko norsk særdrag. Tvert om syner tal frå Pew at det er 
fleirtal i alle europeiske land for ein strengare innvandringspolitikk. I Italia gjekk heile 87 
prosent av dei spurde inn for å «further restrict and control immigration». Men det er kanskje 
overraskande at 75 prosent meiner det same i USA, og at innvandringsskepsisen er like stor 
eller større i Midtausten (67 prosent) og Afrika (74 prosent), og i land som Tyrkia (77 prosent), 
Indonesia (89 prosent) og Egypt (72 prosent). 
 
VERT EUROPA MUSLIMSK? 
I rapporten sin frå 2011 anslår Pew den muslimske befolkninga i Europa til 44 millionar i 2010. 
Det er ein auke frå 4 til 6 prosent av den europeiske totalbefolkninga på tjue år. Pew ventar at 
denne auken kjem til å halda fram, og at den muslimske befolkninga i Europa kjem til å vera på 
58 millionar og 8 prosent i 2030. 
 
Men det er usemje om desse tala. Ulike fagfolk og institutt gjev ulike tal. I den internasjonale 
pressa dukkar det jamleg opp mykje høgare tal enn dei ein finn hos Pew. Til dømes melde The 
Guardian i 2000 at den «ikkjekvite» folkesetnaden i Storbritannia veks med 2-4 prosent årleg og 
kjem til å verta majoritet i landet før 2100. I 2008 melde NRK at Europas befolkning ville verta 
halvert på to generasjonar og erstatta av meir enn éin million ikkje-vestlege innvandrarar årleg, 
og kjende samfunnsforskarar ville ikkje avvisa at det kunne verta muslimsk folkefleirtal i 
Europa, om enn ikkje i vår generasjon. 
 
Når slike prognosar vert imøtegått, som til dømes i rennomerte tidsskrift som Foreign Policy, 
der historikaren Justin Vaïsse for kort tid sidan heldt oppgjer med «Eurabia-teorien», får ein 
kjensla av at det som kanskje er ei overdriving, vert bytt ut med noko som må vera 
underrapportering. Det er berre 18 millionar muslimar i Vest-Europa, skriv Vaïsse, men seier 
ikkje kva land som er del av dette «Vest-Europa». Pew, som gjer moderate anslag, fastset talet 
muslimar i Europa utan Aust-Europa i dag til 26 millionar. 
 
Men heller ikkje Pew gjev alltid same meldinga. I ein tidlegare, meir skissemessig rapport frå 
2004 vart det sagt at om lag 5 prosent av folkesetnaden i EU-landa var muslimar, og at det var 
venta at talet ville verta minst tredobla i laupet av tretti år, det vil seia frå 34 millionar i 2004 til 
100 millionar i 2034, mest 40 millionar høgare enn det anslaget som kom i sjølve undersøkinga 
i 2011. 
 
FLEIRE ANSLAG 
Korleis skal ein finna demografiske tal ein kan lita på? Ein utveg er å flytta merksemda frå 
upersonlege institusjonar og gå til sjølvstendige forskarar med færre føringar av korleis desse 
vanskelege tala «bør» sjå ut. 
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Eric Kaufmann anslo i 2008 den truande muslimske befolkninga i Europa til 7-8 prosent i 
2025. Om vi grovt reknar med at dette er tre fjerdedelar av befolkninga med muslimsk-kulturell 
bakgrunn, vert talet for den 10 prosent. Den muslimske befolkninga i Austerrike anslår han til å 
verta 25 prosent i 2050, om ein reknar med høg innvandring og låg sekularisering. For heile 
Vest-Europa anslår Kaufmann dei muslimske folkegruppene til 10-15 prosent eller høgast om 
lag 90 millionar menneske i 2050. 
 
Overfører vi dette anslaget til heile Europa og tek med at delen muslimar er større i Aust-
Europa, og at dei truande utgjer tre fjerdedelar av gruppene med denne kulturbakgrunnen, vert 
konklusjonen at Europa i 2060 kan ha om lag 20 prosent menneske med muslimsk 
kulturbakgrunn. 
 
Den ungarske økonomen Karoly Lorant skriv at ei modellutrekning som held fast på dei 
gjennomsnittlege ikkje-muslimske og muslimske fruktbarheitsratane på nivået for 2005, nemleg 
2,7 og 1,48, og samstundes held innvandringa på uendra nivå, gjev ein muslimsk befolkningsdel 
i EU-landa på om lag 20 prosent i 2050. Men som det mest sannsynlege scenarioet ser Lorant 
for seg at den muslimske befolkninga i Europa kjem til å få søkkande fruktbarheit og verta 
stabilisert på om lag 80 millionar menneske i 2050, samstundes som det då ikkje lenger vil vera 
noka nettoinnvandring til verdsdelen; det gjev om lag 14 prosent truande muslimsk befolkning 
og om lag 20 prosent med muslimsk kulturbakgrunn. 
 
STORBYANE 
Innvandrargruppene fordeler seg ikkje jamt i landa, men søkjer til storbyane, fordi det er her 
dei finn arbeidsplassar og kulturelle miljø frå heimlanda. I 2004 var den muslimske delen av 
innbyggjarane i Marseille og Rotterdam 25 prosent, i Malmö 20 prosent, i Birmingham 15 
prosent, London og Paris 8 prosent. «I laupet av nokre få tiår er det sannsynleg at fleire store 
europeiske byar vil få muslimsk folkefleirtal», skriv Pew. 
 
Tendensen er òg at befolkninga med bakgrunn i muslimskkulturelle land samlar seg ikkje berre 
i storbyane, men i eigne strok. I Tower Hamlets i London vert den muslimske befolkninga 
oppgjeven til oppunder 40 prosent. Rosengård i Malmö skal ha 94 prosent innbyggjarar med 
innvandringsbakgrunn. Nokre av bydelane i Oslo har over 60 prosent innbyggjarar med 
bakgrunn i ikkje-vestlege land. 
 
Korleis desse tala vil utvikla seg i dei næraste åra, kan ein sjå av folkesamansetjinga i dei yngre 
årsklassene. Oslo har om lag 170.000 innbyggjarar med innvandringsbakgrunn, eller 28 prosent 
av totalbefolkninga. Men i aldersgruppene 6-29 er delen opptil 35,8 prosent av totalbefolkninga. 
At innvandringsprosenten er høgare i dei yngre aldersgruppene enn i folkesetnaden under eitt, 
inneber at delen stig, og i Oslos tilfelle med om lag éin prosent årleg. 
 
Denne utviklinga ser ein særleg klårt på skulane. For fem år sidan var norskspråklege elevar i 
mindretal ved førti grunnskular, i fjor hadde talet vakse til 58. Held tala fram med å auka i same 
tempo, kjem elevar med norsk som morsmål til å vera i mindretal i Oslo-skulen rundt 2020. 
Elevar med ikkje-vestleg bakgrunn vil då utgjera om lag 30 prosent av elevmassen, og dei med 
muslimsk-kulturell bakgrunn rundt 15 prosent. 
 
DET VI IKKJE VEIT 
Kastar ein blikket fram mot neste hundreår, veks uvissa. Om størstedelen av den muslimske 
befolkninga dannar lukka motkulturar med klåre etniske grensar, jamn innvandring og relativt 
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høge fødselstal, samstundes som dei «europeiske» befolkningane, men òg andre 
innvandrargrupper, vert liggjande på ein lågare fruktbarheitsrate, vil Europa med matematisk 
sannsyn få muslimsk-kulturelt fleirtal berre det går lang nok tid. 
Men då må ein òg ta med at dette fleirtalet vil omfatta skilde etnisitetar og kulturar. Til dømes 
kjem mange av menneska med muslimsk-kulturell bakgrunn i Frankrike frå Algerie, der berre 
55 prosent av befolkninga har ein høg religiøs affinitet til islam, og heile 60 prosent av 
etterkomarane av algirske innvandrarar seier at dei ikkje har nokon religion i det heile. 
 
Ein kan òg tenkja seg at skrifttru islam får søkkande tilslutning. Om dei «muslimske» 
befolkningane vert dregne med i den vestlege sekulariseringa, samstundes som dei «innfødde» 
europeiske befolkningane vert noko «av-sekulariserte», dels ved at mange innvandrargrupper frå 
Asia, Afrika og Latin-Amerika er skrifttru kristne, og dels ved at komande generasjonar har fått 
nok av det kulturradikale eksperimentet, så vil dei ulike folkegruppene ikkje berre få 
nokolunde like vekstratar, men grensene mellom dei skilde etniske gruppene vil verta meir 
utydelege. 
 
Å FORNEKTA RØYNDA 
På politiske og religiøse ytterfløyer vert dei demografiske tala sette inn i ein darwinistisk 
krigskontekst. I 2008 hevda britiske islamistar at dei ville erobra England innanfrå gjennom ein 
muslimsk «befolkningseksplosjon», medan antijihadistisk propaganda påstod at Frankrike og 
Tyskland ville få muslimsk folkefleirtal og verta islamske statar innan få tiår. 
 
Dette vert trudd på i vide krinsar, òg i rosa bloggar, der slike tal vert presenterte som utrulege 
sanningar: «Islam tek over, tru det eller ei. Meir vanleg er å reagera flegmatisk på innvandringa 
med eit positivt mantra om at «det går seg til»: «Noen snakker urdu til å begynne med, andre 
polsk. Siden jenker det seg til», som det heitte i ei tabloidavis her til lands. 
 
Elles rår tendensen til å redusera ikkje berre utfordringane med integrasjonen, men òg til å 
slanka innvandringstala. Når inkluderingsminister Audun Lysbakken skal fortelja folket kor 
mange muslimar det er i Noreg, så ser han bort ifrå dei nesten 100.000 som kjem frå 
muslimskkulturelle land utan å vera medlemer av noko muslimsk trussamfunn. Han nøyer seg 
med medlemstalet på 100.000 og set prosenten til 2. På heimesida til Sosialistisk Ungdom 
heiter det at «muslimer utgjør maksimalt 1-2 % av den norske befolkningen», medan talet på 
truande muslimer på fagleg hald vert sett til 3 prosent, og talet på menneske med muslimsk-
kulturell bakgrunn til om lag 4 prosent. 
 
RØYNDA 
Både for «norske» og «innvandrarar» ville det løna seg betre å ta tala til etterretning. Dei 
muslimsk-kulturelle minoritetane i Europa og i Noreg kan i tida fram til 2060 verta femdobla. 
Deretter kan delen verta stabilisert eller veksa, alt etter dei vegane den økonomiske og 
kulturelle utviklinga tek. Men uansett vil europeisk og norsk kultur og samfunnsliv utetter i 
hundreåret få eit muslimsk innslag av monaleg storleik og tyngd. 
Vi får store, islamske miljø i landet. Dei som ikkje likar dette, må akseptera det. Om 
politikarane vil, kan dei letta den framtidige integreringa ved ei strammare regulering av 
familieinnvandringa. Men under inga omstende bør ein undervurdera dei politiske, 
økonomiske og kulturelle oppgåvene som må løysast for at ei så stor omstilling som 
innvandringa inneber, skal lukkast. 
 
21. oktober 2011 
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Politikk og galskap 
Vurderinga av Anders Behring Breivik som mentalt sjuk og strafferettsleg utilrekneleg er eit 
overgrep som råkar alle partane i saka. Det råkar familiane og venene til dei myrda og 
overlevande, som misser ein konkret motpart med ansvar og skuld. Men diagnosen råkar òg 
Breivik sjølv, som vert friteken for ansvar og skuld. Psykiatrane har dekonstruert den frie 
personlegdomen hans og rana han for den statusen som individ han treng for å kunna koma til 
innsikt og anger. Endeleg har dei levert eit dokument som innanfor det norske rettssystemet 
legg føring for å tvangsbehandla og tvangsmedisinera ein person med det føremålet å bryta ned 
det politiske verdsbiletet hans. Eller gjera han frisk, som mange sikkert ville føretrekkja å seia. 
Men når politiske synspunkt vert framstilte som symptom på galskap, vert lækjedom og god 
helse eit spørsmål om «rett» politisk syn. 
 
POLITISK PSYKIATRI 
Slik framstår saka så langt ein kan sjå henne på grunnlag av omfattande lekkasjar i pressa frå 
den rettsmedisinske rapporten. Slik dokumentet vert attgjeve med lange sitat, tyder mykje på at 
Breivik har fått diagnosen som «paranoid schizofren» på grunn av den politiske ideologien og 
strategien sin. Den antijihadistiske tankeverda hans har av forståelege grunnar vore så uvanleg 
og fjern for dei at ho med den dystre logikken sin har framstått som sjukleg i seg sjølv. 
 
I Breiviks verdsbilete lever vi i ein krig mellom «kristne» og «muslimske» folkegrupper. I denne 
krigen er innvandringa ein invasjon, og norske politikarar, journalistar og akademikarar som 
forsvarar «multikulturalismen», undergrev sitt eige folk og er for landssvikarar å rekna. Som ein 
del av den større krigen mellom kristen og islamsk sivilisasjon går det føre seg ein borgarkrig 
mellom «nasjonalistar» og islamsk-multikulturelle femtekolonnar i alle europeiske land, òg i 
Noreg. 
 
Innanfor dette verdsbiletet har omgrep som «lavintensiv borgerkrig», «militær orden», 
«militærdomstoler» og «operasjon» forståeleg politisk meining, jamvel om denne meininga ligg 
utanfor det mest kjende politiske spekteret. Men psykiatrane definerer slike meiningar som 
sjukdom: «Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at det foregår 
en borgerkrig i landet, og vurderes som uttrykk for bakenforliggende, altomfattende 
vrangforestillinger», heiter det i rapporten. 
Men dette er politisk psykiatri som høyrer heime i ideologisk-teokratisk organiserte diktatur, 
som til dømes det gamle Sovjetunionen, der menneske som ikkje kunne innsjå at det 
kommunistiske systemet var overlege, vart tvangsinnlagde og tvangsbehandla på sinnssjukehus. 
  
EKSTREMISME ELLER GALSKAP? 
Denne sjukleggjeringa av politiske haldningar ein av gode grunnar ikkje likar, verkar heilt 
konsekvent gjennomførd i rapporten frå psykiatrane. Når Breivik oppfattar seg som ein politisk 
«pioner» for verdsbiletet sitt og seier at han utførde drapa av «kjærleik til folket», så er dette 
gjenkjennelege haldningar hos mange ekstremistar vi kjenner til både frå historia og i samtida. 
Bolsjevikane i Russland meinte dei hadde rett til å drepa for sosialismen; nazistane i Tyskland 
meinte at jødane inkarnerte det vonde i historia, og drap dei av kjærleik til folket; dei som drep 
abortlegar i USA, trur at Jesus er med dei og hjelper dei under attentata osb. 
 
Men rettsmedisinarane meiner at slike sjølvoppfatningar er «uttrykk for bakenforliggende 
grandiose vrangforestillinger». Omgrep som «nasjonaldarwinist» og «suicidalhumanisme» som 
er forståelege for alle som les idéhistorie, vert tekne som uttrykk for galskap. Det innfløkte 
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organisasjonsnettet som Breivik skildrar i manifestet sitt, og som kan vera eit utkast til 
antijihadistisk organiseringsform med førebilete i frimureriet, vert oppfatta som «bisarre, 
grandiose vrangforestillinger». 
  
LOGISKE KONSEKVENSAR 
Breivik reknar med at han etter eit framtidig statskupp og «nasjonalistisk» maktovertaking i 
Noreg kan verta ny «regent» og då vil taka namnet «Sigurd Korsfareren den andre». Ein må vera 
samd med psykiatrane når dei ser på det som stormannsgalskap. Men jamvel denne fantasien er 
knytt til det politiske verdsbiletet hans, og det ville vera urimeleg om ein politisk massemordar 
ikkje hadde store tankar om seg sjølv. 
 
Det spesielle med Breivik er at han har teke antijihadismen heilt personleg og drege han ut i sin 
ytste konsekvens. Denne hangen til å draga dei ytste konsekvensar syner seg òg i ideane hans 
om at det går føre seg etnisk reinsing i Noreg, om at hundretusen av muslimar må deporterast 
til Nord-Afrika, om at staten skal driva rasehygiene og surrogatifabrikkar for å få opp 
produksjonen av reinrasa nordmenn. 
 
Alt dette er bisart, men er òg logiske konsekvensar av verdsbiletet hans. Kvifor skulle ikkje ein 
antijihadistisk, rasebasert, «kristen» stat basera styresettet sitt på DNA-koden og finna den beste 
leiaren sin gjennom DNA-testing av heile folket? Men der Breivik dreg logiske konsekvensar av 
dei politiske og vitskaplege grunnsetningane sine, ser psykiatrane berre «eit bisart, paranoid 
vrangforestillingssystem». 
  
PSYKIATRANE FÅR EIT PROBLEM 
Heile den rettsmedisinske diagnosen er bygd opp på slike framstillingar av verdsbiletet og 
politikken til Breivik som noko sinnssjukt. Men psykiatrane lever i eit moderne samfunn der 
ikkje berre drap, men òg kriminalisering og sjukleggjering av politiske synspunkt er normbrot. 
Å diagnostisera Breivik som paranoid schizofren og psykotikar berre på grunnlag av politiske 
synspunkt, same kor ekstreme og bisarre desse er, skaper eit ubehag i analysen. Difor leitar 
psykiatrane etter andre symptom knytte til Breiviks åtferd og framtoning. Det er jo slike 
symptom som skal vera avgjerande, ikkje kva han meiner om det multikulturelle samfunnet. 
Men dei finn så lite at mest alt mogeleg småtteri, som til dømes at Breivik ikkje likar å ha masse 
edderkoppar innomhus, vert notert som symptom på schizofreni. 
  
HUSARBEIDSSCHIZOFRENI 
Kan ein mann som planlegg å sprengja regjeringsbygget og å myrda Gro Harlem Brundtland 
kallast paranoid fordi han trur han kanskje vert overvaka? Må ein urban vestkantgut som bur 
åleine på eit fråflytt småbruk ha psykose for å mislika lydane når det blæs om natta? Om redsle 
for stråling og smitte skal vera typiske teikn på paranoid schizofreni, er det mange som lyt 
melda seg på Dikemark. Breivik lét mora syta for maten, reingjeringa og klesvasken medan han 
budde heime hos henne, og dette skal kvalifisera til tunge diagnosar. Slike «symptom», og andre 
alminnelege ting som fobiar, einsemd og sosial mistilpassing, vinn fyrst vekt saman med 
Breiviks verdsbilete og brotsverk. Isolert frå dei politiske tankane hans bryt dei ikkje særleg 
sterkt med den såkalla normaliteten. I rapporten tener dei berre som skalkeskjul for ein politisk 
diagnose. 
  
FOR MYKJE LOGIKK 
Sjukleggjeringa av antijihadismen løyner det overdrivne logiske innslaget hos Breivik. Nett den 
altfor sterke logikken, som ikkje lèt seg påverka av kjensler eller medkjensle og som spelar seg 



 75 

ut i eit mentalt og sosialt lukka rom, står fram som det mest typiske karaktertrekket hans, i den 
mon ein kan døma om dette på avstand. Om han er «galen», så er det ikkje fordi han er 
psykotisk eller schizofren, men fordi logikken får for stort spelerom hos han. 
Men dette personlegdomsdraget er sjølve kjennemerket på den politiske ekstremismen i alle 
sine former. I Stalins verdsbilete var Moskva-prosessane heilt logiske og naudsynte for å sikra 
sosialismen. I verdsbiletet til nazistane var jødeutryddinga ein logisk konsekvens av 
raseideologien og naudsynt for å berga den germanske sivilisasjonen. På same viset er terroren 
på Utøya ei logisk handling ut ifrå det antijihadistiske verdsbiletet. 
  
RASKOLNIKOV 
Ei av dei mest inngåande skildringane av psykologien til det logisk uttenkte brotsverket finst i 
Dostojevskijs roman Forbrytelse og straff, som skildrar korleis den unge studenten Rodion 
Raskolnikov drep ei gamal ågerkone for ved hjelp av pengane hennar å kunna fullføra 
medisinstudia sine og som lege kunna hjelpa mange menneske. Nett som Breivik kjenner 
Raskolnikov seg forplikta til å utføra ei vond gjerning for å oppnå eit større gode. Han trur at 
moral er noko ein kan rekna ut. Hans forstand og logikk fortel «klårt som dagen, opplagt som i 
ein matematisk formel» at det er rett av han å utføra drapet for å kunna fullføra utdanninga si til 
beste for menneskeslekta. Men det strir mot kjenslene hans. Desse må han overvinna. Denne 
striden mellom logikk og kjensle driv han inn i ein alt meir ustabil tilstand, der han oppfattar 
tilfellelege hendingar som «teikn» og «peikingar» frå løynde makter. Til sist har han det 
krystallklårt for seg at drapet er naudsynt og etisk rett, «hans årsaksforståing var skarp som ein 
barberkniv». Di meir logisk klår han vert, di meir overtruisk vert han òg, inntil eit siste «teikn» 
lèt han setja i verk brotsverket på nærast mekanisk vis. 
  
LOGIKK PÅ AUTOPILOT 
Den «sjukdomen» som gjer Raskolnikov til mordar, er ikkje psykotisk eller schizofren 
forvirring, kjenslemessig kaos, vrangførestellingar etc. Det er den logiske evna som går på 
autopilot. 
Den verkeleg store brotsmannen, massemordaren, han som planmessig og kontrollert tek livet 
av uskuldige menneske etter lang tids førebuing, er ikkje forvirra, men altfor klår. Intelligensen 
og logikken hans er vorten einspora og har stengt seg av mot talen frå kjenslene, intuisjonen og 
tradisjonen. Den politiske mordaren har fått det føre seg at nokon må ofrast for å berga gruppa, 
klassa, folket eller sivilisasjonen, og tek til å rekna med liv. Etikken vik plassen for 
matematikken. Dei titals menneska han drep, vert sette opp som utgiftspost og rekna mot 
millionane han trur han vil kunna frelsa i framtida. Idet han drep, «ofrar» han seg sjølv for desse 
millionane, for framtida til folket eller klassa. 
I den prosessen som gjer Raskolnikov til mordar, vert han av naturlege grunnar isolert frå andre 
menneske. Førebuinga til normbrotet krev isolasjon. I isolasjonen utviklar han mange symptom 
på sjeleleg forstyrring. Han fører lange monologar med seg sjølv, fell i febertilstandar, drøymer 
livaktig og dramatisk, sluttar å studera og arbeida, fell ut av all vanleg sosial fellesskap. Idet han 
utfører mordet, gjer han det mekanisk og robotaktig, styrd av dei tankane han alt har tenkt og 
planane han har lagt. I fullt medvit, og likevel som ein svevngjengar, drep han fyrst den gamle 
ågerkjerringa og dinest syster hennar av di ho kjem i vegen for han. Han er tvillaust «sjuk» idet 
han kløyver hovudet på offera sine med ei øks, men det er ein «sjukdom» han sjølv har påført 
seg som eit middel til å kunna gjera det «vonde og naudsynlege». 
  
TILVENJINGA TIL DET VONDE 
I dei snart hundreogfemti åra millionar av lesarar har fylgt Raskolnikovs ferd gjennom den 
logiske fanatismens etiske grenseland, er det aldri nokon som har kome på at Dostojevskijs 
roman berre skulle vera ein sjukejournal for ei skuldfri sjel. Tvert om høyrer det til dei 
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menneskelege kjenneteikna at vi har lett for å venja oss til det vonde og rekna det for å vera 
naudsynt og «eigentleg» noko godt. Å vera menneske er det same som å vera offer for 
mistydingar, vrangførestellingar og dårlege val. Men å behandla mistydingar, 
vrangførestellingar og dårlege val med medikament er nett eit slikt dårleg val. Det tek 
menneskeverdet frå brotsmannen og set den liberale samfunnsordninga på spel. 
 
Dag og Tid, 9. desember 2011. 
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Du skal ikkje ha andre gudar enn staten 
 
Ein fastlækjar i Vinje kommune i Telemark, Gunnar Grøstad Johnson, viser ikkje kvinner til 
abort og vil heller ikkje ha noko å gjera med prevensjonsmiddel som kan framprovosera tidleg 
abort, så som spiral og p-piller. Grunngjevinga hans er filosofisk og religiøs. Johnson er katolikk 
og trur at historia til det menneskelege individet byrjar i den augneblinken det vert unnfanga. 
Frå då av lever eit menneske skapt av Gud; den seinare fødselen er berre ein dramatisk 
overgang til ein ny livsfase. Å gripa med vilje inn i den første livsfasen, fosterstadiet, og få slutt 
på det veksande livet med kjemiske eller andre middel, er etter dette synet drap på eit 
sakeslaust menneske. 
 
KOR LANGT REKK SAMVITET? 
For Gunnar Grøstad Johnson og dei som tenkjer prinsipielt som han, strir det difor mot 
samvitet å ta del i den prosessen som leier fram til provosert abort, sjølv om denne prosessen er 
lovleg. Det gjeld òg den tilvisinga til abort som lækjaren skal syta for på grunnlag av ønsket til 
kvinna. Av samvitsgrunnar viser dei difor abortsøkjande kvinner vidare til andre lækjarar med 
anna syn på saka. 
 
Men skal samvitet få rekka så langt? 
 
Ifølgje staten bryt Johnson lova. Lova seier at kvinnene har rett til abort fram til 24. 
svangerskapsveke uansett grunngjeving. Staten meiner derfor at alle lækjarar er forplikta til å 
visa abortsøkjande kvinner vidare i den prosessen som endar med fosterfordriving. Om no 
dette strir mot samvitet til lækjaren, må han slutta som fastlækjar og ta seg anna arbeid, seier 
statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Robin Kåss: «Hvis man er pasifist, kan man 
ikke jobbe som politi. Hvis man nekter å gi blodoverføring, kan man ikke være kirurg. Hvis 
man nekter pasienter prevensjon eller henvisning til abort, kan man ikke være fastlege», seier 
statssekretæren. 
 
GRAVIDITET ER IKKJE SJUKDOM 
Men dette stemmer ikkje. Ein kan godt vera pasifist og politimann. Historisk er pasifismen 
knytt til antikrigsrørsla og har med militærvesenet å gjera. Å vera mot den handhevinga av 
lovene som politiet står for, er ingen tankemessig konsekvens av å vera imot bruken av 
militærmakt i krig mellom nasjonar. Det er òg sjeldan at pasifistar meiner at samfunnet skal 
vera utan ordensmakt og ikkje nedkjempa kriminalitet med fysisk makt. 
 
Heller ikkje Kåss' argument om blodoverføring held vatn. Ein kirurg kan sjølvsagt ikkje 
reservera seg mot blodoverføring. Men det er fordi blodoverføring er ein av føresetnadene for 
mykje kirurgi. Ein kirurg som reserverer seg mot kirurgi, er ein absurditet. Det vert som ein 
pilot som reserverer seg mot å fly. 
 
Derimot kan ein lækjar godt reservera seg mot å hjelpa til med prevensjon og abort, fordi 
prevensjon og abort ikkje er direkte knytt til sjukdom og lækjing. Graviditet er ikkje ein 
sjukdom som kan lækjast gjennom abort. Graviditet og abort er rett nok knytt til kroppen, og 
det er noko lækjarane kan styra med, men som eigentleg ligg på sida av lækjaryrket. 
 
RESERVASJONSRETTEN 
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Reservasjonen til lækjarane i desse spørsmåla legg seg difor strengt teke ikkje opp i den 
alminnelege utøvinga av yrket deira. I tillegg er desse spørsmåla ikkje berre vanskelege, men dei 
har til no ikkje fått så klåre svar på vitskapleg eller filosofisk grunn at standpunkt som det 
katolske berre kan avfeiast. I slike uløyste spørsmål må ein vera open for at òg synspunktet til 
motparten kan ha noko for seg. Då vert det eit poeng i seg sjølv å tillata ein viss skilnad i måten 
lækjarane vel å praktisera på feltet. 
 
Det er difor ikkje sakleg hald i argumentasjonen frå staten. Det statssekretæren eigentleg seier, 
er berre at fastlækjaren må gjera som staten seier. Staten har fast-sett at fastlækjarane skal visa 
ein vidare til abort. Då må dei òg gjera det, for det er staten eller det offentlege som er 
arbeidsgjevaren deira. Vil dei ikkje det, må dei finna seg anna arbeid. I denne etisk og filosofisk 
vanskelege saka læst staten som om det berre dreiar seg om eit enkelt tenestetilhøve, der staten 
er herren og lækjaren knekten. 
 
Men slike lækjarar er det berre staten som vil ha. Som pasientar vil vi ha individuelt tenkjande 
og personleg handlande lækjarar. Statstenestemenn i kvitfrakkar kan hjelpa oss med dei enkle 
tinga der det ikkje kan råda tvil om korkje symptom eller årsak eller terapi. Men når det kjem 
til dei vanskelege tinga, der plagene våre har individuelle årsaker og der terapien berre kan 
finnast gjennom den personlege innlevinga og intuisjonen til lækjaren, då vil i alle fall eg langt 
heller ha noko eksentriske og samvitsfulle lækjarar som Gunnar Grøstad Johnson i Vinje enn 
statsfunksjonærlækjarar som Robin Kåss i departementet. 
 
SAMVITSFRIDOMEN 
Det er heller ikkje lett å sjå korleis abortsøkjande kvinner skulle råka på problem ved at 
kontordama til Johnson viser dei til ein annan lækjar som sit over gangen eller rundt svingen. 
Problemet oppstår når abortsøkjande kvinner utan å vita det har ein fastlækjar som ikkje vil visa 
til abort, og som ikkje er i stand til å handsama denne situasjonen på ein god måte. Vil ein 
unngå dette, kan ein gjera som i Vinje og alt under timebestillinga styra desse kvinnene til rett 
lækjar. 
 
Dei medisinske fagmiljøa ville sikkert òg kunna institusjonalisera ordningar som nærast av seg 
sjølv førde abortsøkjande kvinner utanom det vesle lækjarmiljøet som ikkje vil visa til abort. 
Dette skjer i stor grad alt i dag. Problemet er då redusert til lengda på reisetida. Men reisetida 
kan ikkje vera ein god nok grunn til å innskrenka samvitsfridomen til lækjarane. 
Denne samvitsfridomen er ikkje ein luksus. Han høyrer til grunnverdiane i eit liberalt samfunn. 
Det er ein fridom som i praksis gjeld dei som tenkjer annleis enn fleirtalet. For det er berre når 
samvitet kjem i konflikt med fleirtalet og makta, at fridomen vert sett på prøve. Men i denne 
saka har korkje staten, fleirtalet eller politikarane stått prøva. 
 
EIT POLITISK UTSPEL 
For med dette utspelet vil staten sortera vekk eit lite, men av prinsipielle grunnar viktig 
lækjarmiljø. Lækjarar som dreg konsekvensen av kristentrua si, skal no ut av det offentlege 
helsestellet eller i alle fall stuvast vekk til mindre attraktive stillingar. På sikt vil dette leia til at 
menneske med «upassande livssyn» alt i ungdomen vel bort medisinstudiet, fordi dei veit at dei 
elles kan hamna i ein umogeleg samvitskonflikt. 
 
Når ein tenkjer på kor lite dette miljøet er - berre 170 av 5000 fastlækjarar - og kor enkelt 
problemet kunne verta løyst, og ser med kva for ein retthaversk aggresjon åtaket vert retta mot 
eit mindretal frå nærast heile det politiske spektrum, så får ein inntrykk av at denne saka er 
meir politisk og ideologisk farga enn mange vil gå ved. 
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Norske politikarar er berre liberale når det gjeld finansmiljøa. Pengane skal få flyta fritt, men 
samvitet skal statsregulerast. Og ikkje berre samvitet, men òg trua, danninga og helsa. Der ein 
godt kunne hatt meir offentleg regulering, til dømes av astronomiske gasjar og forvaltinga av 
opplagde fellesverdiar knytte til naturressursar, så som energiforsyninga, der dreg staten seg 
unna og slepper pengemakta til i sann liberal ånd. Men der fridomen er naudsynt for trivselen, i 
dei mest individuelle sakene, i religionen, utdanninga og i møtet med sjukdom og smerte, der 
rykkjer statsapparatet inn med militær presisjon. 
 
DET VERSTE FRÅ TO VERDER 
Politikarane er for det meste ikkje kristne, men held fast på styringsretten over den kristne 
kyrkja, for å kunna kontrollera det som skjer i dei religiøse miljøa. Denne omvendt teokratiske 
statsinnblandinga i religiøse saker har svekt den norske kyrkja som åndeleg institusjon og gjort 
presteskapet til seremonimeistrar for vantru hedonistar med sans for festivitas ved høgdepunkta 
i livet. 
 
Politikarane skryter om humanistiske verdiar, sjølvstende og fridom, men sentralstyrer 
skuleverket på eit vis som politiserer pedagogikken. Med dei svære helseføretaka har dei gjort 
sjukdom og helse til ein monopolisert og sentralstyrd produksjon. Såleis har dei teke til seg det 
verste frå to verder. 
 
Eigentleg toler dei ikkje avvik. Dei vil ikkje ha sjølvstendige kyrkjer eller eigenviljuge prestar, 
mangfaldig skulevesen eller sjølvgåande lærarar. Dei vil heller ikkje ha lækjarar med samvit som 
ikkje er statleg sanksjonert. 
 
24. februar 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

Spelaren 
Idet Anders Behring Breivik kjem til syne i rettssalen, i handjarn og leidd fram av politimenn, 
ser eg ein spelar. Han kan sjølvsagt ikkje unnlata å vera seg medviten at han er sedd av alle. 
Heile kroppsspråket ropar ut kva han vil verta sedd som, korleis han likar å sjå seg sjølv. Ikkje 
før er handjarna tekne av, vert den såkalla «høgreekstreme helsinga» gjeven, knyttneven frå 
hjarta og rett ut. Men Breivik trur kanskje at han er den personen han spelar, den han så gjerne 
vil vera, den han har drepe så mange for å verta. 
 
INNSTUDERT 
Som om han verkeleg skulle vera denne mannen, denne helten for ei merkeleg framtid, samlar 
verdspressa seg om han som ein flugesverm om eit ope sår, og no sit han der og smiler mot 
mitraljøsene til fotografane. Det er ikkje noko naturleg smil som kjem innanfrå. Det er eit 
tillaga, «verdsvant» smil, truleg innstudert i einsame timar. Det skal formidla overlegenheit, 
sjølvsikkerheit, aristokrati. Men det er lett å sjå at det ligg utanpå. 
 
Innanfor er han usikker. Det må han vera, så mykje som står på spel for han. Heile 
livsprosjektet hans heng med denne rettssaka, på sett og vis med denne augneblinken som 
innleier høgtidsstunda i biografien hans. Om han nokon gong skal syna styrken sin, må det vera 
no. Difor det suverene smilet, den verdige gangen, helsinga med knyttneven som eit krigarteikn. 
 
GUTEAKTIG 
Men innanfor er han veik. Han er tydeleg rørd av situasjonen. Kontrollen er likevel ikkje så 
verst, når ein tenkjer på kva han har gjort, kor han har vore, at han no er kasta ut på verdsscena 
der han vert filma på direkten. Han børstar nokre imaginære støvkorn vekk frå jakkeskuldrene, 
truleg for å syna alle kor uberørd han er, i røynda for å skjula nervane. 
 
Denne freistnaden på å vera ein mann som kan sprengja regjeringsbygget og drepa nesten 
hundre menneske for ei «god sak» og få førti-femti år bak murane, og så vera urørd, syner i seg 
sjølv kor berørd han er, og kor mykje energi han nyttar for å halda kjenslene sine i band. I korte 
glimt syner kroppen hans korleis han vekslar mellom helterolla og noko heilt anna, noko 
guteaktig, mest barnleg, og eg spør meg kor lenge han kan klara dette spelet. Før eller sidan må 
denne mannen bryta saman. 
 
SKRIBENT 
Det guteaktige vert understreka av noko ljost og atterhaldande i røyst og talevis. På eit merkeleg 
vis vert guten i han understreka òg av skikkelsen til domaren som streng mor. Som om han veit 
dette, markerer han straks opprøret sitt mot denne strenge mora med klubba, grip ordet og 
seier han ikkje anerkjenner denne «multikulturelle» retten. Han protesterer straks ho 
karakteriserer han som arbeidslaus, for Breivik vil minst av alt vera mislukka. Han er skribent, 
seier han, og arbeider frå cella, og retten noterer seg den nye yrkesnemninga. 
 
Å syna styrke i denne fyrste stunda må ha vore vanskeleg, og lukkast berre delvis for han. Då 
den fyrste viraken har gjeve seg, og verdspressa er jaga på gangen, går det betre. Men den 
verkeleg store prøva byrjar fyrst med aktors endelause opplesing av alle dei døde og skadde, dei 
som han har drepe og skadd. Denne opplesinga tek tid. Vi får høyra namn, fødselsår, kor skota 
gjekk inn i kroppane, og kva for ska-dar kulene gjorde. Med alle døde og skadde vert det over 
hundre namn. Det tek nesten ein time, ein times oppramsing av død, skrekk, gru, tap, sorg. Og 
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det kjem meir. No vert all den oppramsa vondskapen skildra som ei levande forteljing, med 
filmar og lydloggar frå helvetet på Utøya. Nokre forlèt salen. Korleis skal han som har forårsaka 
alt dette, kunna verta sitjande? Om att spør eg meg når han vil bryta saman. Og det held fram 
og held fram. 
 
FORSKANSAR SEG 
Men han sit og sit. For å kunna spela den han vil vera, kan han ikkje bryta saman no. Han lyt 
halda stand, ikkje minst for seg sjølv. Han lèt augo nærast heilt att, held blikket festa skrått ned 
mot bordplata, der det ligg nokre papir med tekst. Eg trur han medvite koplar ut skildringa til 
aktor. Han vernar seg med å gjera seg døv. Han driv ei tankeøving. Han forskansar seg ytst i 
sinnet. Her i utkanten held han seg så lenge det varer. Så, endeleg, er framstillinga av 
massemordet over. Då ser han opp, tydeleg letta. Men for tidleg. 
 
Aktor er ferdig med innlegget sitt. No skal han berre visa den vesle videoen som Breivik la ut 
på YouTube, før retten tek pause. Denne videoen vert av NRK rekna som for sterk kost for 
norske sjåarar, og det vert sagt at dei no vil slutta å kringkasta frå rettssalen. 
Breivik, som i fleire timar har spela den sterke mannen, er nett komen att frå forskansinga si. 
Det verste er over for han. Han har klart det bra. No slappar han av. Brått vert han åleine med 
den gamle videoen han ikkje har sett sidan drapa. So rivnar maska. 
 
LITEN GUT 
I nokre sekund græt den kraftige mannen som ein liten gut. Slik gråt kjem vel mest som ein rein 
kroppsleg reaksjon på den lange anspenninga som han no slepper. Men augneblinken syner eit 
andlet bak maska. I rivna kjem ei stor og ordlaus smerte til syne. Græt han over seg sjølv? Ser 
han i eit glimt attende til den andre sida av det grufulle, der han enno hadde kunna velja eit 
anna liv? Ser han innover i dei komande førti-femti åra bak murane? Hugsar han blikket til ei 
sekstenårig jente han skaut og drap? 
 
Dagen etter vert han spurd om kvifor han gret. Då seier han at han vart gripen av sorg over at 
folket hans, den etniske gruppa hans, er i ferd med å døy. Men alle i den etniske gruppa hans 
meiner at han berre vart rørd til tårer ved synet av sin eigen film. Sikkert er det at denne 
mannen eig sterke kjensler for ting som vert formidla på skjermane. 
 
TALARSTOLEN 
Dagen etter har han samla seg til forklaringa si. Som tiltala i vitneboksen har mange stått før 
han, andlet til andlet med makta. Namn som Giordano Bruno og Martin Luther gjev denne 
særmerkte talarstolen ein sekelgamal helteglorie. Anarkisten Luigi Lucheni drap keisarinna 
Elisabeth i Genève i 1898 for å få sleppa til på denne talarstolen. Baader-Meinhof-terroristane 
nytta det same høvet i 1970-åra. Den taleføre martyren midt imot makta, der vitneboksen vert 
talarstol med heile folket som publikum, er ei av hovudrollene i Europas historie. Breivik har 
sikta mot dette i årevis. Han seier sjølv i manifestet at nasjonalisten kan drepa for å få denne 
rolla. No er han der. 
 
Men Breivik er ingen talar. Han er skribent, seier han. Han gjer seg òg noko betre skriftleg enn 
munnleg. Han stiller difor med manuskript og les opp talen sin. Det skjer ikkje utan 
gjentakingar, men heller ikkje utan kraftsatsar som til dømes utsegna om at han ikkje er redd for 
eit liv i fengsel, sidan han i Noreg vert nekta all fridom, såleis at livet på Ila i røynda ikkje skil 
seg frå livet på Frogner eller Skøyen. 
 
SOM TIL EIT BARN 
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I talen nemner han nesten ikkje seg sjølv. Han lèt den politiske røynda, såleis som han opplever 
og ser henne, fylla heile horisonten. Han snakkar om Utøya som eit politisk attentat, om det 
sosialdemokratiske Noreg som eit konformitetsdiktatur der skular og presse vert nytta til 
organisert hjernevask, om dei multikulturelle ideala som del av ei heilag sanning det i praksis er 
forbode å kritisera. Han kallar verdssynet sitt for «det forbodne bidrag» og seier at det var 
elitanes marginalisering av synspunkt som fekk han til å velja terror i staden for demokrati. 
Men når aktor tek ordet, vert perspektivet snudd. Aktor er ikkje interessert i politikken, men 
berre i Breivik og den personlege bakgrunnen hans, sosialt og psykologisk. I time etter time vert 
han spurd ut om kvifor han slutta på skulen, korleis det gjekk med forretningsføretaka hans, om 
han verkeleg trefte nokon høgreradikalarar i Serbia eller England og så bortetter. 
 
Ho snakkar mildt og enkelt til han, som til eit lite barn. Han svarar greitt for seg og avslører inga 
forvirring, ikkje noko særleg med sjølvmotseiingar. Etter kvart går det så greitt at Breivik slappar 
av. Forhøyret dreg ut, utan at noko viktig vert sagt eller hender. 
 
SPELAREN 
Kvifor vert han ikkje moralsk konfrontert? Kvifor denne klasseromssamtalen mellom ei påteke 
forståingsfull frøken og ein påteke vanskeleg skulegut? Kvifor ingen moralsk autoritet som slår 
ned på rasjonaliseringa av massedrapa? Men dette endrar seg kanskje når ein kjem til Utøya. 
Kanskje vil aktorane overtyda meg om at Breivik er sjuk ved å handsama han som ein pasient, 
snakka ned til han, syna endelaust tolmod med han, slik ein gjer med sjuke? Av ei kort 
utgreiing den andre dagen gjekk det fram at aktoratet i forhøyret sitt vil leggja vekt på omstenda 
i Breiviks liv som kan svekkja han som ansvarleg subjekt. 
 
Vil dei framstilla han som ein sosial tapar, ein som flykta inn i fantasiverda til onlinespelet 
World of Warcraft og såleis vart endå meir disponert for trua på eit eventyrleg eller psykotisk 
verdsbilete? Vil dei peika på teikn på aukande isolasjon og aukande gjeld og vektleggja den 
langvarige reisa inn i dataspelets fantastiske verd for å kunna for-klara massedrapa? I alle fall 
varslar aktor at dei vil nytta tid på Breiviks år med World of Warcraft. Men på Facebook-sida si 
hadde han lagt ut tilvising til to spel. Det eine var WOW, det andre Modern Warfare II. Det 
synte seg i retten at Breivik spela Modern Warfare som skytetrening. Men det ligg meir her. 
 
SOM I SPELET 
Sentralt i Modern Warfare II står eit terroråtak der spelaren sjølv styrer ein terrorist gjennom 
ein flyavgangshall og skyt ned meir enn hundre sivile. Såleis har dette spelet eit grunnbilete som 
stemmer med terrorhandlinga på Utøya. Men òg den terrorstrategien som Breivik legg fram i 
kompendiet sitt og no i rettssalen, er sentralt i intrigen i Modern Warfare. Massedrapet i spelet 
vert utført for å setja i verk ein verdskrig som skal enda med å oppfylla dei kulturelle måla til 
terroristane. Ein drep altså sivile for å provosera fram ein krig som skal enda i nasjonal 
revolusjon. 
 
Det finst òg ei rekkje andre likskapar. Til dømes har spelet emblem som til forveksling liknar 
dei Breivik nytta på uniforma si. I retten kalla Breivik seg sjølv ultranasjonalist og definerte dette 
som ein nasjonalist som ville «framskunda ein konflikt» for å berga folket sitt. Det er ein 
definisjon av omgrepet «ultranasjonalist» som berre finst i Modern Warfare. 
 
Såleis kan ein tenkja seg at denne mannen, på toppen av fleire andre uheldige lag, har henta 
idear og inspirasjon til det utenkjelege frå den valdelege og konspirative leiken på nettet. Kan 
det vera at ein brest i han har late spel og ideologi smelta saman til ei bru over avgrunnen og 
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ført han til ei verd der skilnaden på røynd og bilete ikkje finst? Det er for tidleg å vita etter tre 
dagar i retten. Han kan bryta saman i dag, eller syna fram noko heilt nytt på måndag. 
Augneblinken syner eit andlet bak maska. I rivna kjem ei stor og ordlaus smerte til syne. 
Modern Warfare II har eit grunnbilete som stemmer med terrorhandlinga på Utøya. 
 
20. april 2012 
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Frå spel til røyndom 
Til no har det i pressa stort sett berre vore merksemd på Breiviks speling av eventyrspelet 
«World of Warcraft». Ikkje på spelinga hans av «Modern Warfare 2». Det var det fyrste han 
spela mest, men det er det siste som har størst relevans for saka. Det er fleire innslag i «Modern 
Warfare 2» som ikkje har vorte sette ljos på. 
 
Det er to viktige samanfall i tid her: Då Breivik rundt 2007 tapte dei oppsparde pengane sine i 
aksjespekulasjon og konkurs, flytte heim til mora og slutta i alt arbeid, gjekk han samstundes inn 
i ein intens dataspelaktivitet med om lag seksten timar speling kvar dag. Starten på 
spelegalskapen fell saman med starten på den sosiale isolasjonen som ein må tru var eit av 
vilkåra for at han utvikla seg til terrorist. 
 
Det andre samanfallet gjeld den siste perioden med planleggjing og førebuing av terroråtaka, 
som mest sannsynleg starta i overgangen 2009/10. Dette skjer parallelt med at han er registrert 
som online-spelar på «Modern Warfare 2». 
 
«Modern Warfare 2» kan ha spela ei viktig rolle for det valet av terrormål som Breivik gjorde 
då han måtte finna ei erstatning for dei to bombene han ikkje ville få ferdigstilte. Med berre éi 
bombe måtte den andre aksjonen vera skytevåpenbasert. Sidan han på grunn av forseinkinga 
med bomba måtte slå til i ferien, fram-stod Utøya som «det mest attraktive målet», fortalde han i 
retten. 
 
INSPIRASJONEN TIL UTØYA 
Inspirasjonen til dette valet kan ha kome frå «Modern Warfare 2», som har vorte berykta nett 
på grunn av ein terrorsekvens der «ultranasjonalistar» slaktar ned sivile i ein flyplasshall. Denne 
massakren er på grunn av sterk realisme og ekstrem vald omtala som «dei vondaste tre og eit 
halvt minutta i videospelhistoria». Likskapen mellom denne sekvensen og overfallet på Utøya er 
slå-ande og vart straks påpeika etter 22. juli. 
 
Difor er det òg slåande at Breivik i retten gjorde det han kunne for å unngå å koma inn på 
terrorsekvensen i spelet, og tona ned kva spelet hadde hatt å seia for prosjektet hans med å 
hevda at han «ikkje har sansen for dei spela». Då aktor ville gå lenger enn skytetreninga og 
spurde om det var «nokon spesielle scenario du trena på utover det du no fortalde om 
siktesystem», gjekk replikkvekslinga inn i eit lurespel som enda med at Breivik fekk slå fast at 
det einaste ein kunne gjera med «Modern Warfare 2», var å simulera kamp mot spesialstyrkar, 
og vart trudd på det av aktor. Men på nettstaden «Rock, Paper, Shotgun» vert det sagt at slik 
kampsimulering som Breivik fortalde om i retten, ikkje ligg innanfor det som er mogeleg i 
spelet. Men det spelet kan nyttast til, er å simulera åtak på forsvarslause sivile. 
 
HENTA FRÅ SPELET 
Terrorscena, eller «Airport Mission», i «Modern Warfare 2» er del av spelintrigen som ein slags 
«handlingas propaganda» i klassisk terroristtradisjon. Sentralt i intrigen står ei russisk 
«ultranasjonalistisk» rørsle som vil føra Russland attende til kommunisttida. Omgrepet 
«ultranasjonalisme» nemner vanlegvis ekstrem nasjonalisme med innvandringsmotstand, 
demagogi og sterke fiendebilete, idealisering av eigen kultur og opphaussing av innbilte trugsmål 
mot at folket framleis skal kunna eksistera, i ytste konsekvens oppmoding til krig, separatisme 
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eller folkemord. Men både i kompendiet «2083» og i retten nyttar Breivik omgrepet i ei anna 
tyding, nemleg som nemning på den særlege terrorstrategien ein finn i «Modern Warfare 2». 
 
Til dømes karakteriserer Breivik «muslimske militsar» som ultranasjonalister på grunn av 
terrorpraksisen deira. I forklaringa si definerer han «ultranasjonalist» som ein som vil 
«framskunda ein konflikt» gjennom aksjonar som Utøya-massakren, som var meint å føra til 
«meir sensur, som på si side vil resultera i polarisering [og] radikalisering», og endeleg til full 
borgarkrig for å driva ut muslimane. 
 
Det kan sjå ut som om Breivik har henta omgrepet «ultranasjonalist» frå intrigen i «Modern 
Warfare 2» og omgrepsinnhaldet frå strategien til dei radikale ultranasjonalistane med å oppnå 
polarisering, konflikteskalering og endeleg nasjonal gjenføding, utløyst av nedslaktinga av dei 
sivile i flyplasshallen. 
 
FRÅ SPEL TIL RØYND 
Denne kopieringa frå spel til røynd finn ein òg i mappa med pressefoto som Breivik avslutta 
kompendiet sitt med. Set ein det heltebiletet med gevær som Breivik tok av seg sjølv saman 
med eit bilete av ein spelfigur i «Modern Warfare 2», ser ein stor likskap. 
 
Breivik sjølv har på seg ei vanleg våtdrakt undst, den same som under terroren. Denne 
våtdrakta nyttar han som eit tomt lerret som han kopierer spelfiguren over på. Iaugnefallande er 
det bøyelege plastrøyret over venstre skulder, som hos spelfiguren er del av eit instrument, men 
som hos Breivik er eit laust røyr utan anna føremål enn å likna på spelfiguren. På venstre 
overarm, der spelfiguren har eit britisk flagg, har Breivik klistra på seg eit emblem der han i 
Photoshop har manipulert inn ordet «Norway». Kroppsposituren er den same, taskene rundt 
livet og ryggsekken nærast identiske. 
 
KOPIERING 
Kopieringa held fram på det språklege og tankemessige planet. «Modern Warfare 2» dyrkar ei 
form for individualisme der personleg skaparkraft, sjølvstendig liv og uavhengig tenkjing har 
vorte vrengde til paramilitær omsynsløyse, overmenneskelege kampprestasjonar og tankelaus 
handlingsgir. I denne høgteknologiske og blodige kampen for tilværet vinn det individet som er 
mest kampdyktig og grusamt. Til gjengjeld kan dette eine dødelege individet skifta retninga i 
heile historia. Alt ein treng for å endra kursen til historia, vert det sagt i «Modern Warfare 2», er 
«ei god løgn og elvar av blod». 
 
Det same biletet nytta Breivik gjennom Enoch Powellsitatet sitt i talen han heldt i retten. 
Mindre ordrett, men endå meir likt i meining, er det John Stuart Mill-sitatet som Breivik posta 
på Twitter-kontoen sin nokre dagar før åtaka: «One person with a belief is equal to the force of 
100.000 who have only interests.» Eller som det heiter ein annan stad i «Modern Warfare 2»: 
«Krig er enkelt. Den einaste løyndomen ligg i å gå til åtak. Vis mot - og verda gjev etter. Kor 
raskt de gløymer at alt som trengst for å endra kursen til historia, er ein einskild manns vilje.» 
Her ligg det ein brutalisert nietzscheanisme som ein minnest frå nazistisk jødeutrydding og som 
tred fram i ny form hos Breivik, formidla av spelet. 
 
DUPLIKAT OG RØYND 
Jamvel lydsporet i «Modern Warfare 2» spøkjer hos Breivik. Lydleggjinga i videoen hans, som 
han henta frå dataspelet «Age of Conan», er i stemning ikkje ulik temaet i «Modern Warfare 2». 
Køyrer ein begge lydspora samstundes, vil ein høyra at dette er musikk av same slag, begge med 
innslag av arabisk skala. 
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Også «Lux Aeterna» frå Ringenes herre, som Breivik planla å ha på øyra under massedrapet på 
Utøya, fell inn under same dystre og høgstemde sjanger. 
Slik vert denne musikken knytt til spel, fiksjon og lagnadstyngd på den eine sida og til 
antijihadisme og rasekrig på den andre sida, og bind internettets duplikatverd kjenslemessig 
saman med røynda. Om det er slik, ville ein betre kunna forstå kvifor videomusikken fekk han 
til å bryta saman i gråt på fyrste dag av rettssaka. 
 
Både i kompendiet og i retten nyttar Breivik omgrepet «ultranasjonalisme» som nemning på 
den særlege terrorstrategien ein finn i «Modern Warfare 2». 
 
Flyplassmassakren i «Modern Warfare 2» er den mest kontroversielle scena i spelhistoria, der 
spelaren tek aktivt del i nedslakting av ei stor mengd sivile med det føremålet å framprovosera 
ein krig som skal føra til restaurering av nasjonal fortid.|Breiviks uniform verkar tydeleg 
inspirert av spelfiguren MacTavish frå «Modern Warfare 2». Breivik sjølv har på seg ei vanleg 
våtdrakt undst, den same han nytta under terroren. Denne våtdrakta er som eit tomt lerret som 
han kopierer MacTavish over på. Iaugnefallande er det bøyelege plastrøyret over venstre 
skulder, som hos MacTavish er del av eit instrument, men som hos Breivik er eit laust røyr 
utan anna føremål enn å likna på spelfiguren.|«Modern Warfare 2» er eit 
fyrstepersonsskytespel, der spelaren ser med augo og perspektivet til den figuren han 
kontrollerer på skjermen. Breivik spela «Modern Warfare 2» i det siste året før terroren. Sjølv 
omtalar han det som ein «krigssimulator» som kan nyttast til skytetrening, men unngjekk i retten 
å gå nærare inn på dei ymse scenene i spelet som kan knytast til massakren på Utøya. Det er 
tidenes nest mest selde videospel i USA og England og hadde i 2011 selt i over 22 millionar 
eksemplar. På biletet: Eit av dei landskapa der spelaren går omkring og leitar etter motstandarar 
han kan skyta. 
 
 27. april 2012 
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Ei kyrkje utan meining 
Ei ordning med statskyrkje krenkjer i prinsippet den individuelle retten til å leva i eit sekulært 
samfunn der religion er ei privatsak. Òg åndsfridomen i samfunnet lid under at statsmakta 
blandar seg i religiøse saker. Det temmer og dresserer kyrkja, som toler nærleiken til staten like 
dårleg som pressa eller litteraturen. 
 
Kunne vi tenkja oss journalistar som statstenestemenn? Eller litteraturval der fleirtalet avgjorde 
kven som skulle få skriva bøker i den neste fireårsperioden? Nei, men kvifor kan vi då tenkja 
oss prestar og biskopar som statstenestemenn og innsette etter demokratiske val? Berre av vane. 
Eller av uvane. 
 
INDIVIDUELLE RETTAR 
Når no statskyrkjeordninga vert oppløyst, er det vel for å tryggja individuelle rettar og åndeleg 
fridom? Kyrkja vert vel løyst frå staten som ein forseinka del av modernitetsprosessen? 
Gjennom sekulariseringa vert religionsvesenet trengt bort frå staten, som i staden for å vera 
instrument for religiøst formynderi vert eit apparat til å tryggja individuell fridom, i alle fall etter 
ideala. 
 
Då den amerikanske konstitusjonen i 1789 etablerte ein sekulær stat, var eitt av motiva å verna 
dei einskilde innbyggjarane frå statleg religionstvang. Oppløysinga av den norske statskyrkja 
skulle venteleg òg vera motivert av ideala om individuell fridom for kvart einskilt menneske til å 
tenkja og tru etter eige hovud og hjarta og såleis vera eit av dei siste stega i sekulariseringa av 
samfunnet. 
 
FLEIRKULTUR OG STATSKYRKJE 
Men slik er det ikkje. «Noreg har endra seg mykje i den seinaste tida», seier kyrkjestatsråden 
Rigmor Aasrud som ei grunngjeving for utskiljinga av kyrkja frå staten. Det er altså ikkje slik at 
det er noko prinsipielt gale med statskyrkjeordninga. Det har berre skjedd noko den seinaste 
tida. 
 
Amerikanarar, franskmenn og tyrkarar var altfor tidleg ute med det sekulære statsvesenet sitt. 
Det er fyrst no at slikt har vorte naudsynt. Etter statsråden er årsaka til skiljet mellom stat og 
kyrkje at Noreg har vorte eit fleirkulturelt og fleirreligiøst samfunn, og at det difor ikkje er 
naturleg at staten har éin religion. 
 
RESAKRALISERING 
Skiljet kjem altså ikkje for den individuelle fridomen si skuld og ikkje som ein lekk i 
sekulariseringa. Statskyrkjeordninga vert skrota for religionane si skuld, det vil seia på grunn av 
innvandringa, som har gjort samfunnet fleirreligiøst. 
 
Det er dette fleirreligiøse som skal ha tvinga fram reforma, som med ei slik årsaksforklaring vert 
lekk i ei resakralisering av landet. Statskyrkja måtte bort fordi staten ynskjer å handsama alle 
trussamfunna likt, særleg dei nyaste, og ikkje fordi religion i det statlege rommet innskrenkar 
den individuelle fridomen. 
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Denne grunngjevinga ber vatn til dei møllene som mel på alle trugsmåla mot «den norske 
kulturen». No har dei framande teke statskyrkja frå oss òg. Fleirreligiøse skal vi vera, anten vi vil 
eller ikkje. Kvifor kunne vi ikkje få vera oss sjølve? Kunne det ikkje ha fått vera ei reform for 
den einskilde si skuld, same kva han eller ho trur på? Greidde ikkje politikarane å skilja seg frå 
statskyrkja på modernitetens grunn? 
 
RETORISK SKILJE 
Forresten stemmer det ikkje at kyrkja no faktisk vert skild frå staten. Det ein gjer, er å endra litt 
på ordlyden i grunnlova, slik at staten ikkje lenger får vera direkte truande. Men prestane skal 
framleis vera statstenestemenn og lønte av den vantru staten. Heile den kyrkjelege 
administrasjonen skal framleis vera ein del av statsadministrasjonen. Gjennom den nye 
valordninga, og ei eiga kyrkjelov som enno ikkje er ferdig, vil staten halda på den kontrollen 
over kyrkja han er vorten van med gjennom snart åtti års sosialdemokrati. Og slik som staten er 
vorten van med å kontrollera kyrkja, er kyrkja vorten van med å verta kontrollert av staten. Når 
ein les innsetjingspreika til Helga Haugland Byfuglien frå Nidarosdomen i fjor, skjønar ein at 
staten ikkje treng å frykta noko frå den vesle formelle fridomen kyrkja no får. 
 
Den nye preses i Den norske kyrkja presenterte seg for ålmenta med ei preike som var kjemisk 
reinsa for kvar ei utsegn som ikkje heile regjeringa og alle medlemene i alle dei tre 
regjeringspartia kunne ha skrive under på. Den nye kyrkjeleiaren er imot mobbing og for ei 
«fargerik kyrkje»; ho er òg imot slankehysteri og at vi er altfor sterkt opptekne av pengar og ting 
og slikt; ho har medkjensle for dei svake og nedstemde og meiner at folk ikkje må plaga seg 
med for høge krav til seg sjølve. Når det gjeld det religiøse, slår ho til med denne kraftsatsen: 
«Fuglesangen er en lovsang til Gud som har skapt alt.» 
 
Nærare provokasjonen kjem ho ikkje. Heile den kringkasta preika er utan meiningar og vitnar 
om ei kyrkje utan meining. Med slike biskopar kan kyrkjestatsråden trygt oppheva embetet sitt. 
 
25. mai 2012 
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Antisemittisk atterkome i Noreg 
Rapporten om «Antisemittisme i Norge» er eit varsku om at det norske samfunnet kan oppleva 
ei antisemittisk atterkome gjennom haldningar til Midtausten-konflikten og staten Israel. Men 
fordi forskarane ikkje berre legg fram hovudfunna sine, og gjev meir enn berre éi tolking av dei, 
kan dei som vil, nytta den akademiske varsemda til forskargruppa til å sjå bort frå dei alvorlege 
varsla og sova vidare på reservasjonane deira. 
 
EIN NY ANTISEMITTISME? 
Bakgrunnen for åtvaringa er den direkte årsakssamanhengen mellom rasistisk jødehat og det 
industrielle massedrapet til nazistane, som i etterkrigstida førde til at antisemittismen vart 
diskreditert. Framvoksteren av ny antisemittisme i Europa vert av mange forskarar sedd i ljos av 
denne delegitimeringa av antisemittiske haldningar. 
 
Perspektivet har flytt seg frå holocaust til Israel, eller som dei tyske forskarane Werner 
Bergmann og Juliane Wetzel seier: «[D]en historiske antisemittiske tradisjon med å demonisere 
jødene overføres på Israel.» I samfunn der det gamle jødehatet har vorte tabu, søkjer 
antisemittismen seg utlaup på anna vis. Her siterer rapporten den svenske idéhistorikaren 
Henrik Bachner: «Israel fungerer som ein katalysator for antisemittiske haldningar i ein kultur 
der jødehatet har vorte tabu.» 
 
KVA ER ANTISEMITTISME? 
Men om antisemittismen vert definert så vidt at han råkar all kritikk av Israel, vert omgrepet til 
eit moralsk frikort for israelske styresmakter; om det vert definert så smalt at det berre råkar 
jødeutryddingane til nazistane, misser det relevans for samtida. Dette «viser nødvendigheten av 
å kunne skille legitim kritikk av Israels politikk fra en demonisering med antisemittisk 
fundament», heiter det i rapporten. 
 
Det er minst to måtar å fastsetja eit slikt skilje på. Ein kan nærare definera når ein legitim Israel-
kritikk passerer ei grense og vert illegitim. Ein annan måte er å definera og måla 
antisemittismen som eit meir «tidlaust» kompleks av fordomar, kjenslemessig uvilje og sosial 
avgrensing mot jødar, før ein i neste omgang kartlegg haldningar til Israel og Midtausten-
konflikten og til sist ser etter mogelege samanhengar mellom antisemittisme og 
Israelhaldningar. Det er denne siste måten ein vel i den norske rapporten. 
 
VART OMTOLKA 
Forskarane går altså fram i tre steg. Dei funna dei gjer av upolitisk, «tid- og stadlaus» 
antisemittisme på det fyrste nivået av forskingsprosessen, er reiskapar som skal nyttast på det 
tredje nivået for å få fram det ein eigenleg ser etter, nemleg eventuelt samanfall av 
antisemittisme og ymse haldningar til Midtaustenkonflikten. Overser ein dette, kan ein koma til 
å oppfatta reiskapen som resultatet. Men då skifter rapporten karakter. Han vert upolitisk og 
misser det alarmerande preget sitt. 
 
Det ligg klårt innanfor kapasiteten til rapporten å utfordra umedvitet i det offentlege rommet. 
Men denne kapasiteten vert ikkje utnytta når rapporten vert innsnevra til spørsmål om det finst 
nokon private skåp der ein kan finna merkelege eksistensar som helst ikkje vil ha jødar inn til 
seg. 
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Forskarane finn nokre slike løynde skåp: 12,5 prosent av den norske majoritetsbefolkninga 
(berre éin muslim har svara) har utprega fordomar mot jødar, kjenner motvilje mot dei og vil 
helst ikkje ha nokon sosial omgang med dei. Men dette funnet er mest reiskap til å koma 
vidare. I den norske ålmenta vart det til endestasjonen. 
 
FRAMANDREDSLE 
Forstandar Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn seier at førekomsten på 12,5 prosent 
antisemittisme var mindre enn han hadde frykta. Andre har peika på at dette talet er lågt 
jamført med mange andre land i Europa og på nivå med land som Storbritannia, Nederland, 
Danmark og Sverige. 
 
Tanken ligg nær at litt over ti prosent skrullingar må ein både rekna og leva med. Endå nærare 
kjem ein slik tanke når ein les at rapporten òg syner at den antisemittismen ein finn på det 
fyrste steget av forskingsprosessen, i høg grad er knytt til alminneleg framandredsle. 
Til dømes er det ikkje jødane som nordmennene er mest skeptiske til, men romfolket eller 
sigøynarane, som 39 prosent av oss ikkje har nokon trong til å ha omgang med. Også folk frå 
Somalia, og muslimar generelt, er lite populære i selskapslivet, og dei arme pinsevenene har 
dobbelt så mange dislikes som jødane. 
 
LAUSRIVNE HALDNINGAR 
Men straks rapporten forlèt fyrste steg og går til andre steg, som handlar om nordmenns 
haldningar til Israel og Midtaustenkonflikten, stig temperaturen. Synspunkta vert krassare, 
scoringa høgare. Men samanhengen mellom tala for antisemittisme, som kanskje ikkje var så 
høge, og tala for negative haldningar til Israel, som er oppsiktsvekkjande høge, gjekk tapt for 
avislesarane. 
 
Eg tek derfor opp att: Meininga med å undersøkja haldningane våre til jødane fyrst, og så 
haldningane våre til Israel, er for at ein i tredje omgang eventuelt skal kunna sjå ein samanheng 
mellom antisemittisme og Israelhaldningar. 
 
I massemedia vart denne samanhengen utydeleg. Leiarartikkelen i Dagbladet kommenterte 
berre funnet på 12,5 prosent og avvisinga av andre minoritetsgrupper, men nemnde ikkje 
Midtausten-konflikten. I Klassekampen vart dei høge tala når det gjeld anti-israelske haldningar 
nemnde, men ikkje gjort noko ut av. 
 
FUNN OG RESERVASJON 
Grunnen til dette kan vera den vitskaplege praksisen i rapporten med å kommentera funna 
med reservasjonar. Det beste dømet på dette er presentasjonen av hovudfunnet i samandraget. 
Forskarane skriv at det er «en klar sammenheng mellom antisemittisme og oppfatninger om 
Midtausten-konflikten: De som viser antisemittiske holdninger, støtter hyppigere anti-israelske 
og er uenige i pro-israelske påstandar». 
 
I same andedrag reserverer dei seg mot ei forenkla slutning om at «alle som støtter sterkt anti-
israelske påstandar, er motivert av antisemittisme», og seier at «halvparten av dem som gir full 
støtte til slike radikale posisjoner, overhodet ikke viser antisemittiske holdninger», og at dette i 
endå høgare mon gjeld dei som stør ein meir moderat pro-palestinsk posisjon, der «75 prosent 
(viser) ingen antisemittiske holdninger og 15 prosent bare moderate». 
 
Her vert brannfakkelen levert ut saman med brannsløkkjingsapparatet. Ein som straks nytta 
dette apparatet, var inkluderingsminister Inga Marte Torkildsen, som på Dagsrevyen vart spurd 
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om ho trudde tonen i den norske Israel-debatten kunne vera mellom årsakene til den norske 
antisemittismen, og svara: «Det vonar eg ikkje, og det er heldigvis også positive funn i denne 
rapporten som viser at svært mange av dei som er kritiske til staten Israels politikk, dei har ikkje 
antisemittiske haldningar, det gjeld eit fleirtal.» 
 
Dei «positive funna» Torkildsen her talar om, er at 50 prosent av dei med sterk anti-israelsk og 
25 prosent av dei med moderat pro-palestinsk posisjon, òg har antisemittiske haldningar. Dette 
skandaløse funnet av at antisemittismen stig i takt med negativiteten til Israel, vert snudd på 
hovudet og gjort til ei avvising av slik samanheng. 
 
Men rapporten går endå lenger. I samband med spørsmålet om kva som kjem fyrst, negative 
oppfatningar av jødar eller ei kritisk haldning til Israels politikk, seier ein rett nok at dette er 
vanskeleg å seia sikkert, men peikar på «momenter som taler for at holdningen til konflikten 
spiller en viktig rolle i å påvirke respondentenes oppfatninger om jøder». Det er altså nett den 
samanhengen mellom antisemittisme og Israel-kritikk som Torkildsen avviser, som vert etablert 
i rapporten. 
 
KVAR GÅR SKILJET? 
Denne samanhengen ville vorte mykje sterkare om ein hadde gått rett på Israel-kritikken og sett 
opp nokre kriterium for når grensa vert passert og kritikken får eit antisemittisk preg. 
På dette punktet er dei fleste samde i at Israel-kritikken vert antisemittisk om han impliserer ein 
«jødisk» kollektivkarakter med grunnleggjande negative trekk, medrekna knippet av 
førestellingar kring ideen om ein jødisk verdskonspirasjon. 
 
Idéhistorikaren Håkon Harket seier i boka Jødehat (2009) at ein i tillegg må vera på vakt når 
israelske krigshandlingar ikkje vert sette inn i historisk og militær kontekst, men skildra som 
«meiningslaus vald» eller som uttrykk for ein særleg vondskap hos «jødane». 
Historikaren Robert Wistrich reknar òg mellom anna kriminalisering av Israel ved å framstilla 
landet som nazistisk, som eit kjenneteikn på antisemittisk Israel-kritikk. Ein antisemittisme som 
vert definert slik, har ikkje alltid nokon målbar basis i ein «tidlaus» antisemittisme med 
medvitne fordomar om jødar. 
 
KVA ER LEGITIM KRITIKK? 
Det som her vert definert som antisemittisk, femner ikkje om konkret kritikk av til dømes 
okkupasjon etter seksdagarskrigen i 1967 eller busetjingsrørsla på Vestbredda. Såleis kan den 
sterke Israel-kritikken til Kåre Willoch, eller dei harde utfalla mot den israelske høgreregjeringa 
frå Bernt Hagtvet her i avisa, heller ikkje etter desse strengare kriteria kallast antisemittisk. 
Derimot vert fleire av utsegnene til Jostein Gaarder i den famøse artikkelen «Guds utvalgte 
folk» (2006) i Aftenposten, problematiske. Det gjeld særleg koplinga mellom israelsk politikk 
og jødisk religion, skildringa av israelske soldatar som særleg grufulle, og den retoriske profetien 
om fordriving av heile det israelske folket frå Israel. Gaarder har seinare orsaka denne 
artikkelen. 
 
Også teikninga til Finn Graff i Dagbladet frå 2006, av den israelske statsministeren Ehud 
Olmert som nazistisk konsentrasjonsleirsadist, ville etter desse kriteria vorte definert som over 
grensa. Det syntest òg Israels ambassadør i Noreg, som melde karikaturen til PFU. Men her 
vart Graff frikjend. 
 
Ein kan òg nemna oppfordringa til professor Johan Galtung om å lesa Sions vises protokollar 
med nye augo, saman med opprekninga hans av kor mange jødar som sit i redaktørstolane til 
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verdspressa. Det seier seg sjølv at dette mana fram det gamle biletet om ein jødisk 
verdskonspirasjon. Då vart saka så attkjenneleg at den norske ålmenta reagerte. 
 
Men når det norske rockebandet Honningbarna under lanseringa i Tyskland må ta ut ein anti- 
israelsk song som gjev Israel rolla til nazistane og knyter saman jødisk religion med etnisk 
reinsing, opplever bandet det som «et sjokk», og norsk presse kallar det «sensur». 
 
NAZI-TYSKLAND OG ISRAEL 
Den norske ålmenta set såleis vidare grenser for Israel-kritikken enn ein jødisk historikar og ein 
israelsk ambassadør gjer. Det ser ein kanskje resultatet av i nokre av funna i rapporten om 
antisemittisme i Noreg. For når det gjeld anti-israelske haldningar til Midtausten-konflikten, 
scorar det norske folket mykje høgare enn når det gjeld «tidlaus» antisemittisme. 
 
Ein fjerdedel av dei spurde seier at «jøder i dag utnytter minnet om holocaust til egen fordel». 
Berre 25 prosent av oss meiner at jødane på grunn av holocaust har rett til ein eigen stat der dei 
kan søkja vern om dei vert forfylgde, og 19 prosent meiner at jødar i dag talar for mykje om 
holocaust. To tredjedelar er «skuffet over måten Israel, med sin spesielle historie, behandler 
palestinerne». Her vert, som forskarane skriv, holocaust brukt mot jødane. 
 
Men det funnet som har vekt størst oppsikt og uro, er at 38 prosent av oss meiner at Israels 
handsaming av palestinarane kan sidestillast med handsaminga av jødane under den andre 
verdskrigen. 
 
Ein treng ikkje vera jødisk historikar for å rekna slik identifikasjon av Israel med Nazi-Tyskland 
som antisemittisk. Når kritikken av Israel vert ahistorisk, kontekstlaus og hatefull, treng han 
ikkje ha kjenneteikna til det «tidlause» jødehatet for å kvalifisera seg som antisemittisme. Og på 
dette spørsmålet kvalifiserer nesten halve det norske folket seg. 
 
GRENSEFLYTTINGA 
Vi skal kanskje vera glade for at rapporten om «Antisemittisme i Norge» definerte 
antisemittismen så avgrensa at dei ekstreme haldningane til Israel ikkje kom med på det fyrste 
nivået. Med ein breiare, politisk definisjon ville talet på 12,5 prosent ha gjort eit hopp oppover. 
Det ville neppe ha skjedd om ikkje så mange hadde gått føre og flytt grensene for kva for 
middel som er legitime i kampen mot politikken til staten Israel. 
 
Få vil vel meina at Israel fører ein klok og god politikk på Vestbredda. Men det må vera 
mogeleg å kritisera denne politikken utan å gjera etterkomarane etter dei som flykta frå og 
overlevde jødeforfylgjingane, til sadistar, nazistar eller løynde verdsherskarar. 
 
15. juni 2012 
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Psykiatriens grandiositet 
Psykiaterparet Husby/Sørheim har no fastsett kjernen i det dei ser som Anders Behring 
Breiviks vrangførestellingar: «Han trur at han skal berga oss alle frå undergang gjennom ein 
kamp mellom godt og vondt, og i denne kampen meiner han at han har eit kall til å avgjera 
kven som skal leva og kven som skal døy.» 
 
Samstundes ville dei to psykiatrane i retten ikkje svara på kva som skil Breiviks tankegang frå 
tankegangen hos andre terroristar, og som gjer at han er sjuk, medan sjølvmordsbombarar frå 
andre kulturar skal vera friske, alternativt kvifor alle desse òg er paranoide schizofrene. 
 
BERRE DÅRLEGE SVAR 
Husby/Sørheim gjorde klokt i å nekta å gje svar her. For på dette spørsmålet finst det berre 
dårlege svar. 
 
For nett det dei legg fram som kjernen i Breiviks vrangførestellingskompleks, er som kjent òg 
kjernen i den politiske tenkjemåten som er vanleg i miljø som praktiserer terror. Dei som 
styrde passasjerflya inn i World Trade Center den 11. september 2001, ofra seg sjølve og 
uskuldige sivile for å berga eller frigjera sitt eige folk. 
 
Har ein fått inn i seg eit slikt motiv med stor nok kraft, vert all vanleg moral snudd opp ned. Då 
vert vondt til godt, brutaliteten vert «edel», massemordaren vert ein martyr med plass i Guds 
paradis eller ein «perfekt riddar». 
 
GRUPPEMORALEN 
Det grufulle som Breivik gjorde på Utøya, er berre «uforståeleg» for ein tenkjemåte som 
grunnar moralen på einskildindividets absolutte verd og rett. Men slik tenkjer ikkje Breivik. 
Han grunnar moralen på «nasjonen» og den «etniske gruppa» si. Han identifiserer godt og 
vondt med slike etniske grupper. 
 
Denne tankegangen er heilt motsett ei moderne individualistisk orientering og grunning av 
verdiar og moral. Men «uforståeleg» er han ikkje. Tvert om er han uhyggjeleg lett å skjøna i eit 
politisk og historisk perspektiv og slett ikkje noko nytt. 
 
Denne nasjonalistiske og etniske gruppetenkjinga har vore ei hovudkjelde til radikal vondskap i 
nyare tid. Den armenske katastrofen i 1915 hadde slike røter. Den nazistiske redsla hadde slike 
røter. Midtausten-konflikten har slike røter. 
 
Når Breivik dukkar opp i den norske hyggja med bomba og rifla si, er det eit historisk og 
samfunnsmessig varsku om at det ligg noko i samtida som kallar fram att gruppe-og 
rasetenkjinga. 
 
Men sidan dette ligg utanfor det primære kompetanseområdet til psykiatrien, vert vi inviterte til 
å leggja eit medisinsk slør over heile historia og politikken. 
 
EI SAK FOR PSYKIATRIEN 
Når psykiatrane ekskluderer politikken for å sikra at vurderinga deira vert reint fagleg og 
medisinsk, vert konsekvensen at Breiviks gruppetenkjing, som har vore drivkrafta i dei verste 
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hendingar vi kjenner til, ført attende til særlege omstende i Breiviks kropp, oppvekst og 
personlegdom. 
Dimed vert vondskapen i historia ei sak for psykiatrien. Heile historia og samfunnet vert under-
lagt rettspsykiatrien. Tusen års jødeforfølgjinger, all etnisk reinsing, vert medisinske problem. 
Borgarkrigane i det gamle Jugoslavia vert noko ein berre kan skjøna på Psykiatrisk avdeling på 
Vinderen. 
 
Ved å fjerna politikken frå det psykiatriske resonnementet vert politikken underlagd 
psykiatrien. Det faglege smålætet til psykiatrane vert i praksis til psykiatriens grandiositet. 
 
DET PREKÆRE VERT IRRELEVANT 
Om Breivik vert dømd utilrekneleg, vil det prekære spørsmålet som 22. juli stiller oss, missa 
noko av sin relevans. Kva er det i den norske samtida som kallar fram så ekstreme handlingar 
som Breiviks? Skal no heile svaret på dette vera å finna i gena og i privatlivet hans? 
Psykiatrisering av politikken tåkelegg det offentlege ordskiftet. 
Verre er det at ein i denne skodda kan missa av syne det einskilde individet. Å vera ein einskild 
er å vera annleis. Men om sjukdom vert definert for vidt, og normalitet for trongt, kan det verta 
farlegare å vera annleis. 
Og det som er annleis her, gjeld ikkje den ekstreme, kriminelle handlinga, men den marginale 
tenkjemåten. Lat oss straffa han for handlinga, ikkje for tankane. 
 
22. juni 2012 
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Landet utan hovudstad 
I NRK-reportasjen frå talen (Kveldsnytt 29. juli 2012) fekk vi vita at Romney hadde «tråkka rett 
i salaten». Han «hadde ikkje fått med seg kvar hovudstaden er». For i NRK er Israels hovudstad 
truleg Tel Aviv. 
 
Då Mitt Romney dreiv valkamp i Jerusalem i slutten av juli, hadde han valt det kjende utsynet til 
murane i Gamlebyen, lyst opp i fager kveldssol, som kulissar. Omgjeven av israelske 
tilhengjarar, som bar på blomar valkampteamet hadde delt ut på førehand, leverte han dei 
utsegnene som amerikanske republikanarar vil høyra, til stå-ande applaus frå hundrevis av 
lokale fans. Ei av desse utsegnene var at han var glad over å vera komen til «Jerusalem, Israels 
hovudstad», som NRK vil ha oss til å tru er Tel Aviv. Men i Israel har Jerusalem vore 
hovudstaden heilt sidan 1950. Andre land har ikkje vilja anerkjenna dette. 
 
Men andre land kan vel heller ikkje peika ut ein annan by som Israels hovudstad over hovudet 
på styresmaktene til landet. Dei kan leggja ambassadane sine til Tel Aviv, som ligg under seksti 
kilometer frå Jerusalem. Det gjer dei òg. Men det gjer ikkje Tel Aviv til Israels hovudstad. 
 
OL-FORVIRRING 
Forvirringa om Israel i det heile har ein hovudstad, kvar han i dette høvet ligg, og kva han 
heiter, rår ikkje berre i NRK. Også BBC har vanskar her. På den olympiske nettsida til den 
britiske hovudkanalen har kvart deltakarland si eiga side med opplysningar om folketal, 
hovudstad etc. Som einaste deltakarland var Israel oppført utan hovudstad, medan Palestina var 
oppført med Aust-Jerusalem som hovudstad. 
 
Etter israelske klager vart Jerusalem oppførd på Israels side, rett nok ikkje som hovudstad, men 
som «regjeringssete», medan byen på Palestinas side vart omgjord frå hovudstad til «intendert 
regjeringssete». 
 
På den offisielle TV-kanalen til dei palestinske styresmaktene vart det i 2010 vist eit 
barneprogram med eit kart over Palestina som òg femnde om det området der Israel ligg, og 
dei israelske byane Jaffa og Haifa vart omtala som palestinske byar. Etter det den 
venstreorienterte israelske avisa Haaretz skriv, er det trykt palestinske skulebøker med kart over 
Midtausten der Israel ikkje finst. 
 
OPPFINNINGA 
I The Invention of the Jewish People hevdar den israelske historikaren Shlomo Sand at det 
jødiske folket er ei nyare oppfinning utan direkte røter til palestinske område. 
 
Dette fekk eit slags ekko i republikanaren Newt Gingrichs karakterisering av palestinarane som 
«eit oppfunne folk». I sterkt pro-israelske krinsar er det vanleg å hevda at palestinarane ikkje har 
nokon eigen nasjonal identitet, men berre er «arabarar». Ein konsekvens av dette synet er at det 
heller ikkje finst irakarar eller libyarar, men berre «arabarar», som dimed ikkje har nokon stat, 
for som kjent finst det ingen panarabisk stat. Alt etter politisk syn kan dimed Israel vera eit land 
utan hovudstad og Jerusalem ein hovudstad utan land. 
 
ARAFATS AVVISING 
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På Camp David i 2000 stranda fredstingingane mellom Barak og Arafat mellom anna på 
spørsmålet om Jerusalems status. I Jerusalem-biografien til Simon Sebag Montefiore vert det 
hevda at Arafat vart tilboden 91 prosent av Vestbreidda, alle dei arabiske forstadene i Aust-
Jerusalem, to av dei fire kvartera i Gamlebyen, israelsk suverenitet med palestinsk forvaltning 
over det muslimske og kristne kvarteret, og Tempelhøgda. 
 
Arafat avviste tilbodet, men ikkje berre fordi han meinte at det ville gjera palestinarane rasande: 
«Under samtalene sjokkerte Arafat amerikanerne og israelerne ved å insistere på at det aldri 
hadde stått noe jødisk tempel i Jerusalem, et tempel han mente bare hadde eksistert på det 
samaritanske Gerisimfjellet. Byens hellige status for jødene var en moderne oppfinnelse.» 
Arafats omskriving av historia synleggjer eitt av hovudproblema med Jerusalems status. Byen er 
rundt fire tusen år gamal og var fyrst ei kanaanittisk borg og busetjing kring Gihon-kjelda, fortel 
Montefiore. Innbyggjarane kom med tida under Egypt. Hebrearane eller jødane dukka opp for 
litt over tre tusen år sidan. 
 
SKIFTANDE TIDER 
Til dette fjerne tidspunktet legg ein som regel òg Davids og Salomos kongerike med hovudsete i 
Jerusalem. I tida kring år 100 fell den endelege øydelegginga av det gamle Jerusalem og dei 
jødiske kongerika, og dimed òg slutten på Jerusalems tusenårige jødiske periode. Etter dette var 
byen bysantinsk og persisk i mange hundreår, til han vart arabisk på 600-talet. 
Denne fyrste arabiske og muslimske perioden vart avbroten av dei kristne krossfararrika som 
vart skipa mellom anna i Jerusalem rundt år 1100. Dei egyptiske mamelukkane styrde her i tre 
hundre år, før byen vart teken over av dei osmanske tyrkarane i 1517. 
 
Under den fyrste verdskrigen braut det osmanske riket saman, og Jerusalem kom under britisk 
styre fram til den fyrste israelsk-arabiske krigen i 1948, som førde til deling av byen mellom den 
nye staten Israel, som proklamerte Vest-Jerusalem som sin hovudstad i 1950, og Jordan, som 
annekterte Aust-Jerusalem. 
 
Under seksdagarskrigen i 1967 kom heile Jerusalem under israelsk styre, men israelerne lét 
Tempelhøgda verta verande under islamsk administrasjon. I 1980 vart Aust-Jerusalem 
annektert av Israel. 
 
POLITISK SPØRSMÅL 
Med ei slik historie kan fleire partar gjera krav på byen om ein reknar fortida som basis for dei 
politiske realitetane og vala våre. Byen har vore jødisk i minst tusen år, islamsk i femtenhundre 
år, kristen i minst eit hundreår. Er det dei som var der fyrst, som skal ha fyrsteretten? Eller dei 
som var der lengst? Eller dei som er der no? Når slike ting tel, vert det freistande å skriva om 
historia slik at ho argumenterer sterkast mogeleg for ein sjølv. 
 
Men i all skodda som ligg over denne mest omstridde byen i verda, er det klårt at Jerusalems 
geografi er eit politisk spørsmål. Mitt Romneys erklæring av at han var komen til «Jerusalem, 
Israels hovudstad», var ikkje uttrykk for vantande geografiske kunnskapar eller eit tråkk i 
salaten. Det måtte i høgda vera i norskprodusert salat. 
 
Romney tok standpunkt i ei omstridd sak og lova indirekte at han som president ville 
anerkjenna Jerusalem som israelsk hovudstad og flytta den amerikanske ambassaden frå Tel 
Aviv til Den heilage stad. Men om det var den heile eller halve byen han ville anerkjenna som 
Israels hovudstad, sa han ikkje noko om. 
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10. august 2012 
 
 

Byråkrati og terror 
 
Rapporten frå 22. juli-kommisjonen syner korleis byråkrati kan skyva det reint menneskelege i 
bakgrunnen og opna for at det vonde kan skje, i dette høvet gjennom lytefull handsaming av 
store og små papir, anten det no gjeld rapportar, planverk eller gule lappar. 
Men farten og lyta i den byråkratiske handsaminga av fellessaker, som til dømes stengjinga av 
Grubbegata, vert i eit demokratisk samfunn påverka av oppfatninga i ålmenta av kva som hastar. 
Når det galdt Grubbegata, var ålmenta ikkje eingong samd om at stengjing måtte skje. Tunge 
samfunnsaktørar gjekk imot tiltaket. Handelsstanden var imot. Partiet Venstre var imot. 
Kommunen var imot. Rapporten viser òg til ein leiar i Aftenposten frå 2007, der leiarskribenten 
kalla framlegget om å stengja Grubbegata for «en hysterisk tankegang vi burde ha vært spart 
for», og der «biler fulle av sprengstoff som eksploderer utenfor inngangen til Statsministerens 
kontor», vart framstilt som Statbyggs vrangførestelling. Avisa slår fast at «terrortrusselen er låg», 
og at det er «hysterisk» å vilja byggja «en festning midt i Oslo». 
 
SKIFTE MEINING 
Først etter 22. juli 2011 skjøna Aftenposten at dette synspunktet ikkje kunne haldast oppe. 
Avisa gjekk ved at dei hadde teke feil, og skifte meining i ein ny leiar. Aftenposten går no ved at 
«svært få - om noen - virkelig trodde at Norges hovedstad skulle bli offer for en slik ugjerning. 
[...] Vi åpnet nok for muligheten for at det kunne skje også her i landet, men vi har egentlig ikke 
trodd på et slikt skrekkscenario. [...] I dag må vi bare erkjenne at vi tok grundig feil. Vi 
undervurderte behovet for å sikre noen av våre viktigste offentlige bygninger. Og vi sluttet oss til 
dem som mente at terrorfaren var så liten at den ikke kunne tillegges noen vekt», skreiv dei i 
Aftenposten i fjor. 
 
IKKJE BERRE STOLTENBERG 
Statsministeren var såleis ikkje åleine om å mangla erkjenning av trugsmålet, men delte denne 
mangelen med redaksjonen i Aftenposten og fleire enn dei. Korkje 11. september eller andre 
store terroråtak i åra fram til 2011 førde til at terrorberedskap vart god tone i Noreg. I 2007 
skreiv filosofen Lars Fr. H. Svendsen at «sannsynligheten for å bli drept i et terrorangrep er så 
liten at man rett og slett skal ha kolossal uflaks for å rammes», og kor mange milliardar skal ein 
nytta for å eliminera ein kolossal uflaks? På TV 2 den 5. oktober 2010, berre eit halvt års tid før 
Breivik slo til, meinte terroreksperten Helge Lurås at det amerikanske snakket om 
terrortrugsmål i Europa var «skremselspropaganda». Andre kjende kommentatorar meinte at 
meir elektronisk overvaking for å hindra terror kunne føra til ein ny «politistat». 
 
I slikt ljos vert åtaka til pressa på Stoltenberg noko svekte reint etisk. Det kan likevel vera at den 
vantande beredskapen kan og bør avslutta den politiske karrieren hans. På den eine sida kan 
ein seia at om krava om evne til å kunna sjå inn i framtida vert sette så høgt som dette, vil vi få 
problem med å finna ein ny person til denne plassen. Aftenposten-redaksjonen stiller i alle fall 
ikkje med nokon gode kandidatar her. På den andre sida må ein kanskje krevja meir av ein 
statsminister enn av avisredaktørar. 
 
Men årsaka til den vantande beredskapen ligg etter det kommisjonen seier, ikkje berre i ein 
«kultur» som politikarane hadde sams med journalistar og akademikarar, men òg i ei 
byråkratisering som pulveriserer ansvar. I saka om Grubbegata meinte statsrådane at sikringa av 
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gata ikkje var deira sak; prosjektleiinga trudde ikkje at saka hasta; Fornyingsdepartementet 
meinte at det var Statsministerens kontor som «eigde saka»; hos statsministeren meinte dei at ho 
låg utanfor deira ansvarsområde. Men denne byråkratiseringa har eit anna utslag med ei lengre 
historie, nemleg den lange tradisjonen med å setja byråkratar og politikarar i toppleiinga av 
etatar som opplagt treng fagleg leiarskap. 
 
BERGINGS- OG HELSEETATEN 
Denne tradisjonen har ein ikkje innanfor Helsedirektoratet. Det skal vel godt gjerast å finna ein 
helsedirektør som ikkje har medisinsk utdanning og praksis bak seg. Helse- og bergingssystemet 
har fagleg kompetent leiing. Ein kan ikkje sjå bort frå at dette er ei viktig årsak til at denne delen 
av terrorhandteringa fungerte prikkfritt under krisa. I motsetning til politiet, som starta 
mobilisering på lågt nivå og trappa opp etter kvart, krisemaksimerte helsestellet og mobiliserte 
etter verste-fall-scenario. Dei tok straks høgd for at kødanning kunne seinka operasjonen, sytte 
for skikkeleg leiing og visste kva dei skulle gjera, ettersom det var det same som dei elles gjer, 
berre i større skala. Bergingsaksjonen vart lytefri ikkje minst fordi varselsystem og annan 
teknologi var adekvat og fungerte, men kanskje særleg fordi heile aksjonen frå toppleiing og 
utrykkjing til kirurgi var i hendene til erfarne folk som visste godt kva dei heldt på med. 
 
POLITIDIREKTORATET 
I den relativt korte historia til Politidirektoratet har ein satsa meir på «leiarrøynd» enn på 
politifagleg tyngd. Rett nok hadde den førre politidirektøren, Ingelin Killengreen, vore 
politimeister i Oslo i 1994- 2000. Men ho starta som ekspedisjonssjef og departementsråd i 
Justisdepartementet i åra 1988-94. Derfrå gjekk ho til toppstillinga som politimeister i Oslo, før 
ho vart direktør i det nyoppretta Politidirektoratet. I februar vart ho departementsråd i 
Fornyingsdepartementet, som mellom anna hadde ansvaret for å stengja Grubbegata. Ho er 
sikkert ein kompetent leiar, men berre delvis politifagleg. 
 
Øystein Mæland er utdanna lækjar, spesialist i psykiatri. Som politikar har han vore leiar i AUF 
i Oslo og var då ifølgje Dagbladet 10. mars 1998 innblanda i medlemsjukset for å skaffa AUF 
offentlege støttemidlar til kurs som ikkje fanst. Elles har han vore lokalpolitikar, statssekretær, 
politisk rådgjevar og Jens Stoltenbergs trulovar. Han synest å vera blotta for politifagleg 
bakgrunn, men er likevel toppsjefen til politiet. Det kan vera nærliggjande å tru at når ein på 
dette viset gjer politikarar til leiarar av etatar dei er utan fagleg bakgrunn til å leia, så flytter 
byråkratiet med. 
 
EIT ANNA DØME 
Kastar vi eit blikk på korleis slik byråkratisering har verka på helsestellet i omorganiseringa til 
svære helseføretak, ser vi noko av det same problemet. Der staten rykkjer inn og set det faglege 
skjønet til sides, fører forbetringa til forverring og effektiviseringa til eit tungrodd system. Ein ser 
det same i stor skala i skulestellet, som i generasjonar har vorte styrt av mest berre politikarar og 
byråkratar. Her har dei fått flotte planverk, strålande instruksar og straumlina leiarskap, og den 
byråkratiske utopismen har år for år skipa eit dårlegare skuleverk. Då Ap i 1990 sette inn 
Gudmund Hernes i Utdanningsdepartementet, overlét dei skuleverket til ein hybrid av sosiolog 
og politikar som forma om skuleverket etter militære og byråkratiske prinsipp. Denne 
«kommandohumanismen», som Tom Are Trippestad har kalla Hernes' prosjekt, gav Noreg eit 
av dei mest sentralstyrde skuleverka i den vestlege verda, med skular som hadde mindre 
sjølvstyre enn skulane i Kina. Her finst det no berre éin veg til forbetring, og det er å fjerna 
politikarane og byråkratane frå heile skuleverket, både sentralt og lokalt, og tufta skulane på 
fagleg kompetanse. 
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FAGLEG KOMPETANSE 
Det spørst om ikkje dette er vegen å gå òg for politietaten. Det seier seg sjølv at vi må ha ei 
politisk vakting av dei lovlege grensene for fagleg praksis. Men om noko skal fungera godt, seier 
det òg seg sjølv at det må vera leidd av menneske med adekvat fagleg utdanning, røynsle og 
kompetanse. Det er ikkje nok å kunna «leia», ein må òg kjenna til det ein leier. 
Polititenestemennene har fastlækjarar frå før. Dei treng ikkje ein til på jobben. 
 
Aug 17, 2012 
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Ein tilrekneleg desperado 
Domen over Anders Breivik prova at norsk rettsvesen har juristar som ikkje berre kan tenkja, 
men tenkja sjølve og tenkja annleis enn aktoratet bed dei om. 
Difor fekk vi ikkje berre ein dom der Breivik vart sedd på som tilrekneleg, men der dei rett nok 
svake argumenta for psykose i den fyrste psykiatrirapporten vart argumentativt øydelagde. 
Denne øydeleggjinga av Sørheim og Husbys sjukleggjering av politiske synspunkt dei sjølve 
ikkje skjøna, er vel noko av det mest meiningsfulle som norsk rettsvesen har gjort på lenge. 
Domarane Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng har rett nok hatt god hjelp i dette frå den 
opne debatten, men likevel kan dei verta ståande som dei som ved dette høvet hindra 
innføringa av politisk psykiatri i Noreg, slik at det framleis skal vera mogeleg å meina uvanlege 
og opprørande ting utan å verta henta av folk i kvite frakkar. 
 
KRISTEN-HUMANISTISK DOM 
Domarkollegiet hadde tilstrekkeleg med kristen-humanistisk ballast til å minna om 
soningsaspektet ved fengselsstraffa: Lovbrytaren som har evne til å kjenna skuld, skal ikkje 
berre straffast av omsyn til rettferd for offera, ikkje berre for å verna samfunnet, ikkje berre for 
å verta handsama for ein lei barndom - men òg for å få eit høve til erkjenning av skuld, soning 
og nytt liv. 
Å ta frå eit menneske evna til å kunna oppleva skuld er å ta frå det menneskeverdet. Difor skal 
ingen dømast til psykiatrisk behandling om ikkje sjukdomstilstanden er heva over tvil. 
Her snudde domarane tenkjemåten til påtalemakta på hovudet. Medan aktorane tenkte 
innanfor eit bilete av verda som eit kosmisk sentralsjukehus, tok domarane posisjon i 
individualisme og humanisme. 
 
NØGD, MEN PÅ HØGD? 
Kjem den norske ålmenta til å vera på høgd med den domen ho no er så nøgd med? Vil ein sjå 
det humanistiske grunnlaget domen er bygd på, og stilla seg på dette grunnlaget i det politiske 
ordskiftet, slik at ein ikkje fordriv synspunkt med anna middel enn skarp argumentasjon? 
Personleg tvilar eg på dette. Freistnaden til å utnytta ein høgreekstremistisk massemordar som 
politisk argument kjem til å verta for sterk. Det ser ein av synsmåten til forteljaren i den seinaste 
romanen til Kjartan Fløgstad, Nordaustpassasjen. Her seier Kjell Kistefjell at Utøya-massakren 
sprang frå «marxofobi», det vil seia ugrunna og overdriven redsle for marxistar, ein sjukdom 
med sosiale røter på vestkanten i Oslo, der produksjonen av fascisme har halde seg usvekt i 
generasjonar. Det skal vera borgarmiljøet på vestkanten i Oslo som laga til Breivik. Slik leitar 
Kistefjell etter årsakene til terroren hos dei politiske motstandarane sine og i miljø han sjølv står 
framand for. 
 
FASCISTISK LOKALKULTUR 
Men at Breivik er tilrekneleg, inneber ikkje berre at han har skuld og ansvar for massedrapa 
sine, men òg at han er eit sosialt produkt av meir enn familien og oppvekstmiljøet sitt. Breivik 
er ikkje berre forma av den fascistiske lokalkulturen på konditoria kring Valkyrieplassen på 
Majorstua. Som sosialt produkt er han ein avskapleg skapnad av heile si tid og heile det 
samfunnet han er vaksen opp i. 
Jamvel om Breivik kjem frå ein bestemt familie og eit bestemt lokalmiljø, deler han mange 
avgjerande innverknader med dei fleste av sin generasjon. Det gjeld til dømes den 
kulturradikale utviklinga som sidan 1960- og 70-åra har breidd seg til alle samfunnslag, og det 
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sentraldirigerte skulevesenet som lèt alle lesa dei same bøkene og underkastar alle dei same 
haldningskampanjane, utan omsyn til samfunnsklasse. 
Dei som vil leita etter sosiale og ideologiske grunnar til at Breivik gjorde det han gjorde, må leita 
over heile samfunnsfeltet og ikkje berre hos dei politiske motstandarane sine. 
 
EIT LØYNT ELEMENT 
Jamvel om Breivik er ein rasjonell politisk aktør, må det vera noko irrasjonelt og personleg som 
løyste ut terrorhandlingane hans. Millionar av nordmenn er skeptiske til radikal islam og høg 
innvandring. Berre éin greip til våpen. Det finst difor inga enkel kjede av årsak og verknad frå 
islam- og innvandringskritikk til terror. Hos Breivik ligg det eit løynt element, ein personleg 
desperasjon, ei kjensle av ikkje å ha noko å tapa på å gjera seg skuldig i massedrap, eit hat til 
livet som gjer at livsvarig fengsel inneber ein betra livskvalitet for han, eller som han sjølv sa 
under rettssaka: Å leva i Noreg er så pinsamt at det kan vera det same om ein sit på ein hybel 
på Bestum eller i ei celle på Ila. 
 
EKSISTENSIELL KLAUSTROFOBI 
Domen gjer rett i å tilkjenna Breivik tilreknelegheit og dimed menneskeverd trass i dei grove 
brotsverka hans. Men dét inneber ikkje at handlingane hans kan forklarast med berre 
rasjonalitet. Han er ein politisk brotsmann, motivert av høgreekstremistisk ideologi. Men under 
dette finst ein upolitisk, eksistensiell desperasjon som spelar ei viktig rolle i utløysinga av 
massemordet. 
 
Denne eksistensielle klaustrofobien hos Breivik fann ein òg hos nokre av dei som vart 
mordarar i regi av Rote Armee Fraktion i Tyskland i 1970-åra. Den gongen var terroren òg 
rasjonell og politisk, men ut ifrå marxistiske tanketradisjonar. For den eksistensielle 
desperasjonen som driv menneska over grensa til terror, bryr seg ikkje om politiske synspunkt, 
men tek det som ligg nærast for handa. 
 
Dei som vil leita etter sosiale og ideologiske grunnar til at Breivik gjorde det han gjorde, må leita 
over heile samfunnsfeltet. 
 
31. august 2012 
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Ein rabbi i Bergen 
 
Svære konsertar med globale kjendisar er vår tids openberringshendingar. Her stig skapnader 
frå ein hinsidig sfære fram for folket. Skapnader vi berre har høyrt om og sett på bilete, stig ned 
i kjøt framfor oss med himmelske bodskapar. Konsertplassen vert katedral for det sekulære 
medvitet. 
 
KATEDRALEN 
Klår for det heilage, på vassjuk mark, med trugande himmel over seg og uhorvelege høgtalarar 
svivande i nordavinden, står nesten 12.000 gudlause nordmenn rett opp og ned innanfor 
murane på Koengen i Bergen. På same viset stod fattigfolk under høgmessa i eldre tider. 
 
Høgmesse vert det no òg, idet gamlingen Leonard Cohen kjem springande som ein ungstut inn 
på den enorme preikestolen, som om dei snart 78 åra hans på jorda ved eit mirakel har gått 
sporlaust bort over han. Det same gjeld den namngjetne røysta, som ikkje er svekt av alderen, 
men ber som før. 
 
Denne elda fyrsteelskaren har òg berga det paradoksalt asketiske preget sitt, og berga med seg 
nok energi til å halda det gåande med usvekt intensitet i meir enn fire timar inn i natta. 
 
RØYSTA 
Den maskuline røysta til Cohen lèt han framstå som kjærleikssongar. Begge kjønn kan 
identifisera seg med den tonelagde poesien hans som så ofte synest å handla om kvinner, fordi 
erotikken vert formidla i eit styrtregn av nye eller ukjende metaforar som tilhøyraren kan leggja 
si eiga einsemd og si eiga attrå inn i. 
 
Men Cohens kjærleikssongar handlar ikkje om lukka, men om ulukka i kjærleiken. Mennesket 
er lenkja til kjønn og lengt etter kjønn, det fyller livet, men med tomleik, for kjærleiken varer 
berre ein augneblink. Denne fortvila bindinga til noko ein veit ikkje finst og ikkje kan fri seg frå, 
er vilkåret til mennesket i sanseverda. Det er slik vi lever her. 
 
Cohen er ikkje visesongar og burde ikkje nytast til raudvin og stearinljos, men til altarvin og 
sjuarma ljosestake på ei munkecelle. Han vart fødd og oppseda i jødedomen, men er ikkje 
kulturelt jødisk slik som nordmenn er kulturelt kristne utan personleg kristentru. Han er jødisk 
òg av personleg tru. Dette truande jødiske nedslaget ser ein overalt i tekstene hans. Eit av mange 
døme er «Who by Fire», som vart sungen i Bergen, basert på ei hebraisk bøn som vert sungen 
under den jødiske høgtida Yom Kippur. 
 
BAKDØRA 
Meir enn kjærleiksdiktar er Cohen dødsdiktar, men alltid med ein klår religiøs horisont. 
«Going home», som kjem rett før pausen, er ein salme der diktaren ser med lengting fram til 
døden, som vil frigjera han frå kroppen og byrdene i livet, lata han leggja av dei jordiske 
forkledningane sine og verta den han eigenleg er. 
 
Til og med vignetten på den offisielle heimesida hans er vigd til døden som det eine absolutte 
visse i livet. Her ser vi den aldrande Cohen som silhuett på veg ut bakdøra frå mørkret i denne 
verda, før han kverv i ljoset bortanfor. 
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Ironien over liv og død ligg som ein usynleg folie over alvoret hos denne mannen. Smertelaust 
glid han inn i det norske uvitet med «Dance Me to the End of Love» som opningssong. Ein 
tekst der ein druknande sender ei vonlaus bøn om kortvarig trøyst til ein kjærast eller guddom, 
ein panisk bodskap som vert tilslørd av suggererande refreng som terpar på «dance» og «love» i 
ein smektande melodi som gjer narr av temaet sitt, medan kyrkjegjengarane ropar og plystrar. 
 
TANKEKROSSEN 
Det er kanskje ikkje utan djupare meining at ein religiøs dødsdiktar som Cohen er vorten 
favoritten til så mange «følelsesfylte fruentimmere med venstristiske sympatiar», som 
litteraturvitaren Erling Aadland skriv i den vesle boka si Love itself om Cohens poesi. Hos 
denne judaistiske individualisten søkjer vi vel ein metafysisk klangbotn som er rusta sund for 
oss. 
 
Ein tankekross må det i alle fall vera at tusenvis av norskingar, oppvaksne og oppdregne i eit 
eindimensjonalt verdsbilete, flokkar seg under hausthimmelen for å sverma til kjærleikssongar 
sungne av ein mann som i alt han skriv og syng, attesterer at seksualitet og erotikk ikkje strekk 
til, og at det einaste føremålet i livet ligg bakanfor sansesløret. 
 
Cohens liv, dikting og song, som frå byrjinga var salme, og dikt vart til bøn, fortel om ein 
kulturradikal praksis som skriv inn ein verdikonservativ bodskap på tomme tavler: Hjarta er 
uroleg til det finn kvile i Gud. Men dette skjer fyrst i livets etterord, som ingen må lesa. 
 
TAPARANE 
Også romanen hans Skjønne tapere har ei slik seksuell hud der kvar einaste pore opnar seg 
mot ei anna verd. Gjennom sprekkane i Cohens kjærleikspoesi lyser dei store spørsmåla om 
korleis vi skal forhalda oss til det faktum at vi har eit medvit, og at vi finst i verda. Korleis skal 
eg, som berre ser skuggane på veggen, skjøna at det er eit ljos eg ikkje ser, som kastar skuggane? 
Korleis skal eg verta i stand til å innretta livet mitt slik at det ikkje vert forspilt? 
Ein kan ikkje seia at Cohen ikkje gjev publikummet sitt sjansen til å høyra dette alvoret i 
tekstene hans. I Bergen går han rett frå det innhaldslause loveand-dance-mantraet i «Dance» til 
tittelmelodien i The Future, eit ekstremt åtak på den samtidskulturen som publikummet hans 
er ein eksponent for. 
 
Teksta spår samanbrotet av all humanistisk sivilisasjon og seier at dette berre kunna vore hindra 
av ei omvending som no ligg utanfor alle tilgjengelege ordbøker. Samanbrotet uttrykkjer seg i 
brutal sex, naturøydeleggjing og systematisert fosterdrap, for å nemna noko. Og publikum 
klappar og skrik for dystopien. 
 
POLITIKKEN 
Cohens dikting er ikkje upolitisk, men han skriv og syng i beat-tradisjonen frå Kerouac, 
Ginsburg og Burroughs, der tradisjonell politikk og vanleg samfunnsengasjement vert oppfatta 
som ein del av det «systemet» ein lyt endra med andre middel. 
 
Til liks med Dylan og i grunnen alle andre mystisk orienterte menneske trur Cohen at den 
personlege endringa går rett over i verda på eit løynt nivå. Medan vanleg politisk aktivitet, òg 
den opposisjonelle, berre stadfester det rådande systemet, vil den djupare endringa av personleg 
med-vit og liv, men òg kunstnarlege og filosofiske uttrykk for denne endringa, føra noko nytt 
inn i verda som på lengre sikt vil verka subversivt og skapa ei ny røynd. 
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Eit sterkt uttrykk for dette er teksta og songen «Come Healing», ei bøn om lækjing, som Cohen 
mot slutten av den første bolken av konserten framfører i passande, knelande positur. Denne 
bøna, som vel er noko av eit høgdepunkt i den religiøse poesien hans, bed om lækjing av 
kroppen og sinnet, av ånda og fornufta. 
 
Men det er ikkje eit sjukt menneske som bed, det er du og eg. Såleis seier bøna at det å verta 
jordisk menneske er å missa ein heilskap som berre kan gjenopprettast på åndelege vegar. I 
denne bøna frå mennesket til guddomen, det brotne karet som bed Skaparen sin om å få 
attende sin tapte heilskap, høyrer ein bibelsk og jødisk tale. Det jordiske mennesket er fullt av 
lyte, «det er rivner i all ting», og det er i desse rivnene eller lyta at «ljoset slepp inn». 
 
RABBIEN 
På scena liknar Cohen ein Chicago-gangster med den dobbeltspente dressen, det markerte 
hovudet med dei meisla trekka, og naturlegvis hatten, som i seinare år har erstatta den 
praktfulle, svarte hårmanken hans. Men når han lyfter hatten av og bøyer seg i audmjuk helsing 
til musikarane eller publikum, og lyskastarane lèt det skine i det sparsame sølvgrå håret han har 
att, står han der heller som ein jerusalemittisk rabbi, berre med verdsleg skreddar. 
 
Når hatten såleis går av og hovudet vert bøygt, ser vi ein høfleg eldre gentleman som helsar både 
publikum og dei eminente musikarane han har med seg, i ein respekt som gjer alle levande 
jambyrdige. Men at denne gesten like mykje er retta til høgare makter, til Skaparen og verda i 
seg sjølv, ser ein straks Cohen inntek den knelande posituren sin, noko han gjer uavlateleg. 
Då sit han så godt som rett på golvet med føtene innunder seg, før han reiser seg likeglad som 
ein ungdom, forbløffande for ein snart åtti år gamal mann. Det fortel om tiårs øving med 
zenbuddhistisk meditasjon. For i zen fann Cohen ein meditativ dimensjon som ikkje stod i 
motsetnad til jødedomen hans, men kompletterte han. 
 
ISRAEL 
Bandet hans til jødedomen knytte han òg til Israel. Då det trekte saman til ny krig like føre 
Yom Kippur i 1973, flaug Cohen til Israel frå Athen, der han fekk siste ledige plass på flyet til 
Tel Aviv, nokre dagar før Egypt gjekk til åtak. Derifrå flaug han med ein israelsk 
underhaldningstrupp til Sinai, der han fånyttes freista å verva seg til kamp ved fronten, vart 
frakta rundt i ørkenen der han song for dei israelske soldatane og fekk audiens hos 
øvstkommanderande Sharon i eit telt utanfor Ismalia. 
 
Men jamvel om denne deltakinga i Yom Kippur-krigen på Israels side sikkert var ærleg meint, 
var ho like mykje personleg som politisk. Avgjerda om å dra til Tel Aviv vart teken raskt, og han 
såg på krigsrøynsla som ei «personleg reinsing». Ikkje utan sjølvironi fekk Yom Kippurhendinga 
frå 1973 nedslag i teksta og songen «Field Commander Cohen» nokre år seinare. 
Men i Cohens tilhøve til Israel er det noko meir enn personleg frelsesleiting med absurd 
utgang. Han må kjenna seg knytt til landet gjennom sin eigen jødiske bakgrunn og den jødiske 
religionen. Det såg ein i 2009 då han under protestar frå den internasjonale Boikott Israel-
aksjonen heldt konsert for 45.000 menneske i Tel Aviv og avslutta framsyninga si med ei 
hebraisk velsigning. 
 
Overskotet frå konserten gav Cohen til ein hjelpeorganisasjon for israelske og palestinske 
familiar som har mist familiemedlemer i konflikten. Han ville òg halda ein konsert i Ramallah 
på Vestbreidda dagen etter konserten i Tel Aviv, men vart skulda for å vilja «kvitvaska Israels 
koloniale apartheidsystem ved å opp-tre i Israel» og for å vilja pynta på dette sviket ved å gje ei 
symbolsk oppvising på Vestbreidda, der arrangøren no trekte seg og konserten vart avlyst. Det 
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er noko slåande i den norske begeistringa for ein så upassande mann som Cohen. Hadde han 
skrive på norsk, ville vel konsertane hans vore avbrotne av demonstrasjonar der dei som no 
voggar med i melodiane hans, hadde gått fremst under fanene. I avisene vert han kalla «vår 
sjarmerende gentleman», og konserten hans vert skildra under overskrifter som «Kos med 
Cohen» og «Cohen i det lune hjørnet». Det er vel den dystre «First We Take Manhattan» med 
ymta om terror, eit av ekstranummera, som var så lun. 
 
Men det er klårt at Cohen likar seg, han tek heile fem ekstranummer. Etter pausen har han òg 
solbrillene på. Gangsteren og rabbien får ein snev av Darth Vader idet han skjer inn med 
«Closing Time», ei satirisk samanlikning av samtida med undergangen til Romarriket, der 
sanselaus dans, drikk og sex vert avbrote av at ljosa brått kjem på og kastar festen ut i sjokk over 
at sansefiksjonen er slutt. Altså i teksta Cohen syng. Men i røynda nedanfor scena, forførde av 
undergangstonane, svaiar smårusa kvinner att og fram som på eit landsmøte i Arbeidarpartiet, 
mens overvektige gubbar dansar i mørkret med livet som innsats og vomma pakka inn i T-
skjorter pynta med Cohens uutgrundelege andlet. 
 
31. august 2012 
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7800 gudlause nordmenn 
Leonard Cohen debuterte som lyrikar i 1956 med samlinga Let Us Compare Mythologies og 
som songar og plateartist i 1967 med albumet Songs of Leonard Cohen. Då hadde han gjeve ut 
endå to diktsamlingar og dessutan dei to romanane Yndlingsleken og Skjønne tapere, som eg 
sette om til norsk i 1972-73. 

Han mottok fleire prisar for bøkene sine og var ein anerkjend forfattar då han 33 år gamal gjekk 
over i musikken. Eller, «gjekk over» er ikkje heilt rett å seia, for Cohen heldt fram med å dyrka 
forfattarskapen sin med både poesi- og prosaverk, den mest kjende kanskje Lengselens bok frå 
2006. 

Det er mange ting som gjev Cohen særpreg som kunstnar, men at ein etablert, seriøs forfattar 
går bort og vert megastjerne på pophimmelen, er eineståande. Dette spennet eller denne 
fordoblinga av karrieren hans vert ikkje mindre drastisk av at han som lyrikar har Yeats og 
Lorca som ideal og musikalsk skal ha skildra seg sjølv som countrysongar. Dette kan vera ei av 
forklaringane på at songtekstane hans ikkje sjeldan er like utilgjengelege som mykje av 
musikken hans er innsmigrande. 

I kommentaren til Cohenartikkelen min gjev Britt Sørensen eit døme på dette (Dag og Tid 7. 
september). Ho minner om at den populære «Dance me to the end of love» «henter bakgrunn 
fra skjebnen til konsentrasjonsleirenes orkestermusikere», eller som Cohen sjølv har fortalt, at 
denne songen vart unnfanga av historia om korleis strykekvartettar med jødiske musikarar vart 
tvinga til å spela klassiske stykke utanfor krematoria i dødsleiren til nazistane. Poenget mitt var 
her nett denne kombinasjonen av mørkt alvor og dansbar musikk, noko som er typisk for 
Cohen, sjølv om han naturlegvis ikkje er åleine om dette i songverda. 

Det er sjølvsagt ikkje berre eg som har oppfatta denne motseiinga hos Cohen, ei motseiing som 
med populariteten hans naudsynlegvis må gjelda også publikummet. Konsertmeldaren i danske 
Information nemner òg «Dance me to the end of love» som eit døme på korleis Cohens 
popularitet har gjeve han eit publikum som ikkje kjenner historia frå dødsleirane og «nærmere 
hørte historien om deres egen drøm om kærligheden». Musikkmeldaren Espen Strunk utvida 
dette til å gjelda heile konserten: «Et eminent hold, som i al sin velspillende vælde næsten får 
lytteren til at glemme, hvad det hele handler om: krise, sammenbrud, desillusion og død.» 

Når Cohen tek dette alvoret, som nokre gonger passerer grensa til depresjon og sivilisasjonens 
undergang, med seg til Noreg, eit av dei mest sekulære landa i verda, vert denne motseiinga 
som utgjer mykje av særpreget hans, særleg krass. Eg gjekk kanskje for langt då eg skreiv 
«12.000 gudlause nordmenn», for statistikken seier at det var 11.000 selde billettar, og at 29 
prosent av nordmennene enno trur på Gud; så då skulle eg vel ha skrive «7800 gudlause 
nordmenn». 

Men er det 29 prosent av oss som kan skriva under på Cohentekstar om døden som frigjering 
frå livets byrder og maskeradar? Eller som er djupt engasjerte i zen eller jødedom? Eller støttar 
mest Israel i Midtausten-konflikten? Den religiøse grunntonen i Cohens forfattarskap, som 
kanskje kan kallast ein økumenisk mystikk med støtte i særleg jødedomen, men òg med 
buddhistiske og kristne innslag, er fjern frå grunntonen i norsk kultur i dag. 
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Då vert det eit paradoks at Cohen, som med all sin eksistensielle desperasjon og alle sine 
tvibotna kjærleikssongar er ein metafysikar, er så populær i eit land der metafysikken i så lang 
tid har vore på retur. 

Dette paradokset vert ikkje mindre av at norsk presse omtala Cohens konsert som ei rein 
hyggjestund. «Kos med Cohen», heitte det i Bergensavisen; «I Cohens lune hjørne», skreiv 
Dagbladet. På Twitter var det tale om «15.000 gyllengrå som koser seg på Bergenhus festning». 
Andre kalla Cohen «vår sjarmerende gentleman» eller skildra konserten hans som tre timar 
med «sjarm, vidd og lengselsfylte låter». 

No meiner Britt Sørensen at det likevel kan vera at alle dei 11-12.000 publikummarane «kan 
sin Cohen», det er berre det at dei opplever tekstane annleis, og at ingen kan setje seg til doms 
over opplevinga til andre. 

Noko av det same meiner Åsne Hagen (Dag og Tid 7. september). Når folk dansar til 
tittelsongen frå The Future, så er det ikkje fordi dei ikkje har fått med seg at teksten handlar om 
samanbrotet av all humanistisk sivilisasjon, men fordi dei 11-12.000 frammøtte opplever ein 
«katarsis» ved å dansa til undergangstonane. 

Desse oppfatningane deler eg ikkje. Sjølvsagt er mange av tekstane til Cohen opne for meir enn 
éi tolking, men alle tolkingar er ikkje difor like gyldige. Eg trur heller ikkje at fleirtalet av 
Cohens publikum reknar med at vi lever i eit sivilisatorisk samanbrot, og går på konsert for å 
oppnå ei særleg djup oppleving av denne tragedien, for å verta personleg reinsa. Eit slikt 
synspunkt finn eg heilt urimeleg. 

Trua på at Cohens posisjon som superstar også har gjeve han fans som oppfattar han mest som 
rein kjærleikssongar og mindre som religiøst orientert kulturkritikar, vert av Britt Sørensen og 
Åsne Hagen oppfatta som «menneskeforakt». 

Dette meiner eg er ei mistyding som kjem av at dei ikkje skil mellom kritikk av dei 
massepsykologiske trekka ved svære konsertar og kritikk av bestemte einskildmenneske som 
inngår i massen for nokre timar. Desse einskildmenneska kan kvar for seg fortena den respekt 
som tilkjem alle einskildindivid. Men dét inneber ikkje at ein må avstå frå å kritisera den 
kollektive åtferda som oppstår idet vi oppgjev noko av individualiteten vår for å varma oss i 
kollektivet, noko som skjer i alle svære rock- og popkonsertar, også når framifrå kunstnarar 
som Cohen står på scena. 

14. september 2012 
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Museumssalen 
 
Til sist veke trudde mange at den neste leiaren i Framstegspartiet ville heita Ketil Solvik-Olsen. 
Det var før han takka nei til å verta attvald til Stortinget. Ei av dei årsakene han gav, inneber ein 
kritikk av det parlamentariske systemet der politiske parti skyt seg inn mellom folket og dei 
valde representantane. 
 
«Eg har ikkje tal på kor mange timar eg har kasta bort på fullstendig meiningslause debattar i 
Stortinget», sa Solvik-Olsen til Klassekampen 21. september. Han kalla debattane i den 
viktigaste salen i landet for «virkelighetsfjerne og innholdsløse». For unge og ukvalifiserte 
representantar skal ha innført «en useriøs debattkultur» der det å «selge noe inn til media», 
«onelinere, slagord og latterliggjøring overtar for seriøs meningsbryting». 
 
TOM SAL 
Eg tvilar ikkje på at Solvik-Olsen har rett i dette. Sikker kan eg ikkje vere, for eg følgjer ikkje 
med på debattane i Stortinget. Det gjer ikkje stortingsrepresentantane heller. Dei aller fleste 
debattane i Stortinget går føre seg i ein nærast tom sal og utan tilhøyrarar. Heller ikkje 
fagkomiteane på Stortinget er forum for noko større ordskifte. 
 
Grunnen til dette er sjølvsagt at stortingsdebattane er skindebattar. Ein verkeleg debatt skjer 
mellom frie, kunnskapsrike og logisk trena folk som gjer seg opp meininga si som eit resultat av 
ordskiftet. Men i den politiske røynda vert meiningane avgjorde på førehand i meir eller mindre 
lukka prosessar innanfor dei politiske partia. 
 
Det er her, løynt for «folket», at ordskiftet er reelt. Resten er spel for massemedium som ledd i 
dei laupande valstridane. «Folket» tek ikkje del i meiningsproduksjonen, men vert berre i 
etterhand gjort til gjenstand for ihuga og godt planlagd beling. 
 
PARTISTYRET 
Det er difor ikkje berre alderen og vankunna til stortingsrepresentantane som gjer 
stortingsdebattane meiningslause. Desse debattane ville vera utan meining òg om dei hadde hatt 
tunge innspel frå røynde og kloke representantar. 
 
For dei vert førde berre på liksom. Partistyret har teke den verkelege makta ut av stortingssalen 
og flytt henne til partikontora. Og i den noverande fleirtalsregjeringa er det Statsministerens 
kontor og underutvalet med partileiarane som avgjer i dei konkrete sakene. Difor vil ikkje 
representantane kaste bort tida med å møta fram, og difor bryr ikkje vi oss med å høyra på. 
 
DEN VESLE KLUBBEN 
I røynda er det ikkje vi, men partia som vel representantar. Vi vel berre partia. Vil vi nærare 
makta og sjølve velje våre representantar, må vi gå inn i partia. Der sit berre 8 prosent av oss. 
Denne vesle klubben, saman med journalistane som avlyttar og kommenterer dei, er den 
politiske adelen i landet. 
 
Så kjempar dei om gunsten til folket, for det meste i fjernsynsdebattar som heller ikkje går ut på 
å overtyde og late seg overtyde av krafta i argumenta som vert lagde fram, men i å framstille 
meiningar som er laga ferdige på førehand, med teknikkar henta frå reklamebransjen. 
Det kan vera at denne forma for partistyre gjev oss den beste av alle mogelege politiske verder. 
Men det er eit system som gjer politikarar til skodespelarar, set den offentlege politiske 
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«debatten» i hermeteikn og gjer den fine stortingssalen, der all makt skulle samlast, til noko 
musealt og usant. 
 
På veggen bak presidentplassen heng Oscar Wergelands målarstykke av Eidsvoll-forsamlinga 
utan éin ledig stol. Framfor dei stig seta i vifteform. Alt er bygt for lagnadstunge ordskifte. Men i 
seta i dag sit det ingen, og salen er tom. 
 
Stortingsdebattane vert førde berre på liksom. 
 
28. september 2012 
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Einskildindivid i ein sekulær skule 
 
Rett under det tynne, gjennomskinlege avispapiret, i nettdebatten, er usemja om bønerommet 
på Hellerud skule i Oslo ein religionsstrid for og imot markeringa av eit veksande, trussterkt 
islam i Noreg. Det var i nettdebatten at Djevelen gjorde sitt sterkaste comeback i norsk 
kulturdebatt sidan Hallesbys svovelpreike i radioen i 1953, der han lova alle vantru nordmenn 
ei evig framtid i helvete. 
 
No var det forstandaren i Det islamske forbundet, Basim Ghozlan, som på Facebook-sida si 
hevda at leiaren i LIM-nettverket, Tina Shagufta Kornmo, tala «Djevelens sak» då ho gjekk inn 
for nasjonalt forbod mot bønerom ved norske skular. I kommentarfelta på Ghozlans Facebook-
side kunne ein sjå at mange norske muslimar oppfatta bøneromsnektinga som eit slag mot 
islam. 
 
Dei som las kommentarfelta på VG-nett, fann det same raseriet, berre med motsett forteikn. 
Ein attgangar var opphissinga over muslimane som dukkar opp her hjå oss frå framande land og 
«ikkje vil innretta seg etter norsk folkeskikk». Men raseriet var ikkje berre retta mot islam, det 
råka kristendomen òg. Kristendomen, heitte det, er same ulla som islam, «same shit, different 
wrapping». Skulane skal vera for læring og kunnskap, «ikkje forbanna overtru og ørkengudar». 
Såleis er dette ikkje ein religionsstrid mellom ulike religiøse konfesjonar, men mellom det 
religiøse og det sekulære raseriet. 
 
USANNSYNLEGE ALLIANSAR 
I papiravisene, på overflata, danna det seg to grupper på kvar si side av frontlina. 
For bønerommet stod Islamsk råd, skulestatsråd Kristin Halvorsen, Den norske kyrkja og Vårt 
Land. Den andre flokken, mot bønerommet, samla liberale muslimar, Carl I. Hagen, Human-
Etisk Forbund, Hege Storhaug, Høgre og Ap. 
 
Dei fleste av desse argumenterte prinsipielt, men ut ifrå to ulike prinsipp. Dei som var mot 
bønerommet, viste til at skulen er ein sekulær, altså religiøst nøytral institusjon. Dei som var 
mot, viste til ånds- og religionsfridomen. 
 
To eller tre unnatak var det. Hege Storhaug, som ikkje har noko å tapa på å seia rett ut kva ho 
meiner, gjekk imot bønerommet fordi dette ville innebera ei auka «islamifisering», noko som 
kan vera eit argument, men ikkje eit prinsipielt argument. Kristin Halvorsen søkte tilflukt i 
lokalt sjølvstyre i skuleverket, men dette er elles ikkje noko prinsipp for henne. Ho ville neppe 
gått inn for prinsippet om lokalt sjølvstyre når det gjeld «stillerom» ved skulane, om det hadde 
vore opplagt at «stilleromma» i praksis ville verta nytta av radikale kristenfundamentalistar med 
ekstremt abortsyn, sterke Israel-sympatiar og veksande tilslutning blant elevane og gode 
kontaktar til miljøet rundt «Norge Idag». Truleg tok ho dette standpunktet for å hindra at ein i 
muslimske minoritetsmiljø skulle kjenna seg overstyrd av den «norske» majoriteten. Eit godt 
føremål, men ikkje eit prinsipielt standpunkt. 
 
Biskop Kvarme og redaktøren i Vårt Land grunngav si støtte til bønerom med 
religionsfridomen. Men slik fridom har vi hatt i alle år, utan bønerom. Det har vore langt fleire 
truande kristne i elevmassen før i tida og større kristen aktivitet gjennom dei kristne skulelaga 
enn i dag, utan at nokon har hatt trong for eit eige rom for bøn. Brått hadde dei kristne gløymt 
Jesu ord om at «dei sanne tilbedarane skal tilbe Far i ånd og sanning» og ikkje på ein bestemd 
stad og dimed heller ikkje i noko særleg bønerom. Her vart prinsippet om åndsfridom nytta til 
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å fremja ei resakralisering som kan enda med å gjera sjølve det offentlege rommet til eit 
bønerom. 
 
JUNUS-SAKA 
Som sagt synest prinsippet om religionsfridom å stå i motsetnad til prinsippet om religiøs 
nøytralitet i det moderne samfunnet. Desse prinsippa må då avvegast mot kvarandre. Korleis 
dette kan gjerast, går fram av den såkalla Junus-saka i Tyskland frå 2009- 11. 
 
Denne saka byrja med at den fjorten år gamle Junus M. ved ein vidaregåande skule i Berlin 
saman med sju medelevar vende seg mot Mekka i bøn på skulegolvet. Etter at bøna var avslutta, 
forklarte rektor ungdomene at bøneaktivitet ikkje var tillate på skulen, på grunn av skiljet 
mellom stat og kyrkje og av omsyn til andre elevar. 
 
Men heime hos Junus M. vart dette ikkje godteke, og dimed byrja saka på ei årelang vandring 
gjennom det tyske rettssystemet. Junus vann fyrst fram. I ei mellombels forordning i 2008 gav 
Forvaltningsdomstolen i Berlin han retten til be på skulen, der ein måtte stilla eit rom til 
disposisjon for han. Saka var no vorten svær i Tyskland. 
 
I 2009 stadfeste domstolen den mellombelse forordninga. Dommen vart grunngjeven i 
prinsippet om religionsfridom. Men retten var likevel ikkje meir prinsipiell enn at ein føydde til 
at dommen galdt eit «einskilddøme», og at «massebøn» ved skulane ville vera ein heilt ny 
situasjon. 
 
PRAGMATISK TILNÆRMING 
I 2010 kom saka opp i neste rettsinstans. Her vart den fyste dom-men oppheva, fordi retten 
ikkje ville sjå på Junus-saka som «einskilddøme», men som føredøme. Den fleirreligiøse 
karakteren til det moderne samfunnet vart gjeven som årsak til at ein ikkje kunne gje nokon rett 
til å be i skuletida og særleg ikkje i eigne rom. Dét måtte føra til at andre trussamfunn ville 
krevja å få same rettar. 
 
I 2011 vart denne dommen stadfest i Bundesverwaltungsgericht, men samstundes oppmjuka, 
idet ein tilrådde ei pragmatisk line der ein orienterte seg etter dei skiftande omstenda frå skule 
til skule. I Berlin-skulane med hundretals elevar og truande innanfor alle fem verdsreligionar 
vart slik praksis frårådd. Der berre ei handfull elevar ville be, meinte retten at dette kunne 
ordnast i det stille ved å gje dei tilgang til eit «avsidesliggjande» rom i matpausen. 
 
Eit anna viktig innslag i den tyske rettsprosessen var sondringa mellom ei religiøs gruppe og 
overtydinga til eit einskildindivid. Ei gruppe kan nemleg ikkje ha noka personleg overtydig. Det 
som krev respekt, er difor ikkje eit kollektivt standpunkt knytt til ein abstrakt religiøs konfesjon, 
men den personlege overtydinga hos ein einskild. Noko paradoksalt vart det då trekt inn fleire 
sakkunnige på spørsmålet om kva islam eigenleg seier om tidspunkta for obligatorisk bøn. 
 
Grunnen til dette var at om desse tidspunkta ikkje er fastlagde i religionen, misser den 
personlege overtydinga noko av sitt truverde om ein einskildperson ikkje nøyer seg med å vera 
overtydd om islams sanning, men stiller opp med religiøst dårleg grunngjeve særstandpunkt. 
Dei sakkunnige meinte at jamvel om ein truande muslim etter religionen sin er forplikta til å be 
eit fast tal gonger dagleg, er ikkje tidspunkta for bøna fastlagde, men kan innrettast etter 
omstenda. Berre den som har ei truverdig individuell overtyding om at ein må be med faste 
mellomrom og difor òg i skuletida, kan tilståast denne retten. 
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GRUPPE OG INDIVID 
Lat oss ta desse vurderingane frå Tyskland med i rekneskapen. I Noreg har vi ein offentleg, 
sekulær skule utan trusgrunnlag og med eit humanetisk verdigrunnlag. Mellom desse verdiane 
reknar føremålsparagrafen til skulen både «åndsfridom» og «respekt for den einskilde si 
overtyding». Desse og andre grunnverdiar ligg innanfor ei forståing av skulen som ein 
daningsinstitusjon for einskildindivid. 
 
Skulane skal altså ikkje vera «fleirkulturelle» institusjonar eller arena for religiøs gruppepraksis, 
men opplæring og oppseding av einskilde menneske. Dimed er det ikkje «islam» eller 
«muslimane» som kan ha rett til bøn i skuletida, men berre einskildindivid. Skuleleiinga kan 
berre gje denne retten der dei meiner at ynsket om å be er grunna i ei personleg overtyding, og 
ikkje om dei trur det dreiar seg om ein gruppemarkering med politisk eller liknande tilsnitt. 
Ein kan då utan å bryta med prinsippet om sekularitet tillata bøn på grunnlag av personleg 
overtyding i former som ikkje inneber gruppe- og revirmarkering på skulane. Det inneber at 
skulane utan å bryta med prinsippet om religiøs nøytralitet kan tillata einskildindivid å nytta 
matpausen til å dyrka sine ymse gudar i ledige rom i nokre minutt og i det stille. 
 
Det er ein slik tankegang ein må følgja. Vi kan ikkje tillata eigne bønerom for organisert 
gruppebøn, fordi dette institusjonaliserer religiøs praksis på eit vis som bryt med prinsippet om 
skulen som eit sekulært og religiøst nøytralt, offentleg rom. Dette gjeld anten det er muslimar, 
kristne eller hinduar som utgjer gruppene. Samstundes bryt då eit slikt forbod ikkje med 
religionsfridomen, fordi denne fridomen i skulesamanhengen er knytt til einskildindivid og 
ikkje til grupper. 
 
"Dimed er det ikkje «islam» eller «muslimane» som kan ha rett til bøn i skuletida, men berre 
einskildindivid. 
 
5. oktober 2012 
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Definitivt ikkje historia om 22. juli 
 
Boka til Aage Borchgrevink vert marknadsførd som «den definitive historien om 22. juli», men 
det tynne faktagrunnlaget er feita opp med fiksjon. 
 
Aage Borchgrevink meiner at hovudårsaka til massakrane i Oslo og på Utøya er at Anders 
Behring Breivik ikkje vart teken frå mora og sett i fosterheim tidleg i 1980-åra. Forfattaren 
hevdar at mora utsette Breivik for emosjonell mishandling med «en seksuell komponent». 
Både psykologane som observerte familien, barnevernet som styrde saka, og seinare dommaren 
som gav mora omsorgsretten for guten, skjøna eller burde ha skjøna dette. Fordomar om 
førerangen til mora i barnefordelingssaker og overtru på kva rolle den biologiske familien har, 
førde til at ein lét vera å gripa inn. Denne unnlatinga opna vegen direkte til Utøya. 
På vegen vert den komande katastrofen hjelpt fram av kjendisdraumar henta frå det 
meiningslause forbrukarsamfunnet og meiningstunge konspirasjonsteoriar frå mørke kjelder på 
internettet. Men den verkelege motoren som dreiv fram katastrofen, låg i endå djupare og 
mørkare lommer, fulle av halvhjarta «seksualisering» og heilhjarta kvinnehat. 
 
RESERVASJONSLAUS TEKST 
Eller meiner forfattaren verkeleg dette? Heilt sikker er han ikkje. Det er «forskjellige 
omstendigheter som skapte terroristen Breivik», og vi veit enno ikkje kva for ei av dei «sentrale 
årsakene» som til sist vil verta sterkast «vektlagt», skriv han. 
 
Boka hans er berre «et bidrag til den prosessen», nærast eit debattinnlegg, «et bidrag til 
diskusjonen om 22. juli». Samstundes presenterer forlaget boka som «den definitive historien 
om 22. juli», som det heiter på omslaget. Forfattaren vil gardera seg mot ein slik intensjon, men 
lukkast ikkje heilt. Reservasjonane er lagde inn, men i ein elles reservasjonslaus tekst, der 
forfattaren i sluttkapitlet står med «fasiten i hånden», himmelfallen over kor nær «løsningen» 
var. 
 
Denne dobbeltkommunikasjonen som på den eine sida er så viss på konklusjonane om barn-
domen til Breivik at forfattaren finn det rett å skandalisere mora for alltid, men på den andre 
sida garderer seg med reservasjonar om at det heile berre er eit debattinnlegg, svekkjer 
truverdet til forfattaren og boka. 
 
Kor støtt kan denne saka stå når han som reiser henne, gjer det med utspente tryggjingsnett, 
fallskjerm og hjelm? Og kvifor vart boka send ut med den kjende psykiateren og 
suksessforfattaren Finn Skårderuds godkjenning på omslaget, mest som kjøtcentralens stempel 
på flesket, for å tryggja forbrukarane? 
 
Ei bok som treng slikt fagleg vern på utsida, manglar det kanskje på innsida. Denne mangelen 
pregar etter mitt syn denne boka. Forklaringsmodellane er for svære og teoretiske, og 
faktagrunnlaget for lite. 
 
FAKTAGRUNNLAGET 
Lat oss fyrst sjå på faktagrunnlaget. I 1983, då Breivik var fire år gamal, var han inne til 
observasjon hos Statens senter for barneog ungdomspsykiatri på Gaustad. Bakgrunnen var at 
mora, som var åleine med to born, i 1981 hadde søkt om ein «helgeheim» for Anders, som då 
var to år. Denne søknaden vart innvilga, men ordninga fungerte dårleg og vart avslutta. I 1983 
tok mora opp att kontakten med familievernkontoret, noko som førde til observasjonen på 
Gaustad året etter. 
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Her var han saman med mora i tre veker. Fagfolka meinte av guten var «kontaktavverjande», 
men fann ikkje grunnlag for ein diagnose. Når dei likevel rådde til at guten skulle verta fråteken 
mora og sett i fosterheim, var det fordi dei meinte at mora fungerte dårleg som omsorgsperson, 
idet ho «forvirret gutten gjennom vekselvis å skyve ham vekk og trekke ham til seg», og 
«projiserer sine primitive aggressive og seksuelle fantasiar over [på] han». 
 
Mora er sjølv ei «borderline kvinne». Etter skilsmålet sov guten ofte «i mors seng med nær 
kroppskontakt». Naboar reagerte på at «moren ikke alltid tok seg av Anders, og at det forekom 
bråk i leiligheten som minnet om seksuell aktivitet mens barna var til stede». Dette var nok til at 
barnevernet stilte seg bak tilrådinga frå fagfolka om å setje guten i fosterheim. 
Denne prosessen stansa fordi faren kravde foreldreretten. Mora reagerte med å trekkje attende 
ønsket sitt om omsorgsovertaking, og saka hamna i retten. Dommen gjekk imot både 
psykologane og faren, og Anders vart verande hos mora, noko psykologane meinte kunne føra 
til «meir alvorlig psykopatologi». Men då barnevernet følgde opp familien med fleire besøk i 
1984, var faresignala svekte, og saka vart lagd bort. 
 
Borchgrevink kan tenkja seg at observasjonane på Gaustad vart påverka av dårlege relasjonar 
mellom mora og personalet, at familien var nede i «deres absolutte bølgedal» slik at ting vart 
betre sidan, og at relasjonane var betre heime enn i dei framande lokala på Gaustad. Men han 
lèt denne uvissa fara og byggjer saka si på at mora var «borderline» og «nærmest overgriper» og 
guten «seksualisert» av mora, kva enn det skal tyda. 
 
Men dette var ikke berre mora si skuld, får vi vita. For bestemor til Anders hadde poliomyelitt, 
hamna i rullestol og klandra dottera for dette. «Det kunne dermed virke som om Anders 
Behring Breivik både hadde en genetisk disposisjon for psykiske lidelser på morssiden, og var 
en del av en kjede tilknytningsrelaterte forstyrrelser som strakte seg over generasjoner», skriv 
Borchgrevink. 
 
TYNT 
For meg har desse konklusjonane vorte altfor feite på så mager kost. Eg synest heller ikkje at 
dei vert styrkte av lange referat frå psykologisk teori om seinfølgjer av «emosjonell mishandling» 
eller om «tilknytningsteori», som vart lansert som noko nytt i 1999 og byggjer på «lite 
forskning». 
 
Heilt generelle utviklingstrekk henta frå faglitteraturen vert kopla tilbake til Breivik og mora. I 
tillegg dreg forfattaren inn fiktive personar frå verdslitteraturen og filmhistoria for å kasta ljos 
over Breiviks personlegdom. Skildringar av fiksjonpersonar får levera materiale som skal syna 
oss kva for eit menneske Breivik kanskje var. Slik vert det tynne faktamaterialet om Breivik feita 
opp med fiksjon. 
 
PSYKIATRISK FANTOM 
Borchgrevink byggjer opp slutningskjeder der alle ledd kan vera fiktive. Det kan vera at Breivik 
vart utsett for seksuelle overgrep i barndomen, men det kan òg vera at han ikkje vart det. Mora 
kan ha vore borderline, eller kanskje ikkje. Guten kan ha vorte forstyrra i evna si til å knyta 
skikkelege menneskelege relasjonar, men vi veit det ikkje. 
På dette hypotetiske grunnlaget teiknar forfattaren Breivik som eit psykiatrisk fantom, ein 
«zombie», ein tom person, ein vestkant-varulv som Wilfred Sagen frå Johan Borgens Lillelord, 
ein «avatar» som Jake i filmen Avatar. 
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Det er ein analyse som byggjer meir på fiksjon enn på fakta, fantastisk på overflata og banal i 
innhald, fortetta i setningar som passar med fasiten: «Det avviste barnet lagrer raseri og hat, 
omtrent som en trykkoker, og ved en gitt anledning kan det sprekke» (s. 51). Slik kan ein òg 
forklara alle krigar, alle skilsmål, all høgreorientering og alle drap sidan Kain slo Abel i hel. 
 
ROMANGENRE 
Mykje av boka er halden i ein stil som ligg nærare kriminalgenren enn faktalitteraturen. Denne 
skrivemåten gjev meg kjensla av å lesa ein kioskroman: «Han hadde mislyktes med de positive 
sjekketriksene, og nå fulgte han blondinen med en truende mine. Stalker.» Dette svekkjer 
tiltrua mi til historia. 
 
Eit anna forteljeteknisk grep frå romangenren er dei parallelle historiene, der nokre av dei 
Breivik skal møta på Utøya, vert tidleg innførde. Her skriv Borchgrevink ein hagiografi over 
den norske arbeidarrørsla. 
 
DEI GODE 
I Ap og AUF er det berre gode menneske, i fortid som i samtid. Det er dei som har bygd landet 
og vil byggja det ut i framtida, i motsetnad til «privilegerte folk på Oslo Vest» som berre tenkjer 
på å verna privilegia sine. 
 
Dei norske sosialdemokratane er ein stor, moralsk blendakvit flokk, som under Støre og 
Stoltenbergs leiing vil forma om heile nasjonen til «det nye norske vi», ein multietnisk og 
regnbogefarga flokk med ein felles og «ny norsk identitet», ei moderne realisering av ideala frå 
den franske revolusjonen om fridom, likskap og brorskap for alle, «uansett opphav, rase, kjønn 
og religion», kanskje unnateke vampyrane på vestkanten (s. 202). 
 
Noko problem med sosialistisk politikk får ikkje plass i denne helgenlegenda. Modernisering og 
globalisering går føre seg utan problem i Noreg, berre med «voksesmerter» som forfattaren 
skriv. Stiginga i sjølvmordsraten, aukinga i skilsmålstalet, sysken med ulike foreldre og fleire 
heimar, tusenvis av unge utan utdanning eller jobb, omforminga av arbeidarklassa til 
trygdeklasse, grenseløysa i heimen og på skulen, etnisk konflikt, auka kriminalitet osb. finst 
ikkje. 
 
IDYLLISERINGA 
Denne idylliseringa av den sosiale røynda er fatal for forteljinga. For når sosialismen, 
likestillinga og fleirkulturen vert framstilte utan skuggesider, misser òg Breiviks prosjekt all sosial 
dimensjon. Manifestet hans kan lesast «med psykoanalytiske briller», slik at den rett nok 
abnorme politiske kritikken vert omskriven til ein freistnad på å få «hevn over mor» og vinna att 
«den bortkomne faderen». 
 
Men den sentrale rolla kjønnet spelar i Breiviks manifest, ligg òg i sjølve naturen til den 
politiske saka hans. Han er i reaksjon mot ei kulturell modernisering som inneber ei individuell 
sjølvrealisering med sideverknader for tradisjonelle fellesskapssaker som nasjonalisme og 
familieverdiar. Men straks ein slik set nasjon og familie i sentrum, startar ein å gravitera mot 
spørsmål som etnisitet, demografi, reproduksjon og kjønnsroller. Det ligg i sakas natur. 
Dette ser ein ikkje berre hos Breivik og andre høgreekstreme, men òg i radikale islamistiske og 
militante kristne miljø. Det er ikkje naudsynt å vekkja opp att Sigmund Freud for å skjøna 
denne samanhengen. 
 
 



 116 

PSYKOANALYTISK REDUKSJONISME 
Det er heller ikkje naudsynt å ha vorte misbrukt av mor si for å hata den norske 
sosialdemokratiske formyndarstaten. Rett nok tok dette hatet groteske former hos Breivik, og 
det er legitimt å spørja kva anna enn det reint politiske som dreiv han inn i massedrapet. Men 
Borchgrevink nyttar ein psykoanalytisk reduksjonisme som gjer Breiviks politikk til ein reint 
symbolsk aktivitet som berre løyner det hypotetiske overgrepet til mora. Arbeidarpartistaten 
vert framstilt som noko guddomleg og lytefritt, medan Breivik vert dehumanisert til monstrum. 
Han kan no skrivast inn i den eindimensjonale røynda som ein «zombie» på veg til Utøya for å 
halshogga mor si i Gro Harlem Brundtlands skapnad. Det er definitivt ikkje historia om 22. juli. 
 
2. november 2012 
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Gjerrige memoarar 
 
Dag Solstad nyt fortent respekt som romanforfattar. Han er ein symptomdiktar som betre enn 
dei fleste har funne bilete og språk for den eksistensielle tomleiken i ei kommersiell tid. 
 
Men Solstads tvil på verda og livet går djupare enn ein politisk kritikk av kapitalismen. Det er 
typisk at Albert Camus' Myten om Sisyfos var ei av dei fyrste og største lesaropplevingane hans, 
for til liks med Camus godtek Solstad det moderne vitskaplege verdsbiletet, men skjønar at 
mennesket ikkje kan leva av vitskap åleine. Slik oppstår ei såkalla transcendental husløyse der 
ein leitar etter eit livsinnhald ein veit ein må ha, men ikkje trur finst. Av denne sjølvmotseiinga 
oppstod mykje av Solstads litterære univers. 
 
TI ÅR HOS AKP 
Dette var òg horisonten for den politiske utskeiinga hans med maoismen då den enno var ung 
og tiltrekkjande. Solstad nytta ti år av livet sitt på omfamninga av stalinistiske despoti som 
frelsesveg for ei sjel han ikkje trudde på. 
 
Nett forvekslinga av livsmeining og politikk gjorde at Solstad kunne gå friksjonsfritt frå 
sekstitalsmodernismen til AKP og vidare til den kjende og kjære rekkja av kulturpessimistiske 
fiksjonsfantastar frå Bjørn Hansen til T. Singer i nittitalsromanane sine. 
 
Som han sjølv seier, var medlemskapen i AKP frå eit litterært synspunkt «ikke stort annet enn 
at jeg var ute og slo lens, og kom tilbake og så at de fortsatt satt der og snakket om det samme». 
«Ti år på do?» repliserer Alf van der Hagen i eit av tillaupa til kritisk vurdering av Solstads 
vaklande grenseoppgang mellom politikk og meining. 
 
Elles er Alf van der Hagen mest refererande når det gjeld Solstads politiske biografi, og gjev han 
sjeldan den motstanden han hadde fortent. 
 
Til dømes om uttrykket «antikommunismen på sitt verste», som vert nytta om Victor 
Kravchenkos Jeg valgte friheten frå 1946. Kravchenko var ikkje nokon stor intellektuell, men 
han hadde rett i kritikken sin av Stalins tvangskollektivisering av jordbruket i Sovjet, som kosta 
tre millionar menneske livet under svære redsler. Kravchenko skreiv òg om dei kommunistiske 
slaveleirane med millionar av fangar i 1930 og 40åra. Var denne kritikken òg 
«antikommunisme»? 
 
GOD PÅ BOTNEN? 
Ein annan som skreiv om dette, var naturlegvis Aleksandr Solzjenitsyn. Det monumentale 
minnesmerket hans over lidingane i Sovjetleirane, Arkipelag GULAG, som nitid skildra dei 
statlege overgrepa mot tallause uskuldige menneske, kom på norsk i 1974. Solstad var då 33 år 
gamal, det same som Arthur Koestler då han braut med Moskvakommunismen i 1938. Kvifor 
tok ikkje Solstad dette stoffet innover seg? Kvifor vert han ikkje spurd om det? Når han seier 
«det er klart, du må ta høyde for at disse første årene i Sovjettida var en svært spesiell tid, hvor 
man hadde følelsen av å skape historie, men også en følelse av at man kunne gå til grunne på 
det», så høyrest det ut som ein apologi for den kommunistiske terroren. 
 
«Jeg har egentlig aldri brutt med AKP», seier han ein stad i intervjuet. Tyder det at Solstad 
framleis meiner at Stalin var god på botnen? Kvifor gjorde ikkje Solstad felles sak med Camus 
òg i politikken, når han beundra han så høgt i metafysikken? 
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I Opprøreren, som kom på dansk i 1964, hadde Camus levert ein inntrengjande og 
øydeleggjande analyse av marxismen, som vart forklart som sekulært religionssurrogat. Kvifor 
vert ikkje Solstad spurd om kva det var som fekk han til å sjå bort frå Camus' analyse då han 
vart maoist i 1970? 
 
På spørsmålet «Hvordan ble du sugd opp i bevegelsen?» svarar Solstad berre: «Det skjedde i 
Moss.» I Moss las Solstad ein bunke offisielle blad om Kina og Albania «og kikket på alle 
sammen». Slik vart han marxist-leninist. Er det meininga at lesaren skal tru på dette og vera 
nøgd? Men her er heller ikkje van der Hagen nøgd. Sidan Solstad ikkje svarar, legg han svaret i 
munnen på han: «Var det summen av tidsånden og din personlige bakgrunn som ble 
bestemmende for at du ble kommunist?» Men finst det noko i heile verda som ikkje kan 
forklarast med summen av samtida og personlegdomen? Det måtte i tilfelle vera fotosyntesen. 
 
SOLSTADS SLIPS 
Slik skort på oppfylgjing og djupn pregar i grunnen heile den lange samtalen. Vi vert informerte 
om at Solstad rista filleryer som gut, hadde eit stygt grønt slips, er samd med Stein Mehren om 
at det er skilnad på Sandefjord og Tønsberg, og at Rukla er namnet på ein bekk som rann 
gjennom Sandefjord i gamle dagar og no er kloakken i byen. 
 
Dette stoffet har ikkje den djupna ein ville krevja av ein stor sjølvbiografi eller biografi. 
Uvilkårleg vonar lesaren på noko av det kosmopolitiske, høgt danna tidskommentaren som i 
Stefan Zweigs Verden av i går, litt av den intense personlege tonen i Arthur Koestlers En pil i 
det blå eller den levandegjeringa av viktig historie ein finn i Emma Goldmans Mitt liv. 
 
Når ein ikkje finn slikt i Dag Solstad. Uskrevne memoarer, er det vel fordi denne 
sjølvbiografiske tradisjonen er i strid med Solstads prosjekt. Dei vanlege spørsmåla om 
meininga med livet, den omfattande samtidskommentaren, framleggjinga av eige liv som ein 
siste fiksjon - ikkje noko av dette ligg for Solstad. 
 
Så når det ikkje finst i samtalen, som dimed kjem til å halda seg noko på overflata, er det berre 
som venta og ikkje noko ein kan kritisera forfattaren for. Berre å ha fått Solstad til å tala så 
lenge at det fyller fem hundre sider, er ein prestasjon det står respekt av. Men det står ikkje til å 
nekta at intervjuet på dette viset ikkje får utnytta det potensialet som ligg i bokforma, men endar 
som rein journalistikk. 
 
SPRÅKLØYSA 
Dei beste delane av intervjuet gjeld Solstads nittitalsromanar. Her rører van der Hagen og 
Solstad ved eit problem som i så høg grad gjeld deira eigen samtale. Det er symptomatisk at dei 
her ikkje uttrykkjer seg i eigne ord, men siterer frå Henning Hagerups omtale av Professor 
Andersens natt: «Hvordan finner man i dag et dekkende språk for religiøse eller metafysiske 
problemstillinger uten å henfalle til svada, floskler, billig forkynnelse eller like billig avvisning? 
Lar slike problemstillinger seg i det hele tatt formulere i en tid som er så gjennomsekularisert 
som vår?» 
 
Som for å illustrera dette sitatet talar dei i litt under to boksider om kor naudsynt det er å 
samtala om dei metafysiske grunnvilkåra til mennesket, før dei skifter tema. 
 
Saka er vel at Solstad ikkje vil tala om dette. Det einaste han vil tala om, er romanane sine, men 
dei er skrivne nettopp fordi dei handlar om ting ein etter Solstads meining ikkje kan tala om. 
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Når van der Hagen kjem inn på Solstads visjon av far sin i himmelen i innleiinga til 16.07.41, 
seier Solstad at denne visjonen var noko som hende han i det verkelege livet, men at han her 
«støter mot grenser som man skal være litt forsiktig med å røre ved». Men kvifor det? «Fordi jeg 
er redd for å bryte sammen, rett og slett. Alt ved å snakke om dette merker jeg at det er 
vanskelig. Det er en språklig påkjenning.» 
 
Solstad vil ikkje under overflata. Han meiner vel at det ikkje kan gjerast i anna enn kunstnarleg 
form, kanskje i filosofisk form for dei ytst få som rår over filosofisk kraft, men ikkje i noko 
tilfelle i eit intervju, same kor langt det måtte vera. 
 
15. mars 2013 
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Fritt Ord og svarteliste 

Fritt Ord har gjeve ei støtte på 75.000 kroner til bokprosjektet «Witness to Madness» av Peder 
Nøstvold Jensen, betre kjend som «Fjordman». Dei har vurdert det slik at dette prosjektet 
fortener støtte etter heilt vanlege kriterium. 

Tildelinga har møtt stor kritikk, men den kan ikkje gjelda denne vurderinga, av den enkle 
grunnen at ingen andre enn styret i Fritt Ord har sett dei prosjektpapira og kapitla som ligg til 
grunn for støtta. Kritikken gjeld at støtta gjekk til nett denne forfattaren. Før han søkte, skal 
Jensen ha ytra meiningar som diskvalifiserer han frå å verta støtta av Fritt Ord same kva han no 
skriv. Men kan Fritt Ord senda forfattarar gjennom ei tryggjingsklarering på førehand, for å sjå 
om dei har politiske synspunkt som diskvalifiserer dei frå fagleg vurdering av og økonomisk 
støtte til nye prosjekt? 
 
TEKST OG HANDLING 
Kritikarar har hevda at det må vera krenkjande for dei etterlatne etter terroren at ein som deler 
ideologi med terroristen, vert teken inn i stovevarmen. Det er rett at Breivik fann ei legitime 
ring av ugjerningane sine i det antijihadistiske verdsbiletet som Jensen deler. Men det har ikkje 
vorte påvist at Breivik fyrst las Jensen og av denne lesinga fekk ideen til terrorhandlingane. 
 
Det finst ingen slik direkte kausalsamanheng mellom tekst og handling. Var det slik, kunne ein 
gje Hegel skulda for Stalin. Vil ein straffa forfattarar på grunnlag av den terroren som 
etterfølgjarane deira set i verk, vert konsekvensen fort eit anna slag terror. Jensen kan ikkje 
straffast for Breiviks handlingar. Det må òg gjelda økonomisk støtte til bokprosjekt. 
 
Men Jensen har òg sagt at «islam og alle dei som praktiserer den, må verta totalt og fysisk 
forflytte frå heile den vestlege verda». Bakgrunnen for denne ytringa er Jensens oppfatning av 
nasjonen som ein blodsfellesskap og kultur som er knytt til visse gen. 
 
Kan ein forfattar som er etnisk nasjonalist og går inn for etnisk reinsing, få støtte frå Fritt Ord til 
eit bokprosjekt der han ikkje kjem inn på nokon av desse synspunkta? Må ein forfattar i heile 
forfattarskapen sin berre ytra meiningar som dei fleste av oss oppfattar som forankra i 
humanistiske og demokratiske verdiar, for at Fritt Ord skal kunna støtta eit nytt bokprosjekt av 
den same forfattaren? 
 
BIN LADEN 
Det ville i så fall vera eit nytt prinsipp for Fritt Ord, som i 2006 støtta omsetjinga av Bin Ladens 
talar frå arabisk til norsk med 40.000 kroner. Den gongen forsvara Fritt Ord tildelinga med at 
utgjevinga ville kunna føra til offentleg debatt og gje nordmenn betre forståing av tankeverda til 
den islamistiske ekstremismen. 
 
Kva er det som har skjedd sidan 2006, sidan det var greitt at Fritt Ord fem år etter drapet på tre 
tusen menneske i New York den 9. september 2001 støtta ei bok av Bin Laden, men no ikkje 
skal kunna støtta ei bok av Peder Jensen, som rett nok talar om å deportera millionar av 
menneske på grunnlag av religiøs tru, men som enno ikkje har drepe nokon? 
 
Det som har skjedd, er at terroren sidan 2006 er rykt tettare inn på oss. Vi er personleg råka. Vi 
knyter Jensen til den mannen som råka oss. Alt dette er forståeleg. Når Breivik sjølv før eller 
sidan skriv ei bok, vil det òg verta ramaskrik, og dét vil òg vera forståeleg. Det er forståeleg om 
ein vil knebla dei som vert knytte til terroren på Utøya. Men ein kan ikkje driva ein institusjon 
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som Fritt Ord på grunnlag av kjensler. Styret i Fritt Ord må tenkja prinsipielt. 
 
AVSKY SOM KRITERIUM 
Seier ein at Fritt Ord ikkje kan gje Peder Jensen støtte til noko bokprosjekt fordi han i den 
tidlegare produksjonen sin har stått fram som etnisk nasjonalist og gått inn for etnisk segregering 
og reinsing gjennom deportasjon, så har ein knesett ein prinsipp som gjer det mogeleg å nekta 
støtte til andre forfattarar på grunnlag av heilt andre synspunkt som dei måtte ha. Omgrepa 
«etnisk nasjonalisme» og «etnisk reinsing» ligg ikkje fast, men er skrivne inn i eit felt der dei kan 
slettast og erstattast med andre omgrep. Då det for nokre år sidan vart skipa til demonstrasjonar 
mot at forfattaren Nina Karin Monsen hadde fått Fritt Ords pris, stod det «mot likekjønna 
ekteskap» og «homofob» i dette feltet. I prinsippet kan ein skriva inn kva ein vil her, berre 
mange nok deler den same avskyen. 
 
YTRINGSFRIDOMENS GRENSER 
Men finst det ikkje nokon gren ser for ytringsfridomen? Jo, og dei er nedfelte i straffelova. Men 
er ein forfattar som bryt lova på eit område, lovlaus på eit anna område? Kva med bokprosjekt 
av forfattarar som er dømde for landssvik? Eit kjent døme er Knut Hamsuns Paa gjengrodde 
stier. Var det gale av kritikarane den gong å gje boka litterær ros? «Legitimerte» Gyldendal 
Hamsuns rosande nekrolog over Hitler då dei gav ut romanen hans? Jensens «Witness to 
Madness» vil neppe vera på Hamsuns stilistiske nivå, men det vedkjem heller ikkje saka her. 
 
LOVA 
Det er noko djupt problematisk i ei førehandskvalifisering av forfattarar for å klarera dei for 
støtte til nye enkeltprosjekt, òg om ein lèt lova setja grensa. Likevel har styret i Fritt Ord gått 
gjennom Jensens tidlegare bloggproduksjon. Der fann dei «ytringer som er ekstreme, 
frastøtende, sterkt islamkritiske, og hatefulle betraktninger mot norske politikere som tillater 
innvandring». Men grensa der forfattaren ville ha vorte diskvalifisert frå støtte, gjekk for Fritt 
Ord bortanfor det ekstreme, fråstøytande og hatefulle, nemleg nøyaktig der lova set skiljet 
mellom juridisk legitime og illegitime ytringar. 
 
KOR SKAL GRENSA GÅ? 
Ved å setja grensa ved lova sette styret samstundes opp eit naud synt vern mot meir vilkårlege 
grenser for støtte. Om ein i det heile må ha ei slik grense, kvar elles skulle ho gå? Styret i Fritt 
Ord kan ikkje setja seg inn i ein forfattarskap og vurdera han politisk, og så etter skjøn plassera 
forfattaren utanfor eller innanfor ei laus ramme for kven som er politisk kvalifiserte til å verta 
fagleg vurderte for støtte til nye prosjekt. 
 
Ein kan hevda at Jensens tilknyting til Breivik er eit særtilfelle som trumfar alle prinsipp. Men 
skal ein tru styret i Fritt Ord, er det nett denne tilknytinga som Jensen forsvarar seg mot i 
bokprosjektet sitt. Ein kan ikkje avvisa ein kritikk av ein premiss på grunnlag av den premissen 
som vert kritisert. 
 
Men er ikkje støtta til bokprosjektet «Witness to Madness» ei godkjenning av alle Jensens 
synspunkt jamvel om dei ikkje vert nemnde i boka? Har Fritt Ord med støtta si indirekte sagt at 
etnisk reinsing er eit interessant prosjekt som fortener å verta gjennomdrøft? Sjølvsagt har dei 
ikkje det. Støtta til omsetjinga av talane til Bin Laden i 2006 gjorde heller ikkje Fritt Ord til den 
norske greina av Al Qaida. 

Jun 21, 2013 
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Den heilage mannen 

Nelson Mandela ligg for døden. Då apartheidregimet fengsla han i 1963, skapte dei ein heilag 
mann etter mønstret av grunnbiletet i kristendomen. 

På 1980-talet låg det an til full etnisk krig i Sør-Afrika. Apartheidregimet der ein kvit minoritet 
rådde over den store majoriteten av folket, stod for fall. Demografiske og politiske omstende 
hadde svekt det kvite mindretalet. I 1936 hadde dei vore 21 prosent av folkesetnaden; no var 
dei reduserte til 12 prosent, og delen deira var søkkande, samstundes som så godt som heile 
resten av verda stod samla mot regimet. I lengda kunne dei ikkje halda seg ved makta. Men dei 
kunne godt ha klamra seg fast med alle middel i årevis. 
 
MILLIONAR AV DØDE 
Her kunne ein sjå for seg ein borgarkrig med millionar av døde, millionar på flukt og eit 
øydelagt land. Historia hadde avla fleire døme på dette. I Kongo hadde dei kvite kolonistane 
flydd brått frå landet i 1960, næringsliv og infrastruktur hadde vorte lamma, og sidan hadde 
historia til landet handla om diktatur og krig. 
 
I Algerie hadde kolonikrigen lagt tusenvis av landsbyar i ruinar og kosta ein million sivile livet, 
og masseflukta av franskmenn hadde tappa landet for størstedelen av høgt utdanna menneske. 
 
Etter ti års frigjeringskrig vart 200.000 portugisarar i 1975 kasta ut frå Mosambik, og dei brende 
og øydela det dei rakk på vegen. Så fylgde femten års borgarkrig med økonomisk og 
administrativt samanbrot og kanskje to millionar flyktningar. 
 
I det noverande Zimbabwe hadde det kvite mindretalet leidd av Ian Smith freista å halda seg 
ved makta. Resultatet var ein grufull borgarkrig som radikaliserte alle partar og gav makta til den 
mest ytterleggåande fløya under Robert Mugabe, som etter tretti års styre har forvandla den 
sterkaste økonomien i Afrika til ein ruin. 
 
Mykje av æra for at Sør-Afrika slapp slike katastrofar, tilfell éin mann: Nelson Mandela. Men 
han må dela æra med F. W. de Klerk, den kvite statsministeren som skjøna at apartheidregimet 
måtte gjevast opp, og som delte fredsprisen med Mandela i 1993. 
 
Det ein kan ovundra hjå desse politikarane, er at dei skjøna at deira eigne folkegrupper hadde 
mest å tena på ei fredeleg semje. Det likna eit mirakel: friviljug nedleggjing av våpna, fjerning av 
raseskiljet og storstila forsoning etter femti år med konflikt i staden for eit nådelaust 
rettsoppgjer. 
 
EIN HEILAG MANN 
Det som gjorde skilnaden mellom katastrofe og forsoning, var den forbløffande 
personlegdomen til ein mann som hadde vore innesperra i 27 år og kom ut lysande av godleik. 
Denne forvandlinga vert ikkje mindre imponerande av at Mandela i 1965 hadde vore arrestert 
som leiar av Umkhonto, ein organisasjon som skulle driva sabotasje for å svekkja 
apartheidstyret og utdanna geriljaleiarar om ein geriljakrig ikkje var til å unngå, som Mandela 
sjølv forklåra det i forsvarstalen sin under rettssaka i 1964. 
 
Vanlege menneske vert ikkje gode av å verta sperra inne, men øydelagde. Undertrykkjing lutrar 
ikkje, men korrumperer. Ein som trer fram for verda med eit andlet som Mandelas etter så lang 
tids fangenskap, må frå byrjinga ha vore av det stoffet som helgenar vert laga av. Då 
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apartheidregimet fengsla han, skapte dei ein heilag mann etter mønstret av grunnbiletet i 
kristendomen. Etter 27 år steig han lysande opp or grava og vart folkefrelsaren i ei tid av krise. 
 
UNNATAK I HISTORIA 
Slikt er visst berre mogeleg som unnatak i historia og berre heilt ytst på randa av katastrofar. 
Også i Sør-Afrika var tida for mirakel snøgt over. Slutten på apartheid hindra borgarkrigen, men 
tjue år seinare er Sør-Afrika heilt på topp i verda både når det gjeld valdeleg kriminalitet og 
skilnad mellom rike og fattige; korrupsjonen går langt inn i statsapparatet; mest ein femtedel av 
høgt utdanna sørafrikanarar har reist frå landet sidan 1995, 800.000 kvite har flytt ut. 
 
Men òg mange utdanna svarte og farga forlèt landet. Mellom emigrantane oppgjev alle 
folkegrupper frykta for vald som den viktigaste grunnen til at dei dreg. Etter offisiell statistikk 
har det sidan 1990 vore 2863 valdelege åtak på kvite bønder og 1592 mord. Uavhengige kjelder 
seier at talet på drepne ligg nærare 3000. Mordraten i landet er tretti gonger høgare enn i 
England. 
 
Nokon forklarer dette som etterverknader av apartheidsystemet, og det er sant at Mandela og 
ANC tok over eit land der halve folkesetnaden mangla elektrisitet og der ein tredjedel var 
analfabetar. I ei folkegruppe med enorm arbeidsløyse i eit land med svære skilnader på dei som 
har og dei som ikkje har, må ein òg rekna med høg vinningskriminalitet. Men òg annan vald er 
skakande sterkt til stades. Talet på melde valdtekter er mest tre gonger så høgt som i USA, og 
ein reknar med at berre 1 av 36 valdtekter vert meld. I 2011-12 vart 64.500 valdtekter melde. 
 
Uvilkårleg ville ein trudd at ein leiar og ei rørsle som kunne kvitta seg med apartheidsystemet 
utan vald, òg skulle ha kunna funne vegar til å utvikla eit samfunn som ikkje ville ha klatra til 
verdstoppen i valdeleg kriminalitet og skilnad på rike og fattige. Men det er med viljen sin til 
konfliktløysing og sin sanningskommisjon at Mandela og Sør-Afrika braut nytt land og vart eit 
føredøme for verda, ikkje i praktisk politikk. 
 
KOMMUNISME 
I det såkalla «Fridomsbrevet» frå 1989 sa Mandela seg påverka av marxistiske tankar og meinte 
at ei eller anna form for sosialisme var naudsynt for at den fattige verda skulle korta inn på det 
økonomiske forspranget til den rike verda. 
 
Sidan 1996 førde ANC likevel ein nyliberal økonomisk politikk. Denne pendlinga mellom dei 
to motspelarane frå førre hundreåret, kommunisme og kapitalisme, seier noko om kor 
vanskeleg det er å tenkja seg økonomiske og politiske åtgjerder utanfor ramma av den kalde 
krigen, jamvel etter at denne krigen er over. 
 
Også kampen mot apartheid i Sør-Afrika var vikla inn i rivaliseringa mellom USA og Sovjet. I 
kampfasen var det strategisk viktig at Mandela ikkje vart knytt til kommunismen, fordi dette 
kunne motivera vestlege land til å støtta apartheidregimet. 
 
«I LENINS ÅND» 
Mandela sjølv avviste alltid at han hadde hatt noka tilknyting til kommunistane, og seier at han 
såg på kommunismen som noko framandt for Afrika. Men i ei bok av den britiske historikaren 
Stephen Ellis vart det i fjor lagt fram dokumentasjon på at Mandela likevel hadde vore medlem 
av det sørafrikanske kommunistpartiet. 
 
I forsvarstalen sin frå 1964 skildra han seg sjølv som ei blanding av afrikansk nasjonalist med 
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sympatiar for kommunistlanda fordi dei alltid hadde støtta kampen mot apartheid. Politisk 
gjekk han inn for politisk demokrati og statleg overtaking av gruveindustrien, bankvesenet og 
jordeigedom. Men også her endra Mandela seg med åra. 
 
I 1990 fekk Mandela Leninprisen - den gamle, omdøypte Stalin-prisen. Det var siste gong 
Sovjet-styret delte ut denne prisen, for året etter vart Sovjetsamveldet oppløyst. Slik omstenda 
var på denne tida, kunne ikkje Mandela få teke imot æresprovet. Men i 2002 kunne han halda 
takketalen sin i den russiske ambassaden i Pretoria. Då priste han Lenin som ein ugløymeleg 
revolusjonær. «I Lenins ånd» ville han tilpassa sine metodar til nye omstende til det beste for 
«massane». 
 
TOMROM I TENKJINGA 
Den kalde krigen styrde ikkje berre stormaktspolitikken, men òg den politiske tenkjinga. I tida 
mellom den andre verdskrigen og Berlinmurens fall var det knapt rom for anna enn motseiinga 
mellom kapitalisme og kommunisme, og begge systema omfamna vekst, stordrift og 
sentralisering på kvar sine vis. 
 
Ved at det berre var plass for enkle val mellom enkle system som var meir eller mindre 
fastlagde, oppstod det eit visst idémessig tomrom i politikken. Det er som om ein høyrer 
klangen av dette tomrommet i nokre av talane til Mandela. I innsetjingstalen hans frå 1994 er 
det nett dei store og samlande tankane som vart sette fram, medan det ikkje finst nokon presise 
framlegg om korleis den sørafrikanske framtida skulle byggjast, berre generelle proklamasjonar 
om rettferd, fred, arbeid, brød, vatn og salt for alle, og ikkje eitt ord om korleis. 
 
OBAMA 
Det er noko her som tek tanken over på ein annan stor folkeleiar og folketaler, nemleg Barack 
Obama. Obama ville òg samla ein splitta nasjon, og til liks med Mandela hadde han Ghandi 
som førebilete. Med fabelaktige talegåver og med ein medrivande personlegdom skapte Obama 
ei von om ein ny æra i amerikansk historie. 
 
Eit år ute i den andre presidentperioden sin ser det ut til at han vil verta hugsa meir for talane 
sine enn for politikken. Det kan ikkje seiast om Mandela, som sjølvsagt vil verta hugsa for 
forsoningsbragda. Men heller ikkje han vil verta hugsa for praktiske politiske grep som sette ein 
annan kurs enn dei velkjende. Det er kanskje ikkje oppgåva til politikarane, men filosofane å 
finna slik kurs. Men vi har diverre ikkje betre røynsle med den sistnemnde gruppa. 
 
28. juni 2013 
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Pappaperm-partiet 

Sosialistisk Venstreparti (SV) har hatt tre store høgdepunkt, fire om ein reknar med 
gjennombrotet til Sosialistisk Folkeparti i 1961. Dei tre andre kom i 1973, 1989 og 2001. 

Alle høgdepunkta var knytte til einskildsaker: fredssaka, EU-saka, miljøsaka og barnehagesaka. 
Einskildsakene har vore fronta av leiarar med stort personleg truverde: Finn Gustavsen, Erik 
Solheim og Kristin Halvorsen. 
 
Suksessoppskrifta for partiet synest å vera å finna ei sak som kan mobilisera mykje folkeleg 
støtte, leidd av ein frontfigur som utstrålar truverde. Med denne oppskrifta plar SV dobla 
røystetalet sitt, slik dei gjorde med Solheim og miljøsaka i 1989 og med Halvorsen og 
barnehagesaka i 2001. 
 
KORTVARIG 
Baksida av denne medaljen er at suksessen har vore kortvarig. SV vert alltid kasta ut av 
paradiset straks dei er komne inn. Uvane med sola vert dei blenda når ho råkar, og ramlar ned i 
«skugganes dal» som då Hanna Kvanmo leidde partiet i 80-åra. 
 
Satsinga på einskildsaker har gjort SV til meir protestrørsle enn parti. Så lenge slike 
einskildsaker er viktige nok, ærleg nok opplevde og truverdig nok fronta, kan dei òg føra eit 
parti til høgdepunkt. Men når protestrørsla vert ein del av regjeringa og makta, misser ho 
truverde som protestrørsle. Særleg tydeleg er dette hos den SV-generasjonen som no sit i 
regjeringskontora. 
 
Då Lysbakken nytta fedrekvoten sin til å skriva boka Frihet lik- het farskap, presenterte han 
henne som eit «kampskrift» for likestillinga mellom kjønna. Hadde han gløymt at han var 
barne-, likestillings- og inkluderingsminister i det mest likestilte landet i verda? Ein kan ikkje 
mobilisera menneske til kamp for ei sak som for lengst er vunnen, som nærast alle er samde 
om, og der saksmålberaren er statsråd. 
 
INNSKRENKA 
Området for store saker som Lysbakken kunne mobilisera veljarar kring, har vorte sterkt 
innskrenka av makta som partiet hans har fått. Han kan ikkje gjera noko med klimasaka, som 
Stoltenberg alt har ekspropriert med månelandinga på Mongstad og innkjøpet av kvotar for å 
auka norske CO2-utslepp. Han kan ikkje berga dei nordatlantiske villaksstammane utan å få 
bråk med fiskeriministeren. Eit økologisk landbruk står ikkje eingong i SVs program. Ureining 
er alle imot og kan ikkje gjerast til valvinnar. 
 
Fredssaka er korkje tapt eller vunnen, men ligg i fortida. No har SV vorte eit NATO-parti som 
ikkje berre har gjeve opp fredssaka, men stør norsk krigføring i fjerne land. Motstanden mot 
EU kunne ein har ført vidare med ein kamp mot EØS. Men her ligg SV lågt, for nei til EØS er 
på veg til å verta ei god sak for innvandringsskeptikarar. Og SV er eit innvandringsparti. Men 
det lèt seg ikkje gjera å mobilisera på ja til EØS og EU, som ein er imot, for å sikra auka 
innvandring, som ein er for. 
 
Den økonomiske utviklinga har gjort Noreg til det rikaste landet i verda. Det har rive grunnen 
vekk under politikken til alle parti som held oppe band til planøkonomien. Ein tradisjonell 
venstresosialistisk økonomisk politikk treng sosial naud hos store grupper for å kunna 
mobilisera folk. Men hos oss er jamvel dei fattige rike. 
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KJØNNSSAKA 
Og barnehagesaka er vunnen og gløymd. Som skuleparti er SV i beste fall tvilsamt, i tillegg til at 
alle parti er skuleparti. Alt dette har Halvorsen brukt opp. Kva står att til Lysbakken? Jau, 
kjønnssaka, som òg alt er vunnen, så langt som ho kan vinnast i politikken. Men det er ei sak 
som kan vinnast nokre gonger til utan å vekkja motstand hos Ap og Sp, som er opptekne av 
andre ting. 
 
Slik vart den store saka til SV at mødrer lyt slutta å amma borna sine lenger enn mødrekvoten 
tilseier, koma seg attende i jobben så tidleg som råd og etterlata spedbarnet til faren, det vil seia 
til morserstatninga og morsmjølkerstatninga. 
 
Lysbakken ville òg at staten skulle organisera «papparingar» der permitterte pappaer kunne gå 
saman i «trillegrupper» for å «dele erfaringer, få økt selvtillit og ha et sosialt fellesskap» under 
pappapermisjonen. SV gjekk bokstavleg tala i barndomen. 
 
No måtte Lysbakken gå av som statsråd før desse storarta prosjekta vart gjennomførde. Men 
etterfylgjaren til Lysbakken i statsrådsstolen, SV-aren Inga Marte Thorkildsen, fylgde opp saka 
hans med å lansera ein pappa-app som skulle gjera det enklare for einsame trillepappaer å 
koma i kontakt med kvarandre. 
 
Såleis starta venstresosialistane med kampen mot atomvåpna og enda med innføringa av ein 
pappa-applikasjon. 
 
STRATEGISKE OMSYN 
SV vart eit parti utan sak. Leidd av ein mann med svekt truverde. For Audun Lysbakken er 
ikkje framom alt ein riddar for pappagrupper. I si tid i Sosialistisk Ungdom på 2000-talet gjekk 
han inn for revolusjonær overgang til planøkonomi og offentleg konfiskering av private 
bedrifter, om ein skal tru Torbjørn Røe Isaksens artikkel «Marxist i regjeringen» på Minerva-
nett. 
 
Ingen kan missa truverde berre ved å ha klassiske marxistiske synspunkt, om dei vert godt 
grunngjevne. Men når ein offentleg person fremjar marxistiske synspunkt og ikkje ser nokon 
grunn til å ta sjølvkritikk før han skal inn i regjeringa, må ein tru at mannen distanserer seg frå 
Marx av strategiske omsyn. 
 
Den autoritære tankegangen heng òg att i SVs programpostar, til dømes i vedtaket frå 
landsmøtet i 2009 om å avvikla alle norske friskular. Og draumen om å leggja alt under staten 
ytrar seg òg i ein likestillingspolitikk som ikkje vil gje menneska fridom til å stilla seg til 
kvarandre som dei sjølve vil. 
 
Om ein ikkje kan arbeida for fredssaka, mobilisera for miljøet eller leggja ned børsen, så kan 
ein likevel skunda fram ei «grunnleggende sosial forandring» som Lysbakken skriv i boka si, 
nemleg i folks privatliv. 
 
DET RETTE MEDVITET 
Her kan ein revolusjonera og konfiskera utan at Stoltenberg protesterer. Her kan ein til dømes 
føra inn fedrekvoten sjølv om mange fyrst ikkje vil ha han. For fedrekvoten, det vil seia staten, 
«skaper en ny norm» og er med på å «bevisstgjøre menn». 
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Bevisstgjeringa skal altså ikkje skje gjennom meiningsutveksling og daning, og det er ikkje 
opning for at ein kan ha eit anna, velgrunna synspunkt. Staten sit inne med det rette medvitet og 
dei rette normene og skal nytta maktmidla sine til å overføra både medvitet sitt og normene sine 
til undersåttane. 
 
Såleis har den opne utanrikspolitiske opposisjonen som starta i 1961, vorte til statlege inngrep i 
folks medvit og privatliv i 2013. 
 
Såleis har den opne utanrikspolitiske opposisjonen som starta i 1961, vorte til statlege inngrep i 
folks medvit og privatliv i 2013. 
 
23. august 2013 
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Avkristninga av Kristeleg Folkeparti 
Til no i valkampen verkar det som om mest alle parti nyttar det same reklamebyrået og fylgjer 
det same rådet: Vis fram partileiaren, men skjul politikken. Til naud kan du løyna begge delar, 
slik som Høgre, der heile leiarskapen sit musestill i von om at valkampen snart skal gå over, 
medan den største og mest vellukka saka til Arbeidarpartiet er Stoltenberg som taxisjåfør. 
 
Det skaper inntrykk av at den verkeleg store saka for politikarane er å verta vald, og helst av 
alle, og at dei trur dette vert best oppnådd ved ikkje å støyta nokon. Ein får ei kjensle av at 
partia leikar gøymsle med veljarane. 
 
Men når dei politiske sakene som profilerer eit parti vert haldne på innerlomma, vert politikken 
til eit reality-program der alt som tel, er kven ein likar fjeset på eller ikkje. Men mange synest å 
tru at andletet vert best lika om ein står fram andletslaus. 
 
Dette frieriet til majoriteten er mest uheldig for idépartia, som har eksistensretten sin knytt til 
klåre standpunkt hos ein minoritet. Uklår tale for å koma i posisjon undergrev truverdet, og for 
idépartia er truverdet alt. 
 
STØYTER PÅ GRENSENE 
Ta til dømes eit verdikonservativt parti som Kristeleg Folkeparti, som i åtti år har kjempa mot 
historias gang med vekslande hell. Dei kunne kanskje endeleg profittera på å halda fram med å 
tala tidsånda midt imot. For på fleire område kan det vera at kulturradikalismen no støyter på 
grensene sine. 
 
På dei seinaste ti åra har skilsmålsraten gått ned frå 50 til 40 prosent, alkoholkonsumet hos dei 
under tjue år har gått jamt nedover sidan tusenårsskiftet, talet på unge menneske som reknar seg 
som «personleg kristne», har vorte tredobla sidan 1985 og er no på 28 prosent. Tida kan vera 
inne for dei verdikonservative sakene. 
 
Ein finn dei i Kristeleg Folkepartis prinsipprogram: abortsaka med avgrensing av sjølvavgjerda 
gjennom obligatorisk rådgjeving, ekteskapssaka med oppheving av den nye ekteskapslova om 
kjønnsnøytralitet, skulesaka med styrkjing av kristendomsundervisninga og betre kår for 
friskulane, kontantstøtta for å halda dei minste borna heime og utsetja barnehagestarten, 
ultralydsaka mot sortering av foster, spørsmåla om eggdonasjon og surrogati. 
 
Den teknologiske utviklinga vil med visse gjera nokre av desse sakene endå meir prekære og 
reisa nye vi må ta stilling til. Knapt noko parti skulle ha betre føresetnader til å møta desse 
etiske og filosofiske utfordringane enn Kristeleg Folkeparti, fordi slike saker kan krevja ein type 
refleksjon som ligg i den verdikonservative tradisjonen til partiet. 
 
POLITISK LØYSING 
I mange partimiljø har ein av-gjort abortspørsmålet på grunnlag av vaksne einskildindivids rett 
over eigen kropp. Ein må då definera det levande, men enno ufødde fosteret som ein del av 
morskroppen. På eit eller anna tidspunkt må ein likevel tilkjenna fosteret eige liv. Men på kva 
for eit grunnlag? Her ser ein lett at abort er eit etisk spørsmål som har fått ei politisk løysing. 
Men etisk er saka enno open. Det kunne tala for ein meir restriktiv praksis enn vi har i dag. 
 
Men det kan verka som om Kristeleg Folkeparti freistar å løyna dei viktigaste og mest særprega 
sakene sine, som om dei trur at dei vil tapa på å stå fram med ein klår profil. I 
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«presentasjonsboka» til partiet vert abortsaka nemnd, men ikkje at partiet vil føra inn att 
reserveringa av ekteskapet for heterofile. I lista over hovudsakene til partiet er berre tre av ti 
punkt knytte til den sentrale partitradisjonen. 
 
I Kristeleg Folkepartis viktigaste sjølvpresentasjon, ein You-Tube-video med leiaren Knut Arild 
Hareide, lagd ut heilt øvst og sentralt på heimesida til partiet, vert verdisakene ikkje eingong 
nemnde ved namn, berre innforstått hinta til med abstrakte talemåtar om «menneskeverdet». 
Og hinta går i alle slags leier. 
 
SV-POLITIKK 
Til dømes opptrer Hareide med politikken sin på kjøkenet til ein vilt framand kjernefamilie 
med eit om lag halvt år gamalt diebarn. Midt i valtalen hans bryt mora opp, får på seg yttertøyet, 
går på arbeid i ammetåka og etterlèt diebarnet, som no vert flaskebarn, til faren, truleg heime på 
pappaperm, ei sak vi elles knyter meir til SV enn til Kristeleg Folkeparti. 
 
Det kan vere gode grunnar til å gå inn for likestillinga. Men for eit parti som Kristeleg 
Folkeparti hadde det vore meir naturleg å nytta høvet til å slå eit slag for kontantstøtta og dei 
tradisjonelle familieverdiane. I staden seier Hareide her at «ingen familiar er like». 
 
Med dette hintet kan han dekkja alle synspunkt. På den eine sida kan han unngå å verta teken 
for å diskriminera einslege mødrer, einslege fedrar, likekjønna omsorgspersonar og single av 
alle kjønn, og på hi sida kan han hevda at han forsvarar dei som vil vera heime med dei minste. 
Det einaste han ikkje oppnår, er å gjera greie for kva han verkeleg meiner. 
 
IKKJE EIGEN POLITIKK 
Valvideoen syner òg Hareide på vitjing i ein av dei meir enn seks tusen barnehagane i landet 
mellom ei utruleg lågmælt handfull av våre meir enn ein kvart million barnehageborn. Ein 
verdikonservativ kommentar kunne her ha vore å reisa spørsmålet om ikkje ei overveldande 
statleg fellesoppseding av alle born frå eittårsalderen kunne undergrava kulturelt mangfald og 
sjølvstendig utvikling. Men Hareide nemner ikkje eingong kontantstøtta, sin eigen programpost, 
men lovpriser tvert om den fulle barnehagedekninga, endå ei SV-sak. 
 
Deretter syner videoen Hareide på skulen. No då? Men leiaren i Kristeleg Folkeparti nemner 
ikkje med eitt einaste ord rolla til kristendomen i skulen, ei av dei store kampsakene i historia 
til partiet. Han vil berre ha fleire lærarar, til liks med SV, det òg. Friskulane vert ikkje omtala. 
Men burde ikkje eit verdikonservativt, kristendemokratisk parti ut ifrå idégrunnlaget sitt gå inn 
for å lausriva skulane frå den sekulære staten? Kva Hareide meiner om dette, får vi ikkje vita. 
 
Han ruslar berre vidare, trillande på ein terrengsykkel, smilande og omgjengeleg, snill og rund. 
No vil han ha oss til å røysta på han fordi han vil gje pengar til fleire sykkelvegar. Hjartesakene 
hans vert meir og meir utflytande, og det endar med at han styrtar inn på ein fotballbane og tek 
ballen frå nokre gutungar for å syna at han brenn for vaksenorganisert leik. Det er nett før han 
går inn for gratis frottésokkar for alle. Og brenn for det. 
 
Hareide «brenn for menneskeverdet» i valvideoen sin, men berre reint generelt. Når politikken 
vert like kjønnsnøytral som den nye ekteskapslova, set han ikkje fyr på nokon. Om du vil femna 
alle, går det i politikken som med dei promiskuøse i kjærleikslivet: Det endar med at du ikkje 
får nokon. 
 
30. august 2013 
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Underhaldningsdemokratiet 
Valkampen i 2013 vart opna med at alle dei største avisene gjekk saman for å få fleire til å nytta 
røysteretten. Eitt av oppslaga i kampanjen er kjendisar som fortel oss kvifor dei skal røysta. 
Av desse rollemodellane er det berre éin som med rette kan kallast ein kulturpersonlegdom, 
nemleg forfattaren Amal Aden. Den grunngjevinga ho gjev for å røysta, er nøktern: for å vera 
ein del av demokratiet og fordi det finst land utan valfridom. Som forfattar og forkjempar for 
minoritetar veit ho at demokratiet i seg sjølv ikkje endrar noko, men berre opnar for den 
personlege innsatsen som skaper noko nytt. 
 
Ingen av dei andre kjendisane er like smålåtne på vegner av demokratiet. Langrennskvinna 
Therese Johaug vil røysta for å «påvirke hvem som skal styre Norge», mens langrennsmannen 
Petter Northug røystar fordi han vil «påvirke fremtiden». Ein skal altså kunna nytta heile livet 
sitt til å stå på ski og spela poker og likevel forma framtida ved å nytta røysteretten. Dét kallar eg 
å få i pose og sekk. 
 
Ein programleiar i NRK seier at han vil røysta ved stortingsvalet «fordi jeg bryr meg om kloden 
vår», som om valet skulle ha noko å seia for kloten vår. Ein annan NRK-kjendis seier at «hvis 
jeg vil ha noe å si så hjelper det lite å sitte hjemme å [sic] klage, derfor bruker jeg min rett, 
borgerplikt og privilegium til å stemme». Ho trur at livet er delt opp i to avgrensa område, eitt 
privat der ein set alle krefter inn utan at det vedkjem andre, og så røystegjevinga der ein 
mirakuløst bergar verda utan innsats. 
 
UNDERGREV GRUNNIDEE 
Størstedelen av medråderett og påverknad, endring og skaping skjer ikkje i røystinga, men i 
kvardagslivet og det sivile samfunnet utanfor politikken. Innverknaden på samfunnet er større 
gjennom det eg gjer i familien og yrket mitt, i vala mine som forbrukar og lesar, i samtalane eg 
tek del i, det eg gjer kvar dag gjennom heile livet mitt, enn gjennom kva for ein røystesetel eg 
slepper i urna ein gong annakvart år. I pressekampanjen for å nytta røysteretten vert rekkjevidda 
av politiske val overdriven, medan kva det personlege dagleglivet har å seia, vert undervurdert. 
 
Ved å velja idrettsstjerner, NRK-kjendisar og ein rosabloggar som skriv om hairextensions og 
spa, til rollemodellar, undergrev denne pressekampanjen ein av grunnideane i demokratiet, 
nemleg at røysting må gjerast på grunnlag av opplysing. Kampanjen fortel i røynda at det ikkje 
er så viktig om vi veit kven vi røystar på, berre vi røystar. Men om veljarane ikkje er politisk 
opp-lyste, er det politiske demokratiet utan meining. 
 
Ein viktig del av denne opplysinga må vera å kjenna avgrensinga som røysteretten har. Laust 
snakk om å vera med på å forma kloten og framtida, for ikkje å snakka om å ta del i styringa av 
landet gjennom røystinga, gjer henne til legitimering av politisk fåkunne og passivitet og fører til 
forakt for politikken hos dei som skjønar at det å røysta ikkje er det same som å styra landet. 
 
VAGE SAKER 
Viktig må det òg vera å vita kva ein røystar på. Men går eg inn på nettsidene til partia, finn eg 
vage overskrifter som «sats på kunnskap», «vis varme», «skap verdier», «kunnskap i skolen», 
«trygge arbeidsplasser», «folk først», «menneskeverd i sentrum», «flere lærere og nye skolebygg» 
og så bortetter. Det er mest ingen skilnader her. 
 
Når til dømes partiet Venstre møter meg med setninga «Mennesker er viktigere enn systemer», 
så seier det meg like lite som Høgres slagord om at «Norge trenger nye ideer og bedre 
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løsninger». 
 
Denne politiske svadaen fornærmar meg som myndig individ. Eg vil ikkje ha politikarar som 
snakkar meg etter munnen og fortel meg det dei trur eg vil høyra. Eg vil vita kva som er dei 
viktigaste sakene til kvart parti, og kva for saker eg kan rekna med kjem til å verta sette ut i livet 
etter valet om det partiet eg røystar på, kjem i posisjon. 
 
Her sviktar partia meg. Kristeleg Folkeparti fortel at hovudsaka deira er å overvinna 
fattigdomen heime og internasjonalt. Det trudde eg var ei sak for Raudt eller SV. Høgres store 
sak syner seg å vera fleire og betre vegar. Det trudde eg var ei sak for Arbeidarpartiet, 
Senterpartiet og Framstegspartiet. Om vegar er det viktigaste for meg, skal eg då kasta lodd 
mellom desse fire partia? Dersom skule er det viktigaste for meg, kan eg visst røysta både 
Venstre, Høgre, Kristeleg Folkeparti eller Arbeidarpartiet, som med små innbyrdes skilnader 
vil halda på den same skuleordninga som i dag, berre med fleire lærarar, som om problemet i 
skulen skulle vera noko reint kvantitativt. 
 
Om ein til dømes skulle vera for ein strengare asylpolitikk, måtte ein vel kunna lita på 
Framstegspartiet? Men slår ein opp på heimesida til partiet, finn ein ikkje noko hovudoppslag 
om innvandringa. Hovudsaka er visst meir politi og mindre kriminalitet. Men finst det noko 
parti som vil ha meir kriminalitet? Ikkje eingong Senterpartiet seier rett ut at hovudsaka til 
partiet er å berga norsk landbruk, men pakkar saka inn i lyriske talemåtar om å «ta hele landet i 
bruk». 
 
SABOTERER 
Denne tendensen til å pakka vekk hovudsakene sine og heller skilta med påhitt som ein trur 
kan vera populære, er gjennomgåande for alle partia på Stortinget. Men når partia legg bort dei 
verkelege hovudsakene sine og i staden frir til heile folket på uklår grunn og med mest dei same 
sakene, vert det demokratiske valet sabotert. 
 
For når partia held munn om kva dei meiner er viktigast, og heller talar om kva dei trur kan få 
brei støtte, kan eg ikkje lenger velja ut ifrå kva eg meiner er viktig. Partia appellerer ikkje til meg 
som opplyst og myndig individ, men som politisk fåkunnig menneske, det dei gamle grekarane 
kalla ein idiot. 
 
Demokratiet søkk då ned til forføring gjennom underhaldning. Massemedia legg opp til dette. 
Politikarane vert no presenterte i etterlikning av realityshow. Daglege meiningsmålingar grip inn 
i debatten og sporar han av. Fyrstesider med oppslag om «dramaet Jens og Erna» skaper 
såpeopera av det valet som samstundes vert marknadsført som avgjerande for framtida til 
kloten. 
 
Om pressa og fjernsynet, redaktørane og journalistane ved neste val vil få fleire til å røysta og på 
eit meir opplyst grunnlag, burde dei endra på desse rammene for valkampen. 
 
6. september 2013 
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Slaktarkjerringa og dei heilage kyrne 
Sist veke gjekk pressa laus på den nye familieministeren. I eit uvêr av presseoppslag lyste det 
opp svære transparent om «homohatar». Vi fekk òg ei Facebook-side som ville at «Solveig 
Horne må gå», slik at vi i staden kunne få ein minister «som viser forståelse for at voldtekt er 
noe folk ikke ønsker». Er verkeleg Solveig Horne ein homohatar som meiner at dei valdtekne 
kvinnene har like mykje ansvar som valdtektsforbrytaren? Sjølvsagt ikkje. 
 
I Twitter-meldinga frå 2010, der ho «lurer på om det er helt greit at barnehagene leser 
homoeventyr for små barn», tok ho ikkje til orde for å fremja diskriminering av minoritetar. Ho 
kommenterte ein artikkel i Vårt Land som handla om arbeidet til regjeringa med å «overføre 
den kjønnsnøytrale samlivsideologien til barnehagen», som journalisten skreiv. 
 
NEW AGE-KURS 
Som ein lekk i dette arbeidet hadde departementet støtta produksjon og distribusjon av ei 
handbok som tok sikte på å «utvide barns kjønnsidentitet» og innlemma seksuelt mangfald i 
kunnskapsformidlinga til to-, tre- og fireåringar. Dette var eit prosjekt for endring av medvit på 
djupt nivå. Personlegdomen hos dei tilsette i barnehagen, hos borna og hos foreldra skulle 
endrast gjennom øvingar som gjev assosiasjonar både til medvitsutvidande New Age-kurs og til 
politiske omskoleringsprogram. 
 
Under leiing av ein ekstern «profesjonell samtalepartner» skulle dei tilsette verta 
«kjønssensitive» gjennom sjølvgransking, liggjande på ei «yoga-matte» til «stillferdig musikk» 
medan «veilederen» med langsam røyst les opp spørsmål for dei, og dei finn ut om dei har vore 
utsette for «kjønnstypiske læringsstrategier» i barndomen. 
 
Deretter skal borna og dei tilsette observerast med videokamera «nærmest som et 
overvåkningskamera» med vidvinkel «for å få med hele rommet», for seinare analyse. Borna 
skal intervjuast, i løyndom, idet pedagogane læst som dei leikar med dei og lèt ei handdukke 
koma med spørsmål for å avdekkja kjønnsstereotypiske haldningar. 
 
TILLÆRT HOMOFOBI 
Alt i toårsalderen kan ein sjå at gutar er «mer aktive, konkurranseorienterte og på hugget», 
medan jentene ofte spelar «en mer underdanig og passiv rolle». For å retta på dette kan ein læra 
gutane opp til å oppføra seg som jentene, og omvendt: Prosjektgruppa utførde «arbeidet med 
guttene» på eit «separat og rolig område», der dei «fokuserte på å utforske følelser gjennom 
dans, musikk og tegning», men òg med «fysisk kontakt, massasje og sansene». 
 
Gutane vart fortalde soger der heltane var redde, og fekk leika med å passa spedborn og stryka 
klede og prøva ut «kostymer for å gi dem anledning til å utforske karakterer og identiteter til det 
andre kjønnet». Jentene vart tekne utandørs og fekk spela fotball, klatra i tau og overvinna 
fysiske hindringar. Dette førde til «signifikant framgang» for jentene, som fikk auka sjølvkjensle, 
mens gutane oftare spontant leika seg med å stryka klede. 
 
For å gripa inn mot til dømes «tillært homofobi» frå familien hos borna vert det tilrådd å la dei 
framføra kjende forteljinger som skodespel, men med melding om å byta om på rollene. I soga 
om Sankt Georg og draken vert Sankt Georg til Sankt Georgina, og prinsessa vert prins. Ein 
kan òg fortelja eventyret om Raudhette og dinest dramatisera eventyret med Raudhette som gut, 
eller lesa eventyr som endar med at ein prins får ein annan prins i eit likekjønna ekteskap. 
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OMBYTING 
Denne ombytinga av kjønnsroller kan møta på motstand hos borna, vert det åtvara mot i heftet. 
Borna vil kanskje streta imot ei slik omskriving av kjende og kjære forteljingar som dei har knytt 
kjønnsidentiteten sin til. Det kan vera at pedagogen «må utøve litt mildt press her», heiter det. 
Kanskje vil nokre gutar ikkje vera Raudhette og yta «litt motstand til å begynne med, slik at det 
kan være nødvendig med litt mildt press og støtte for å få barn inn i de ombyttede rollene». 
 
Så set ein borna til å teikna forteljingane med dei ombytte kjønnsrollene. Dinest skal 
pedagogane hengja teikningane opp på veggen og nytta dei som utgangspunkt til å snakka med 
smårollingane om seksuell orientering. Teikningene kan òg gje høve til å «snakke med 
foreldrene om kjønnsstereotyper». Ein skal ikkje spørja foreldra om kva dei meiner om dette 
endringsprosjektet med borna deira, men tvert om prøva å endra foreldra òg 
 
ALLE VAR MED 
Kan det vera heimel i barnehagelova for slike verkemiddel? Det har korkje forfattarane, pressa 
eller politikarane spurt seg om. Prosjektet vert applaudert av den norske staten. Lysbakken 
betalte, Likestillingsombodet støtta det, Kunnskapsdepartementet tilrådde resultatet som ein 
«inspirasjon for arbeidet med likestilling i barnehagen». Handboka ligg enno ute på heimesida 
til Utdanningsdirektoratet med statleg tilråding om å verta nytta i barnehagane. 
 
Ein treng ikkje vera «homohatar» for å stilla seg tvilande til denne «pedagogikken». Solveig 
Hornes twitra tvisyn var ikkje berre heilt legitimt, men teikn på eit naudsynt og prisverdig 
liberalt instinkt. 
 
ANSVARET 
Den andre «sjokkutsegna» til Horne, om at jenter kan takka seg sjølve om dei vert valdtekne, 
vart ikkje berre teken ut av kontekst, men har aldri vore ytra. Konteksten var valdtektssakene 
under russefeiringa i 2011. Her kommenterte Horne sexologen Margrete Aaslands utsegn om 
at «ein kan ikkje runke ein gut, og ligge og kline med han, og samstundes tru at ein ikkje sender 
ut signal om at ein vil ha sex». 
 
Horne såg den gongen «mange gode poeng» i utspelet frå sexologen og vart sitert slik i NRK 
Sogn og Fjordane: «Jentene har eit ansvar for kva situasjon dei set seg i, men gutane har også eit 
ansvar for å respektere eit nei. Eg meiner både gutane og jentene har like mykje ansvar. Ein må 
gje klar melding på kor langt ein vil gå når ein rotar med ein person. Alle har eit ansvar for å gje 
beskjed om kor langt ein vil gå.» 
 
Horne tala altså ikkje om ansvaret for valdtekt, men ansvaret for å vera tydeleg i tidlege fasar av 
ein risikabel situasjon. Utsegna galdt ikkje overfallsvaldtekter, men situasjonar i rusa tilstand, der 
ein tøyer grenser under nedsett medvit. Horne fordelte ikkje skulda for valdtekt mellom offer 
og overgripar, men delte ansvaret mellom gut og jente når det gjeld å unngå å hamna i uklåre 
situasjonar. 
 
UROA 
Å be tenåringane passa seg er ikkje det same som å gje dei skulda for overgrep dei vert utsette 
for. Under den unisone utskjellinga av Solveig Horne, med all si uhyggje, dei usanne, medvitne 
mistydingane og den sterke viljen til å tolka alt i verste meining, ligg trua på at heile verda og 
menneskenaturen kan endrast med presseoppslag og politiske vedtak, slik at ingen lenger treng 
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å passa seg for noko som helst. Det er den same trua som får forskarar og politikarar til å vilja 
gjera barnehagane til omskoleringsanstaltar som produserer menneske som stemmer overeins 
med kjønnsforskninga. 
 
Solveig Horne har fagbrev som butikkslaktar frå 1990. Ein skjønar at ho tok yrkesrøynsla si 
med seg inn i politikken, noko som kan skapa uro i eit miljø med så mange broilerar og heilage 
kyr. Grunnen til at «Solveig Horne må gå», heiter det på den nemnde Facebook-sida, er at ho 
har haldningar som «hører hjemme på 1950-tallet». Men om dét er grunnen, burde ein òg sjå 
kritisk på personåtak med røter i haldningar som høyrer heime i 1970-åra. 
 
25. oktober 2013 
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Ei forteljing om ein av «dei» 
Åsne Seierstads En av oss gjev seg ut for å vera «en fortelling om Norge». Ein måtte då kunna 
venta seg ei utgreiing av dei historiske, samfunnsmessige og idelogiske samanhengane som 
gjorde Anders Behring Breivik mogeleg og forståeleg. Men dét ventar lesaren av denne boka 
fåfengt på. Trass i omfanget på over fem hundre sider gjev ho ikkje ny innsikt. 
 
Boka skildrar Breivik som eit vondsinna barn som plaga humler, øydela roser og gledde seg 
over gråten til andre, og tek opp att mykje av det stoffet frå Breiviks barndom som Aage 
Borchrevink alt har skildra i En norsk tragedie. 
 
Om att får vi høyre historiene om korleis Breivik vart utstøytt frå taggarmiljøet, miste vener og 
faren, repetisjonar som no og då samlar seg til sveipande utsegner som: «Men kanskje, om 
Anders gjorde noe virkelig stort, ville han bli sett, virkelig sett, av sin far», som om heile 
forklaringa på 22. juli kunne hentast på næraste barnehageakademi. 
 
REPORTASJE OG VEKEBLA 
Litteratur om hendingar som 22. juli må rettferdiggjerast med å gje ny innsikt og nye vinklingar. 
Hos Seierstad er det så lite slikt at boka mest liknar det ein kunne tenkja seg var råutkastet til 
Borchrevinks bok før det vart stramma inn. Det er same perspektiv og liknande tittel. 
 
Same stil òg, korkje roman eller sakprosa, ikkje forteljing og ikkje essay, men ein krysning av 
reportasje og vekeblad. «Støvlene tråkket dypt i bakken, over blåklokker, kløver og tiriltunger», 
heiter det når Breivik kjem med våpna sine på Utøya. 
 
Andre gonger liknar det spenningslitteratur: «Så. Da. Løftet han glocken sakte, og rettet den 
mot [...]» Eg tek ut namnet her, fordi eg tykkjer denne måten å skildra redsla og røynda på er 
uverdig. Med det meiner eg sjølvsagt ikkje at døden, det grufulle og groteske ikkje skal vera 
tema for litteratur og tenkjing. Men det må gjerast med slik stil og tankekraft at noko som liknar 
ny sanning, slår igjennom. 
 
PLAGANDE FORTELJARSTIL 
Nett som hos Borchrevink vert livshistoriene til hovudaktørane fletta saman etter kjend 
populærlitterær oppskrift. Lesaren får fylgja nokre AUF-arar, nokre innvandrarar og Breivik 
sjølv frå vogga til Utøya, der trådane vert knytte saman i massakren. Personleg vert eg ikkje 
underhalden, men plaga av slik forteljarstil om eit slikt tema. 
 
Breiviks biografi, kjend frå før i mest alle detaljar, vert attfortald, men ikkje forklart utover godt 
brukte klisjear om utstøyting og einsemd. Noko stereotypisk ligg som plastfolie over all tekst i 
boka. Breivik er sjølv ein slik stereotyp, ein «narsissist». 
 
Eit godt døme på dette er skildringa av episoden då Breivik kjempa med gråten i retten, 
overraska av avspelinga av den videoen han sjølv hadde laga, etter at han i fleire timer hadde 
stirt skrått ned i bordet under opplesinga av skadane på dei 77 drapsoffera hans. «77 liv brydde 
ham ikke. Dette rørte ham», skriv Seierstad, som eit ekko av den velkjende og samrøystes 
dommen til dagspressa over denne hendinga. 
 
Eg var òg vitne til denne hendinga. Det var lett å sjå at Breivik satsa alt på ikkje å visa kjensler 
under opplesinga av drapsskadane, og at han konsentrerte seg om ikkje å høyra. Gråten kom då 
han trudde overføringa på TV var over, utløyst av videoen. Saka kan altså vera meir komplisert 
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enn det ein kan få ut av reine typeskildringar. 
 
TYPESKILDRINGAR 
Slik typeskildring vert òg nytta i omtalen av positive representantar for arbeidarrørsla, anten det 
gjeld ein «beinhard antirasist» som «mente at Fremskrittspartiet var brunt», eller ho som «hadde 
en latter som trillet ut døren og bortover korridoren når han passerte». Slikt språk lagar tom 
fiksjon av alt, inntil ein råkar i tvil om røynda finst i det heile. 
 
Tittelen og undertittelen på boka gjev som sagt lovnad om forståing av kva det moderne Noreg 
er, og korleis «vi» skapte Breivik. Men kven er dette «oss» som Breivik skal vera «en» av? 
Visseleg ikkje ungdomsrørsla til Arbeidarpartiet eller innvandrarmiljøet? Boka synest å seia at 
det «oss» som Breivik veks fram av, det er nettopp ikkje oss, men «dei» på Oslos vestkant. 
 
Det er dei som bur i «villaland, blant gamle epletrær og peoner», «de som hadde fedre med 
nystrøkne skjorter, fine mellomnavn og villaer med store hager» og voks opp med «de store 
hagers selvtillit». 
 
REINE STEREOTYPIAR 
Desse hagemenneska heldt elles til «i skisporene, på fotballbanene og på tennisdekket» og hang 
saman i helgane på «alenehjemme-fester eller så filmer i hverandres kjellerstuer», hadde «de 
riktige merkene på gensere og boblejakker som Polo, Phoenix eller Peak Performance», og dei 
skulle verta forferdelege ting som «advokater eller finansfolk». 
 
Denne «nikkersadelen oppe i åsen», dei som budde i «et mørkeblått belte av Oslo» frå Skøyen 
til Ris, er ikkje verkelege menneske, men reine stereotypiar. På «handelsgym» går 
«pappaguttene og finanspikene, de som skulle arve noe, i tillegg til oppkomlingene som ville 
tjene penger kjapt». Ei jente frå Framstegspartiets Ungdom vert karakterisert som «mørk og pen 
og drømte om silikonpupper». 
 
Dette kan bestemt ikkje vera «oss», men er utan tvil «dei», og den rette tittelen på boka burde 
ha vore «Ein av dei». 
 
15. november 2013 
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Inferno.no 

Med ope, men skeptisk sinn har eg i ei vekes tid fylgt med på nokre av dei største nettavisene i 
landet - VG, Dagbladet og Aftenposten, men òg nettutgåvene til NRK og TV 2. Populariseringa 
av pressa er sjølvsagt ikkje noko nytt med nettet. 

Men den nye teknologien, som måler lesarinteressa for kvart einskilt oppslag, byd på endå 
større utfordring for presseetikken enn før. 
 
Den som går inn i denne verda, gjer klokt i å ta i akt setninga som Dante las over inngangen til 
Inferno: «Lat all von fara. » Alle nettavisene serverer nyhende der kjendisliv, sport og 
intimitetshistorier fangar meir merksemd enn seriøse oppslag, og vinklar ofte dei seriøse 
oppslaga på useriøst vis. Aftenposten er den minst useriøse av dei, medan Dagbladet er som 
«alltid foran». Så langt føre at lesaren vert teken med på ei reise som fører bort frå denne verda. 
 
EIT RELIGIØST PERSPEKTIV  
Dei nye nettavisene synest å ha kasta loss frå tanken om pressa som ein vital institusjon for eit 
fritt samfunn. Dei vender seg i staden til idioten i oss alle for å næra og styrkja han. 
 
Ein kan sjå dette i eit politisk perspektiv, som endå eit døme på korleis 
underhaldningsindustrien meir og meir tek over heile åndslivet, inklusive politikken og 
nyhendeformidlinga. Men det kan òg sjåast i eit eksistensielt perspektiv, og her vel eg å gjera det 
siste. 
 
Nettavisene utgjer ei eksotisk underverd der menneska er fulle av lidenskap, ofte av lågaste slag, 
med flotte eller deformerte kroppar, gjerne etter sjukehustabbar. 
 
Ein kan ha skeiv arm (Dagbladet), ein anna nasen i panna (VG). 
 
Kvinnene har silikonsprengde bryst og lid av mystiske sjukdomar (Dagbladet). 
 
Dei driv toppidrett eller veg over to hundre kilo, er suksessforfattarar med stoffskiftesjukdom, 
eller dei har rumpeimplantat som har losna (TV 2). Dei et kebab i krumkake og har oralsex på 
video (Dagbladet). 
 
ETTERLIKNINGA  
Dette utvalet av eksentriske menneske og absurde hendingar gjev røynda eit preg av fiksjon som 
smittar over på anna stoff på nettsidene. Når journalistikken er overflatisk, råkar dette òg 
personar med alvorlege embete. Alle vert fiksjonsfigurar. 
 
Portrettintervju som teiknar førre statsministeren Jens Stoltenberg som eit tankelaust fjols som 
køyrer av vegen på sykkel og er naken under frakken når han hentar inn Aftenposten frå 
postkassa om morgonen (Dagbladet), fortel ikkje noko om Jens Stoltenberg, men skaper ein 
dobbeltgjengar kalla «Jens». 
 
Dei verkelege menneska i den verkelege verda vert modellar for fiksjonsfigurar. Slik 
statsministeren Jens Stoltenberg vert «Jens», vert skilauparen Petter Northug til «Petter», ein 
vrang og tverr figur som dyttar andre i vatnet og ustanseleg får ut «det hatet han hadde gått 
med», eller «slår til med en sexvits» (Dagbladet). 
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Røynda vert kopiert og vrengd til ei psykotisk verd som gjev seg ut for å vera verkeleg, men er 
eit simulacrum, ei etterlikning. 
 
I DÅRLEG SELSKAP  
Fiksjonen vert styrkt av at dei burleske kjendisreportasjane er blanda med nyhende om 
terroråtak og orkanar og med seriøse kommentarar. Men ålmenne nyhende vert rocka opp. 
Varsel om dårleg vêr vert knytte til trugsmål og innstendige åt varing ar mot å køyra bil over 
fjellet i natt (VG). Reportasjar om bombeattentat med mange døde og såra vert presenterte side 
om side med sjokknyhende om at «Petter» ikkje skal til OL (Aftenposten), eller skrekkvideoar 
om korleis du «unngår at leppestiften smuldrer» (Dagbladet). 
 
Dermed vert bombeattentatet fiksjonert, og offera vert til atten «døde» fiksjonsfigurar. Korleis 
skal ein kunna ta seriøse reportasjar og kommentarar på alvor når dei vert serverte av 
sprekkeferdige puppemodellar og geitejegerar etne av kannibalar? (Dagbladet)  
 
FLEIRBRUKSFIGURANE 
Nettavisene omskaper verda med dobbeltgjengarar som grovt sett kan delast opp i to grupper: 
Det er fleirbruksfigurane, og så alle dei ein ser berre éin gong. 
 
Ein typisk fleirbruksfigur er «Kanye», laga på grunnlag av rapparen Kanye West. Om «Kanye» 
kjem det stadig meiningslause nyhende, som at han har sett «munnkurv på seg selv i seks 
måneder», eller ikkje likar ei veske han har kjøpt, og meiner han «kunne laget noe bedre ved å 
dyppe rumpa i maling og dratt den over veska» (Dagbladet). 
 
Eingongsfigurane er gjerne vanlege offer for uvanlege ulukker. 
 
Typisk er dørvakta som vart drepen av ein kvelarslange (VG), eller «Nicolas», filma idet ei 
champagneflaske eksploderer i andletet på han (Aftenposten). «Kyle» vart for ei kort stund 
verdskjend for ei colabombe han utsette kona si for (Dagbladet). 
 
Om slike eingongsfigurar framstår som seksuelle stereotypar, kan dei verta forfremja til 
fleirbruksfigurar, slik som «Michelle », hekkelauparen med ei så «sexy oppvarming» og 
«rumperisting » at ho får ny opptreden når ho «går på trynet» etter å ha snubla i ein hekk 
(Dagbladet). 
 
PUPPEMODELLANE  
Til liks med hunden «Jasmine», som kan lesa og leika julenisse (Dagbladet), er dei fleste 
nettavisfigurane utan høgare interesser. 
 
Når dei likevel har slike interesser, får dei ei valdeleg form, som hos «Ingeborg Moræus 
Hanssen», som krev av ei bok at ho skal «forandre livet» hennar i løpet av dei fyrste hundre 
sidene ho les, elles «kaster hun den i veggen» (Dagbladet). 
 
Slik reagerer desse figurane meir enn dei tenkjer, ofte aggressivt retta mot kvarandre. «Kyss meg 
i rumpa, Kåre Magnus» (TV 2) lèt til å vera ei nokså vanleg tiltaleform i dette miljøet. Vanleg er 
òg såkalla «twerking», der både eingongsfigurar og fleirbruksfigurar går ned i apemodus og gnid 
kjønnsorgana sine mot kvarandre (Dagbladet). 
 
Kvinnefigurane komponerer musikkstykke med å slepa puppane over tangentane på eit piano, 
slik som artisten «Kesha» (Dagbladet). Vert dei ein sjeldan gong gravide, kler dei seg i rosa 
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hestekostyme, slik som «puppemodellen Jordan» (Dagbladet). 
 
EI VOND VERD  
Som etter mønster av retusjeringa av eldre fotografi i Stalintida for å få fortida til å høva med 
den skiftande politiske korrektheita i samtida, «vinklar » nettavisene dei tidlegare papirutgåvene 
etter fiksjonsprinsippet. 
 
Jamvel fortida vert omskriven til og for rumperistarar, bokkastarar og puppekomponistar. 
 
I ein julereportasje hadde journalistane gått i avisarkivet og sett på kva som hende julaftan 1983: 
«En kvinne skal knivstikke sin mann og en far skal få se igjen sin sønn etter 44 år» vart 
overskrifta på reportasjen, som er innleidd med skildringa av korleis ein ung mann glid under 
eit tog som kappar beinet av han «et godt stykke oppe på låret» (Dagbladet). 
 
Slik skulle altså jula ha vore på 80talet, nett som dagens fiksjonsverd i nettavisene. Det vert 
skapt eit blendverk som hentar krafta si frå lastene til mennesket, frå frykt og begjær, 
misunning, skadefryd og hat, slikt som før den kulturradikale epoken vart sett som verknader av 
ei vond verd ein måtte verna seg mot.  
 
HIERONYMUS BOSCH  
Denne internettverda minner om bileta til den hollandske målaren Hieronymus Bosch (1450-
1516). 
 
Stemninga av noko monstrøst og faretrugande er den same. Mange detaljar går òg att. 
 
Til dømes finn ein i nettavisverda komikaren «Kjellen» som har drege buksa ned og vorte 
foreviga slik at det ser ut som om eit rutefly kjem ut av endetarmen hans (Dagbladet), nett slik 
som det flyg svaler ut or endetarmen til ein naken mann som vert eten av ein kjempefugl i 
Bosch-målarstykket «Lystenes hage». 
 
Også arkitektonisk er det likskap. 
 
Slik helvete har ein forgard og deretter djupare og verre krinsar, har òg nettavisverda portar inn 
til ei løynd verd som gjerne vert kalla «pluss», det vil seia meir av det vonde. 
 
For å koma inn her lyt ein be tala. Då vert òg skulda djupare og straffa meir rettvis i si tid. 
Forgarden kan ein hamna i, undersøkja og flykta frå. Men har ein betalt seg inn til dei løynde 
krinsane, ligg det digitalt spor etter deg som prov på medviten og vilja synd. 
 
DØDSSYNDENE 
 Vel inne kan ein finna eigne guide sider for pensjonistar, dei som snart skal døy og lyt tenkja 
gjennom kva for eit liv dei har levd. Frå eit normalt danna synspunkt kunne ein her venta seg å 
finna tilrådingar på lesing som kunne understøtta sjølvransakinga, eller i det minste gode råd om 
korleis ein best kan støtta den neste generasjonen. 
 
Men går ein inn på Dagbladnetts guidesider for pensjonistar, finn ein berre støtte for grådigheit 
og fråtsing, to av dei sju dødssyndene. Kva får eg i pensjon? 
 
Korleis kan eg rekna det ut? 
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Kva må eg passa meg for når eg kjøper feriehus i Syden? Korleis styrer eg unna AFP-fellene? 
Kva skjer med pensjonen min når eg døyr? (Dagbladet) Ikkje ein tanke, ikkje eit ord om kva 
som hender med det indre livet om ein berre tenkjer på det ytre, for ikkje å snakka om den 
evige lagnaden til sjela når eg døyr. 
 
For i denne verda er sjela alt tapt. 
 
OMVEND SKAPARPROSESS Dødssyndene heng i den kristne tradisjonen saman med skort 
på måtehald og tap av styring med eige liv. Etter denne tradisjonen er det ikkje slik at ein vert 
straffa med døden for slik skort på måtehald og styring. Men syndene eller eksessane hindrar 
mennesket i å leva eit liv som frigjer og realiserer det personlege og åndelege i mennesket. 
 
Dermed går «sjela» tapt, mennesket søkk attende i ein omvend skaparprosess, går ned på alle 
fire, der rumpa erstattar ånda. 
 
Helvete er ikkje dei andre, som Sartre meinte. Helvete er vi. 
 
3. januar 2014 
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Lærarkampen for sjølvrespekt 
 «Jeg vil bestemme over lærernes arbeidstid! » skreiv skule sjefen i Eidsvoll kommune, Marlen 
Faannessen, i ein kommentar til forhandlingsbrotet mellom kommunane og lærarane. 
 
Ho skreiv vidare: «Som skolesjef ønsker jeg å ha retten til å bestemme hvor lenge og hvordan 
mine ansatte jobber. » Ho ser på kommunen som «skoleeier» og «arbeidsgiver», lærarane er 
«tilsette». Dimed set ho Kommunenes Sentralforbunds (KS) standpunkt i konflikten med 
lærarane på spissen. Då vert det òg lettare å sjå kva lærarane reagerer på. Kor lang 
sommarferien skal vera, er underordna i denne i saka. 
 
BYRÅKRATSPRÅKET 
Alt i byråkratspråket om skulen ser ein kva som er gale. Innføringa av omgrepet «skuleeigar» 
som nemning for kommune, fylke og stat er i seg sjølv eit språkleg overgrep. 
 
Her har ein på det språklege planet stole skulen frå elevane, lærarane og foreldra, dei tre 
gruppene som er dei verkelege eigarane. 
 
Ved å gjera lærarane til berre «tilsette» har ein teke frå dei sjølvstendet og sjølvrespekten. 
 
Ved å kalla seg sjølv «arbeidsgjevar» lyg byråkratiet vekk den sanninga at det er dei sjølve som er 
dei verkeleg «tilsette». 
 
Dette byråkratspråket gjev inntrykk av at skule, og særleg god skule, er noko som politikarane 
får til, berre dei tilsette, altså lærarane, ikkje lagar problem. 
 
Når «arbeidsgjevar» ikkje har styring på ein tredjepart av arbeidstida til lærarane, det vil seia den 
tida dei nyttar til retting av prøver og særleg førebuing av undervisninga, kan «skuleeigar» liksom 
ikkje få den pedagogiske automatikken i gang. Den gode arbeidsflyten vert stansa av at lærarane 
førebur seg på eiga vis i ein tredjepart av tida. 
 
PERSONLEGE RELASJONAR 
Men god undervisning kan berre utførast av lærarar med eit personleg tilhøve til faget sitt og ei 
kjensle av at det dei gjer, er av personleg verdi for elevane. 
 
Desse to tinga er alt som tel i skulen: fagleg kompetanse og personleg relasjon. 
 
Men om fagleg kompetanse og personlege relasjonar skal få koma til sin rett i skulen, må 
læraren ha så mykje fagleg fridom og personleg sjølvstende som råd er innanfor eit naudsynt 
minimum av regelverk. Dette er det for lite rom for i skulen alt i dag. Framlegget frå KS vil gjera 
dette vesle rommet til eit kott. 
 
Dette gjeld altså ikkje s o m m a r ferien, men den politiske kontrol len. 
 
Kanskje ikkje over skulen, for denne kontrollen har kommunane alt teke mykje av. Men over 
lærarane. 
 
Slik kontroll kan vera øydeleggjande nok når den vert utøvd av staten på lang av stand. 
 
Men om kommunane skal få bestemma over arbeidstida til lærarane, vil resultatet med stor 
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visse verta færre lærarar, mindre tid til førebuing og dårlegare undervisning. Den vesle 
fridomen lærarane i dag har til å leggja opp si eiga undervisning, vil verta budsjettert vekk av 
kommunepolitikarar. 
 
Læraryrket vil verta tyngre for dei som tek det på alvor, og dei gode lærarane vil verta færre. 
 
Di større kontrollen vert, di dårlegare vil skulen verta. Han vil trekkja til seg funksjonærtypen, 
den læraren som ikkje eig fagleg og personleg sjølvstende, men som kanskje kan handtera 
måleverktøy på eit vis som tilfredsstiller evalueringsnemndene. 
 
TOPPTUNGT 
Det er noko topptungt og utopisk i den norske skuletenkinga, med digre utgreiingar om 
«dialogbasert styring», «samhandling », «eierstrategi» og andre tomme omgrep. Det verkar som 
ein trur at skulen er noko meka nisk, ein maskinell struktur der det berre gjeld å ha dei rette 
komponentane på rett plass. 
 
Det er som om dei personlege eigenskapane til læraren ikkje tel. Som om han berre kan skiftast 
ut som ein del av eit maskineri, i eit system der delelageret alltid er fullt. 
 
Rett nok ser det ut til at alle endeleg veit at dei tre viktigaste tinga i skulen er læraren, læraren og 
læraren. Men kor djupt går denne innsikta i det politiske byråkratiet? Kvifor er det så tungt for 
byråkratane å ta det neste steget og spørja kva som best lèt læraren realisera kompetansen sin i 
klasserommet? Og kva som hindrar dette mest? 
 
OVERSTYRING 
Mellom svara på det siste spørsmålet ville ein med visse finna byråkratisk overstyring. Årsaka til 
dette ligg i læraryrket sin natur. Sjølve krafta i klasserommet ligg i frammaninga av eit fagleg 
fellesrom for lærar og elev i undervisninga. 
 
Ikkje noko levande menneske er i stand til å skapa eit slikt fellesrom utan personleg, indre 
motivasjon og utan frirom til den førebuing som faget og undervisninga krev. 
 
Men når det offentlege byråkratiet rykkjer inn med sine velmeinte kommandoar, vert 
motivasjonen drepen og frirommet okkupert. 
 
Læraryrket er eit av dei siste reservata for kallsgjerninga i vår tid, ei tilflukt for faglege og 
pedagogiske idealistar på humanistisk grunn. Denne rolla i klasserommet er like viktig for eit 
godt og fritt samfunn som at frie forskarar og kunstnarar nyttar ytringsfridomen i det meir 
synlege offentlege rommet. 
 
Overstyringa av læraren som det offentlege byråkratiet står for, er eit like stort skadeverk for 
samfunnet som om byråkratane skulle overstyra forskinga og litteraturen. 
 
14. februar 2014 
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Reservasjonsrett mot statleg diktat 

I prinsippet har alle legar «reservasjonsrett» mot statleg innblanding i all medisinsk behandling, 
det vil seia at dei er etisk og fagleg forplikta til å fylgja sitt personlege skjøn. Abortlova bryt med 
dette prinsippet 

Utan fri abort bryt det kulturradikale prosjektet saman. 
 
Den såkalla frie seksualiteten kan ikkje haldast oppe om vi misser den fulle kontrollen over 
befrukting og graviditet. Born styrer livet. Dei bind oss frå før dei er fødde og i tjue år framover. 
 
Ofte avgjer dei alt som foster kven vi skal leva resten av livet i lag med, når vi skal ta utdanninga 
vår, kva slags privatøkonomi vi skal ha, kva for sosiale krinsar vi skal ferdast i. Kort sagt tek dei 
fridomen frå oss. 
 
Det er ein høg pris til og med for seksualiteten. Men slik er livet. Frå dei eldste tider tok 
menneska omsyn til dette. Det seksuelle livet vart knytt til ekteskapet og verna av dei sterkaste 
tabua vi kjenner. Braut ein desse, kunne det kosta livet. 
 
Med opplysing, vitskap og teknologi vart tabua svekte og spele reglane skrivne om. Med den 
rettslege tilgangen til fri abort vart individet fritt frå herreveldet til unnfanginga. I dag kan vi leva 
det seksuallivet som om stenda og marknadsverdien vår tillèt oss, og samstundes sleppa å få 
born med nokon vi ikkje vil leva med, eller på tidspunkt som ikkje passar oss. 
 
FRIDOMENS PRIS 
Men denne fridomen har ein pris. Når du går til legen eller sjukehuset, åleine eller saman med 
kjærasten, og får ordna med abort fordi det ikkje passar med livsplanane dine å få barn nett no, 
eller fordi du ikkje veit om du vil leva med han som ville verta far til barnet, eller om det er han 
som ikkje vil verta far nett no eller i det heile, eller av andre og betre grunnar, så kan du ikkje 
vita om du gjer rett. 
 
For den moralfilosofiske saka om abort er ikkje avgjord. Eller rettare: Det er avgjort at saka er 
så vanskeleg at ein må godta at ulike synspunkt må aksepterast som mogelege og rimelege 
standpunkt. Også det synspunktet at abort er å ta liv, er mogeleg og rimeleg. 
 
Kvifor har vi då den liberale abortlova, om det må reknast som mogeleg at abort er drap? Av 
pragmatiske årsaker. Ein kan ikkje hindra seksualiteten i å gå sine eigne vegar. Mange tidlege og 
tilfellelege forhold endar i graviditetar der panikken er sterkare enn forventninga, ikkje alltid 
utan grunn. 
 
På slutten av 60-åra i Oslo var det ei kjend sak at telefonkatalogane i inngangshallen på Kunst- 
og Håndverksskulen like ved St. Olavs kirke hadde understrekingar for namna på dei private 
legane som utførde ulovleg abort. Før dette hende det at ugifte gravide skadde seg sjølve eller 
gjekk til såkalla «kloke koner» for å få avslutta eit uynskt svangerskap. Ein kunne godt vera 
prinsipielt imot abort og samstundes vera med på å regulera denne marknaden med lov og 
legar. 
 
MENNESKEVERD 
Det moralske dilemmaet i abortspørsmålet er knytt til at retten til liv vert tilkjend alle 
menneske. 
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Få vil seia at mennesket vert til ved fødselen, eller at menneskeverdet veks med åra. Kva då 
med eit åtte månader gamalt foster? Har det berre 80 prosent menneskeverd? Eller ligg denne 
prosenten på null fram til 24 veker og spring då frå den eine til den andre dagen opp i 100 
prosent? 
 
Ein plar seia at menneskeverdet tek til der fostret kan vera levedyktig utanfor livmora. Kvifor 
ikkje innanfor? Er det utviklinga til kuvøseteknologien som skal fastsetja grensa for 
menneskeverdet? 
 
Kva skal skje om det vert utvikla kuvøsar som kan la foster på seks og sju veker leva opp? Er 
det då slutt på fri abort? 
 
I den moralfilosofiske teorien er eit standpunkt mot abort sikrare enn eit standpunkt som tillèt 
abort. Men dreg ein inn praksis, må det reknast med at ei streng abortlov vil driva mange 
abortar ut frå sjukehusa til den illegale marknaden. Difor kan ein godt meina at abort er drap, 
men at det er betre at eit foster som elles ville ha døydd med fare for mora, døyr utan at mora 
skader seg i tillegg. 
 
EIT ULØYST SPØRSMÅL 
Det norske samfunnet har med abortlova teke høgd for både moralfilosofien og det praktiske 
livet. Ved at helsepersonellet ved sjukehusa har lovfest rett til å reservera seg mot å vera med på 
abortinngrep, har samfunnet vedgått at abort er eit uløyst etisk spørsmål, og at det er eit 
akseptabelt standpunkt både å vera imot abort og å nekta å hjelpa til med det. Og ved at kvinna 
sjølv kan avgjera om ho vil ta abort eller ikkje, slepp ein illegale og uturvande helsefarlege 
inngrep utanfor sjukehusa. At ikkje òg allmennlegane vart tilstått den same reservasjonsretten 
som helsepersonellet ved sjukehusa, var ein inkonsekvens lovgjevarane kosta på seg av praktiske 
omsyn. Allmennlegane, seinare fastlegane, var eit viktig ledd i abortprosessen. 
 
Dei skulle ta imot abortsøkjande kvinner, vera ein samtalepartnar for dei som ynskte det, greia 
ut helsemessige omstende og tilvisa vidare til sjukehus. 
 
Ein slik instans måtte abortprosessen ha, og politikarane berre påla legane å ta seg av saka. Det 
kunne ein gjera, om ein samstundes gav dei retten til å reservera seg. I praksis fekk òg legane 
denne retten, som har vore nytta av nokre få legar i meir enn ein generasjon. Det var ein feil at 
denne retten ikkje var lovfest alt i 1976 då lova tok til å gjelda. 
 
FEILEN 
Røtene til den pågåande konflikten om reservasjonsretten ligg såleis i den forma som abortlova 
fekk. Strengt teke er denne feilen meir grunnleggjande enn berre skorten på lovfest 
reservasjonsrett. Abort utan medisinske indikasjonar er ein rett som staten har tilkjent kvinnene, 
ikkje ein medisinsk tilstand som krev behandling. Han fell difor prinsipielt utanfor verksemda 
til legane. 
 
Fall han innanfor, kunne ikkje staten påleggje éi bestemt behandlingsform. For behandling er 
eit fagleg spørsmål som ikkje vedkjem staten, med mindre behandlinga bryt med det medisinsk-
faglege og allmenne reglar elles. Ved at staten pålegg legen å gje eitt bestemt svar på spørsmålet 
til pasienten, har staten òg implisitt vedgått at dette ikkje er medisin, men rettar og jus. 
 
Men fastlegane er ikkje statsfunksjonærar som skal lyda sine overordna. Dei er frie fagfolk som 
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er etisk forplikta på faget. Allmennlegane er for det meste sjølvstendig næringsdrivande, men 
med ein driftsavtale med det offentlege. Denne driftsavtalen, eller fastlegeordninga, gjeld ikkje 
den medisinskfaglege delen av legeyrket, men den ytre organiseringa av allmennlegetenesta. 
 
RESERVASJONSRETT 
Fastlegeordninga skal sikra tilbod på legetenester i heile landet, gjera det lettare for svake 
grupper å ha ein fast legekontakt, hindra såkalla «legeshopping » for å få betre kontroll med 
utskriving av vanedannande medikament osb. Men fastlegeordninga opnar ikkje for at 
politikarar og byråkratar i stat eller kommune kan leggja seg opp i korleis fastlegen vil behandla 
pasientane sine. 
 
Gjennom fastlegeordninga kan det offentlege altså seia noko om kvar i landet legekontora skal 
liggja. Men korkje stortingsmenn eller kommunestyrerepresentantar kan trengja seg inn på 
legekontoret og krevja at legen skriv ut reseptar og tilviser til spesialbehandling etter politiske 
omsyn. 
 
I prinsippet har alle legar «reservasjonsrett» mot statleg innblanding i all medisinsk behandling, 
det vil seia at dei er etisk og fagleg forplikta til å fylgja sitt personlege skjøn, ikkje politiske 
vedtak. Dette prinsippet gjeld same kva for årsak som fører pasienten til legen. Abortlova bryt 
med dette prinsippet. 
 
SJØLVSAGT RETT 
Då denne lova vart vedteken i 1976, burde staten difor strengt teke ha sytt for at rettane til 
kvinnene vart ivaretekne utan brot på prinsippet om den faglege fridomen til legane. Då hadde 
ein sloppe å måtta tilkjenna legar den sjølvsagde retten til å reservera seg mot statleg diktat i 
handsaminga av pasientane sine, ein rett dei har i alle andre saker enn i abortsaka. 
 
21. mars 2014 
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Gigantskulegalskapen 
 
T il sommaren vert to tradisjonsrike og godt fungerande gymnas i Bergen sentrum, Tanks skole 
og Bergen Handelsgymnasium, nedlagde. Dei forsvinn for alltid i eit splitter nytt 
prestisjeprosjekt på Nygårdstangen i Bergen. Her vert det no lagt siste hand på eit 28.000 
kvadratmeters kompleks med idrettshall, treningssenter, eit nytt nasjonalt symjeanlegg og ein ny 
vidaregåande gigantskule på 16.000 kvadratmeter over fire etasjar og 990 elevplassar. 
 
Ordninga med at elevane sjølve kan velja kva for ein vidare gåande skule dei vil gå på, har i 
Bergen ført til at dei med god snittkarakter har samla seg på mellom anna Bergen 
Handelsgymnasium og Tanks. 
 
Dei lange tradisjonane og det nøkterne elevtalet har skapt ei sterk kjensle av tilhøyrsle både hjå 
lærarar, elevar og foreldre. Alt i alt talar vi om to svært vellukka skular. Kvifor vil ein leggja ned 
to så godt fungerande gymnas? 
 
Kva for motiv og resonnement ligg bak ein skulepolitikk som legg ned dei beste skulane og 
løyser opp dei best fungerande pedagogiske miljøa? 
 
EIN TREND 
Gigantskular har vorte ein trend her i landet. Sandefjord vidaregåande skule har over 2000 
elevar. 
 
Byåsen vidaregåande skule har over tusen elevplassar, Bodø vidaregåande halvtanna tusen osb. 
 
Det vert argumentert for denne trenden med at gigantskular skal gje betre fagmiljø for lærarane, 
fleire val for elevane, samstundes med at dei økonomiske kostnadene vil verta lågare per elev. 
 
Spørsmålet er om tilhøvet mellom storleiken til skulen og læringsutbytet til eleven er vikla inn i 
så mange andre faktorar at forskinga knapt kan verta presis. 
 
For skular med under 1000 elevar kan ein finna einskildstudiar som peikar i meir enn ei lei. 
 
Såkalla metastudiar eller oppsummering av føreliggjande forsking gjev uklåre resultat. Ifølgje 
slike studiar er visst ikkje storleiken på skular det som har mest å seia for læring. Men i den 
grad dei tyder noko, skal den optimale storleiken vera på mellom 300 og 900 elevar. 
 
PEDAGOGISK NIVÅ 
Den australske pedagogen John Hattie seier at forskinga peikar på ei grense på om lag 800 
elevar som det optimale for læringa. Andre set denne grensa mykje lågare. Ein studie frå 2005 
seier at det optimale elevtalet ligg mellom 300 og 500. Vert skulane større enn dette, søkk det 
pedagogiske nivået, elevane presterer dårlegare, fleire fell frå, og det sosiale miljøet vert mindre 
tilfredsstillande for både elevar og lærarar. 
 
Skal ein halda oppe det pedagogiske nivået, må ein i storskulane då investera meir per elev, og 
slik forsvinn òg den økonomiske vinsten. Kathleen Cotton skriv i eit anna samandrag av 
forskinga at ingen skule bør ha meir enn 400-500 elevar. Ho finn at hovudtyngda av forskarar 
på feltet set 400 elevar som ei øvre grense for at ein vidare gåande skule skal vera funksjonell. 
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I Noreg har Pål Lagestad ved Høgskulen i Nord-Trøndelag samanfatta dei amerikanske 
resultata med å seia at mindre skular gjev mindre fråfall, meir engasjement i undervisninga, 
betre sosialt miljø, mindre vald, færre disiplinproblem og betre karakterar. 
 
Også den økonomiske vinsten verkar vera tydelegast på planleggjingsstadiet. 
 
Med store skular søkk utgiftene som det offentlege må rekna med per elev, men fleire forskarar 
finn at kurvene for læring og sosialt utbyte søkk idet elevtalet når om lag hundre per steg. Det 
tyder at når elevtalet passerer 500, stig utgiftene om det faglege og sosiale utbytet skal haldast på 
same nivå. 
 
FORSKINGSGRUNNLAG 
Forskinga gjev altså ikkje grunnlag for noka satsing på skular over 300-500 elevar i Noreg. Det 
tyder at Tanks skole med 320 elevar og Bergen Handelsgymnasium med 450 elevar ligg der det 
optimale elevtalet er. Når dei forsvinn i den nye gigantskulen, saman med delar av Bjørgvin 
vidaregåande skule som skal leggjast ned, passerer elevtalet grensa for kva som svarar seg. 
 
Men det forsvinn meir. Det forsvinn to godt fungerande pedagogiske miljø. Truleg reknar 
politikarane og skulebyråkratane med at gode intensjonar, flotte bygningar, moderne teknologi 
og flinke leiarar er nok til å byggja opp eit godt fagmiljø på kort tid. 
 
Men slik er det ikkje. Gode fagmiljø oppstår som ringverknader av einskilde, individuelle 
pedagogar som vert gjevne rom til å realisera talentet sitt. 
 
Kring dugande pedagogar oppstår fruktbare pedagogiske miljø, som så kan forplanta seg 
gjennom fleire generasjonar. 
 
Ein kan ikkje laga slike miljø på eit teiknebord eller trylla dei fram ved å blanda saman dei rette 
ingrediensane som i eit sosialt laboratorium eller byggja dei raskt opp som eit konglomerat av 
legobrikker. Fagmiljø er noko som veks fram. Det krev tid. 
 
TRADISJON 
Men tid er ikkje noko ein kan kjøpa inn i store mengder. Kastar ein hundre års tradisjon og 
startar opp på nytt, lyt ein venta i årevis for å få ein slik tradisjon attende. Politikarane og 
skulebyråkratane i Bergen har såleis skrota pedagogiske verdiar dei ikkje kan rekna med å få 
attende på lang tid. Og på rivetomta har dei reist ein gigantskule som raskt kan gje nye problem. 
 
Som om dei anar dette, har dei gjeve den nye gigantskulen namnet Amalie Skram videregående 
skole. 
 
Som kjent var Amalie Skram ein av dei mest ulukkelege av forfattarane våre, skreiv om sosialt 
elende og leid sjølv under tungsinn og psykiske samanbrot. Vi får berre vona at skulen bryt med 
dei mest pessimistiske varsla innanfor forskinga og ikkje lever opp til namnet sitt. 
 
Med den nye gigantskulen Amalie Skram videregående skole har politikarane og 
skulebyråkratane i Bergen skrota pedagogiske verdiar dei ikkje kan rekna med å få attende på 
lang tid. 
 
2. mai 2014 
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Fridom utan ansvar 

For liberalisten, venstremannen og stortingsrepresentanten Sveinung Rotevatn er det 
einskildindividets leiting etter privat lukke i ei grenselaus verd som er leiestjerna, forstår vi av 
den nye boka hans, Liberalisme på norsk. 

Ikkje noko er meir samlande i norsk politikk enn trua på at stat og samfunn er til for å hjelpa 
einskildindividet til privat utfalding. Her står Framstegspartiet skulder til skulder med SV og alle 
dei andre. Kva for ein politikk ein då vil føra, kjem an på korleis denne sjølvrealiseringa vert 
definert. 
 
Rotevatn vil ha global frihandel med landbruksvarer. Han er for fri innvandring. Han meiner at 
prostitusjon er eit forretningsforhold. 
 
Han ser det som like greitt å leiga inn framande kvinner til å føda born på ni månaderskontrakt 
som å leiga inn handverkarar til å skifta ut vindaugo. 
 
Han er ikkje framand for at «aktiv dødshjelp» kan svekkja menneskeverdet, men meiner likevel 
at sjølvbestemt dødshjelp burde vera ein rett ut ifrå sjølvråderetten over eigen kropp. 
 
INNSKRENKA INDIVID 
Men det einskildindividet som Rotevatn vil gje full fridom til, alt unnateke CO2utslepp, har ein 
innskrenka identitet. Det har Twitterkonto, men ikkje undermedvit. 
 
Det har kanskje eit yrke, men knapt ein familie. Det har svak lokal eller nasjonal tilhøyrsle og 
neppe nokon religiøs eller metafysisk horisont. 
 
Det eksisterer i ei verd som kan definerast med ei tillemping av den vidgjetne setninga til 
Margaret Thatcher: There is no such thing as a society, skjøna som at familiar, lokale samfunn, 
religiøse fellesskapar, nasjonalstatar, regionale sivilisasjonar osb. ikkje er viktige ting for 
sjølvkjensle, daglegliv, val og lukke, men noko illusorisk og bakstreversk som bremsar personleg 
realisering og økonomisk vekst. 
 
Det einaste som verkeleg finst, er myriadar av einskildindivid i ei einaste, global verd. 
 
Men den menneskelege identiteten er eit konglomerat av ulike lojalitetar: mot dét eg kjenner 
som meg sjølv, mot dei idémessige fellesskapane og tradisjonane eg er ein del av, mot foreldre 
og born, slekt og familie, mot det lokale samfunnet eg høyrer til, mot folket og nasjonen eg er 
vaksen fram av, mot sivilisasjonen og verda eg lever i, mot idrettseller sjakklubben eg er medlem 
av, mot naturen som gjev meg liv, mot transcendente dimensjonar eg ikkje veit noko om, mot 
sjølve eksistensen som femner om alt liv. 
 
Eg har kjønnsleg og politisk identitet, individuell og kosmopolitisk identitet; lista er lang. Noko 
av all denne identiteten er medviten, mykje er umedvite; noko av han er rasjonell, mykje 
irrasjonell. 
 
Denne fleirdimensjonale og motsetningsfylte identiteten er den røynda politikarane må ta 
omsyn til om dei vil lukkast. 
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TYPISK FOR SIN STAND 
Men det merkelege med den norske politiske eliten er at dei i tenkjinga si ofte berre tek omsyn 
til ytterpunkta i dette identitetsmangfaldet, nemleg einskildindividet og det globale. Alt imellom, 
anten det er familien eller idéfelleskapen, lokalsamfunnet eller nasjonen, fell bort. Det som 
ikkje er rasjonelt og gjennomskodeleg og lett synleg på overflata av livet, kverv bort. 
 
Her er Rotevatn heilt typisk for sin stand. Nasjonalstatane er ingen positiv verdi for han, men 
vert omtala som fengsel for individa. 
 
Skulestell, universitet og pedagogikk vert ikkje omtala i boka hans, som om den oppveksande 
slekta ikkje vedkjem liberalismen. 
 
Lokale samfunn med mangesidig praktisk liv er berre den myrke mellomalderen for han. 
 
I staden drøymer han om atomiserte einskildindivid som skal vera reint rasjonelle aktørar i ei 
reint rasjonell verd, der både menneska og teknikken fylgjer lovene til logikken, og der naturen 
berre finst i form av klimagassar og solcellepanel. Heile dimensjonar og perspektiv forsvinn. 
 
Vidt ulike ting vert standardiserte under vareomgrepet, slik at svanger skap, datamaskiner og 
jordbruksprodukt vert same ting. 
 
EIN FRAMSTEGSPROSESS 
Men den som vil vera reint rasjonell og ha full kontroll i ei verd som har irrasjonelle innslag og 
dimensjonar vi ikkje rår over, kan heller ikkje vita kva for konsekvensar handlingane hans får. 
 
I boka til Rotevatn syner denne eindimensjonaliteten seg i språket på eit vis som syner at han 
lever innan for ein historisk framstegsprosess som startar i opplysingstida og går i rett line til 
dagens norske kulturradikalisme, som representerer høgdepunktet i evolusjonen til 
menneskeslekta og verdsaltet. 
 
Herfrå går den gloriøse utviklinga rett vidare mot friare flyt av fleire menneske og varer, meir 
maksimal ressursutnytting, meir kulturradikalisme. «Noreg er eit land som, frå mitt liberale 
perspektiv, har kome ganske langt i verdipolitikken», skriv Rotevatn, og med dette meiner han 
oppløysinga av tradisjonelle verdiar med kollektivt perspektiv. 
 
KROPPSLEIGE 
Med «verdi» meiner Rotevatn individuell sjølvutlevering, men særleg eigen kontroll over livet. 
 
Verdien med sjølvvald abort ligg i at graviditeten ikkje lenger har tvingande konsekvensar, men 
har vorte noko som individet i ein viss mon har gjort seg til herre over. 
 
Her er vi komne «langt» mot full kontroll. Men det finst andre område i verdipolitikken der vi 
er komne «veldig kort», til dømes når det gjeld å opna opp for bioteknologisk forsking og 
praksis. 
 
Tilbakeståande er vi òg i spørsmålet om surrogati, som enno ikkje er tillate. «Surrogatidebatten 
er ein vanskeleg, etisk diskusjon », skriv Rotevatn, men meiner det ikkje, for ei halv bokside 
seinare kjem konklusjonen: «Å leige ut kroppsfunksjonane dine, det vere seg kognitive eller 
fysiske funksjonar, er ein del av alle jobbar. » 
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VERDISYNET 
Rotevatn vil ikkje sjå på surrogati som menneskehandel, men som gjensidig hjelp. Men språket 
han nyttar, gjer likevel befruktning, svangerskap og fødsel til ein forretningstransaksjon, noko 
det sjølvsagt òg vert straks ein har gjeve barnet ein pris. Ein har då fått kontroll over livet, ein 
verdi i seg sjølv i dette liberale perspektivet. 
 
Denne trongen til kontroll over tilværet omfattar hos Rotevatn ikkje berre livet, men òg døden. 
«Den private autonomien og sjølvråderetten over eigen kropp er for meg eit svært viktig 
prinsipp», skriv stortingsmannen. Aktiv dødshjelp til dei som vil avslutta livet, må verta tillate for 
å spara menneske for «frykta for å enda opp utan kontroll over eigen kropp og få store smerter» 
Rotevatn ser seg sjølv og den politiske tenkjinga si i den liberale opplysingstradisjonen frå John 
Locke, Adam Smith og John Stuart Mill. Når denne opptil tre hundre år gamle 
fridomstenkjinga vert kombinert med dei naturvitskaplege, teknologiske og økonomiske 
mogelegheitene i vår tid, endrar liberalismen karakter. 
 
Korkje naturvitskapen, teknologien eller økonomien er liberale. Dette er ekspansive, om 
synslause, einsidig rasjonelle krefter med revolusjonær innverknad på naturen og samfunnet. 
 
Dei kan frigjera, men òg slavebinda; skapa, men samstundes øydeleggja. 
 
Dei teknologiske og økonomiske kreftene har ein enorm eigendynamikk som ikkje treng 
lobbyistar i det politiske byråkratiet, men kritikarar med medvit om korleis denne 
eigendynamikken kan avgrensast for å verna andre verdiar. Vi lever ikkje leng er på 1700-
1800talet der dei store tekniske nyvinningane var dampmaskina og jarnbanen, men i ei tid då 
uhemma vitskapleg og økonomisk vekst kan øydeleggja livet på irreversibel vis. 
 
Frihandel og global pristevling med landbruksvarer gjev dårlegare produkt, fordi det må fjøra til 
industrielt landbruk, monokultur, overforbruk av antibiotika, av kunstgjødsel og av sprøyte- og 
konserveringsmiddel. Å realisera seg sjølv på eit vis som gjer heile jorda til ein einaste 
arbeidsmarknad og tek sivilisasjonen ned på nomadisk nivå, er ikkje «verdi», men skadeverk. 
 
DEN TOTALE KONTROLLEN 
Bioteknologisk frislepp gjev forskarar og kapitalistar fridom, men konsekvensen kan vera at 
menneska for alltid misser tilgang en på næringsmiddel som ikkje er genmanipulerte. Den 
teknologiske utviklinga kan i framtida gjera det mogeleg å flytta heile svangerskapsprosessen til 
kunstige livmorer, og eigenskapane til barnet kan tingast og sikrast gjennom meir avansert 
genteknologi. Aktiv dødshjelp, «eutanasi» eller «barmhjertighetsdrap», kan verta nytta i større 
omfang enn berre på ulækjeleg sjuke med høg alder og klårt medvit. Den totale kontrollen over 
livet kan fort gå ut av hendene på einskildmennesket og verta totalitær. 
 
Den store utfordringa for oss i dag, for privatmenneske og politikarar, er å leggja friviljuge 
avgrensingar på sjølvutlevinga, velstandsutviklinga og bruken av nyare teknologi. Det er noko 
infantilt i fascinasjonen for og omfamninga av alt som dukkar opp i vindauga til leiketybutikken, 
og ropa på meir fridom i ein epoke der ein må snu kvar siste stein for å finna ein attgløymd 
restriksjon. 
 
Det kan vera at prinsippet om at alt må vera lov om skaden ved det ikkje vert dokumentert, var 
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liberalt for to hundre år sidan. 
 
I ei tid der sivilisasjon og eksistens står på spel, og nærast alt er mogeleg, er det snarare dei gode 
konsekvensane som treng dokumentasjon 
 
23. mai 2014 
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Slepp skulane laus 
Då foreininga «Mødre for muslimsk grunnskole» leverte inn søknad om å få etablera ein 
muslimsk friskule i Oslo, og denne søknaden stetta dei formelle krava som lova set til slik 
etablering, måtte Utdanningsdirektoratet godkjenna søknaden. 
 
Ein kunne ikkje godt seia at friskulelova ikkje gjeld for muslimar. 
 
Er ein imot muslimske friskular i Noreg, må ein vera imot lova på dette punktet og gå inn for at 
ho vert endra, slik at det i praksis vert forbod mot religiøse skular i det heile. 
 
DOBLING AV FRISKULAR 
Det finst om lag tjue kristne vidare gåande skular i landet, med nokre tusen elevar. Knappe tre 
prosent av dei norske grunnskulane er kristne friskular. 
 
Rundt femten tusen born går på slike grunnskular. Det er ei fordobling sidan 1990 og ei heilt 
naturleg utvikling av di stadig fleire kristne foreldre tykkjer at borna i den offentlege skulen vert 
oppseda til agnostisisme og praktisk ateisme, som generalsekretæren i Kristne Friskolers 
Forbund, Torgeir Flateby, nyleg skreiv i Dagen. 
 
Om ein dreg attende offentlege tilskot til kristne friskular, vil skulepengane som foreldra må 
betala, auka frå tusen kroner i månaden til meir enn ti tusen kroner i månaden. Fjerning av 
slike tilskot, som alle norske born får, ville i praksis vera eit forbod mot kristne skular. 
 
Det ville innebera stengjing av to hundre skular. Det ville råka mellom femten og tjue tusen 
elevar, familiane deira, lærarane og lærarfamiliane osb. , kanskje opp mot hundre tusen 
menneske som er knytte til funksjonelle institusjonar som har vorte bygde opp med mykje 
entusiasme, talent og kapital. Ein ville øydeleggja hundrevis av pedagogiske miljø, riva opp 
venskapar og sabotera skulegangen for tusenvis av born og unge. 
 
For å unngå dette har motstandarar av den nye muslimske skulen gjort framlegg om å endra 
friskulelova slik at dei kristne skulane som alt finst, får halda fram, men at all nyetablering av 
religiøse skular vert stansa. 
 
MONOPOL 
Men dimed kunne dei kristne skulane sakte verta utfasa frå det norske skulefeltet. Ei slik 
innfrysing og utfasing av religiøse skular ville opna for eit meir omfattande åtak på heile 
friskulesektoren. 
 
Forbod mot nyetablering av religiøse friskular ville verka som ei legitimering av ein utbreidd, 
instinktiv uvilje mot alle friskular. 
 
Forbodet ville smitta over på dei pedagogisk alternative skulane som vert drivne i tradisjonen 
etter pedagogiske nytenkjarar som Steiner og Montesorri. 
 
Det er ikkje vanskeleg å framstilla til dømes steinerskulane som «religiøse» skular, jamvel om 
dei sjølve ikkje reknar seg for å vera det. 
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LATENT ÅTAK PÅ AVVIKARAR 
Slepper ein instinkta laus på dette feltet, er det lett å reisa ein opinion mot skular som 
underviser på ein annan idémessig grunn enn den kulturelle majoriteten. Åtaket på avvikarar og 
motkulturar innanfor skulesektoren ligg latent i heile den tolerante samtida. 
 
Kan den norske staten stø steinerskular der pedagogikken byggjer på eit esoteriskmystisk 
menneskebilete? Er det sant at sjuandedagsadventistar trur at alle andre enn dei sjølve vert 
annihilerte etter døden? Kan slikt få statsstønad? Må ein ikkje for borna si skuld snarast stengja 
ned Tyrifjord vidaregående skule som sjuandedagsadventistane driv? Og kva driv dei eigenleg 
med på dei katolske skulane? 
 
Men truleg er friskulane betre pedagogiske institusjonar enn statsskulane. Dei har i alle fall 
betre vilkår for å vera det. All konstruktiv læring og daning skjer i møtet mellom lærar og elev. 
Det viktigaste i dette møtet er formidlinga av at læring og fag er ting som har noko å seia. 
 
Då må læraren vera ein engasjert fagperson som har eit personleg tilhøve til det lærestoffet han 
formidlar. Dette er det mykje lettare å vera i ein frittståande institusjon enn i det offentlege 
skuleverket som legg så mange bindingar på læraren og hemjar han i yrket sitt, berre for å stetta 
utopistane i Utdanningsdirektoratet. 
 
FRÅ ELDHUG TIL SVOVEL 
Men eldhug kan òg smitta over i svovelelden frå helvetesvisjonane i det religiøse medvitet. Her 
ligg faren og fallgruva for friskulane som byggjer på trusgrunnlag. 
 
Statsskulen har sin styrke i det sterke rettsmedvitet og kva elevane ikkje skal utsetjast for frå 
lærarane og skulen. Slagskuggen frå denne sterke sida er at læraren kan verta ein grå 
funksjonær, og at pedagogikken misser alt liv. 
 
I friskulane ligg styrken i autonomien til skulen og fridomen til læraren, i entusiasme og 
kallsmedvit, men slagskuggen er sekterismen. 
 
Dei religiøse friskulane kan lettare enn andre institusjonar verta til misjonsmark for fanatikarar, 
og må difor som andre skular ha eit reelt tilsyn som ser til at læreplanen og lova vert fylgd. 
Praktisk forbod mot religiøse skular inneber ei indirekte kriminalisering av alle religiøse miljø 
og strir mot all liberal tenkjing. Det må vera langt betre å skjerpa tilsynet og stengja institusjonar 
som medvite og systematisk bryt lova. 
 
SEKULARISERING 
Men ein muslimsk skule i Oslo reiser det særlege spørsmålet om integrasjon av den muslimske 
minoriteten i det norske storsamfunnet. 
 
Ofte meiner ein då assimilasjon av denne minoriteten slik at han i laupet av overskodeleg tid 
skal verta kulturelt norsk, berre med islam som ei religiøs privatsak, slik som norske kristne er 
usynleg religiøse. 
 
Det ein då i praksis ynskjer seg, er ei sekularisering av dei islamske miljøa og ei liberalisering av 
islam som religion, etter mønster av den prosessen som kristendomen gjekk gjennom med 
framvoksteren av fornuftsorienteringa i opplysingstida på 1700talet, den historiske 
bibelkritikken på 1800talet og sigeren til kulturradikalismen på 1900talet. 
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Kvifor skulle denne prosessen, som innanfor kristendomen tok tre hundre år, kunna 
gjennomførast på austkanten i Oslo ved hjelp av det norske skulesystemet? 
 
Er det no slik at skuleminister Torbjørn Røe Isaksen skal verta Grønlands apostel på vegner av 
den norske moderniteten? 
 
Vegane frå skrifttru religiøsitet til individualistisk modernitet er indre prosessar, og det finst 
ingen garanti for at dei i det heile kjem i gang, eller at dei endar i noko vedunderleg. Den 
utvendig tolerante norske statsskulen med sin nedlatande respekt for alt mellom himmel og 
jord og med tilsvarande lita innsikt i alt anna enn kjønnsroller, likestilling, drivhuseffekt og 
menneskerettar, kan like gjerne provosera fram motsette prosessar. 
 
GRUPPEPLURALISME 
Det finst ikkje lenger noko kulturelt einskapleg Noreg. Mange av menneska som dei seinaste 
tiåra er komne hit frå andre land, vil få etterkomarar som litt etter litt og meir eller mindre vil gå 
opp i det ein kunne kalla fleirtalskulturen og verta kulturelt «norske». 
 
Men slik busetjinga har utvikla seg særleg i Oslo-området, vil vi òg få etnisk segregerte bydelar. 
Både historia og sosiologisk vitskap tilseier at slik folkesetnaden fordeler seg i Noreg i dag, vil 
det danna seg etniske og kulturelle parallellsamfunn som vil halda seg i all overskodeleg framtid. 
Assimilasjon av etniske og kulturelle minoritetar er heller ikkje offisiell norsk politikk I NOU 
12/1995 vert den offisielle norske politikken på dette området kalla gruppepluralisme. 
 
Dette er ei form for integrering av minoritetar i storsamfunnet som byggjer på å halda oppe 
kulturelle identitetar og sedvanar, berre innanfor fellesramma til storsamfunnet av lovverk og 
demokratisk styresett. 
 
Ein muslimsk friskule i ein del av Oslo der det stort sett bur muslimar, med ein læreplan som 
gjev arabisk språk og islamsk religion plass, passar betre med denne offisielle tanken om 
gruppepluralisme, enn med den statlege einskapsskulen som byggjer på det sosialdemokratiske 
idealet om sosial likskap. 
 
Men ingen skule, korkje sosialdemokratisk einskapsskule eller muslimske friskular, sit med 
noka einevaldsmakt til å forma og omforma born, ungdomar og kulturelle miljø. Menneska 
kjem til skulane med sine eigne personlegdomar som kan hemjast eller fremjast i skulen, men 
ikkje grunnleggjande omformast. 
 
Dei kjem frå lokalsamfunn, slekt og familiar som spelar ei større rolle i forminga av 
personlegdomen enn skulen. Der skulen ikkje arbeider saman med alle desse kreftene, men 
mot dei, vil han i mange tilfelle heller styrkja radikal opposisjon enn fremja den assimileringa 
ein høfleg kallar «integrering ». 
 
Ingen vert tolerant av å læra om toleranse. Tolerant vert ein av å setja seg sjølv inn i ein større 
psykologisk, sosial og historisk kontekst. Denne samanhengen treng ikkje eingong å vera 
objektiv sann for å vera pedagogisk fruktbar. Ein vert ikkje lovlydig av å høyra på opplesing av 
Noregs lover eller ikkjevaldeleg av å få øyro overfylte av programmatiske forteljingar om 
pasifistiske kjendisar frå etterkrigstida. 
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GAGNS MENNESKE 
Gagns menneske vert eg berre om eg finn ein plass i livet som gjev meg meining. Produktivt 
handlande menneske vert eg berre om eg finn tilgang til ei indre drivkraft. 
 
Men kvar denne plassen i livet er for meg, og kva denne drivkrafta er for meg, veit ikkje staten. 
Korleis skulesystem over heile landet skal innrettast for at heile slektsledd med ulik kulturell og 
religiøs og personleg bagasje skal nå fram til opplevingar og omstende som realiserer dei beste 
talenta dei har, det veit korkje Trond Giske eller Torbjørn Røe Isaksen. Det veit dei heller 
ikkje i Utdanningsdirektoratet. 
 
Det veit eg berre sjølv, og berre om eg lærer meg sjølv å kjenna. 
 
Slik kjennskap får eg berre gjennom ekte danning, ikkje gjennom utanpåklistring av moderne 
honnørord som før eller sidan må slå over i det motsette. Slik danning innanfrå skjer lettare i 
frie institusjonar med lærarar som ikkje berre talar minoritetar etter munnen, men som sjølve 
står innan for den same kulturen som elevane og foreldra. 
 
Fyrst då kan dei meir spesielle kulturane, anten dei er tufta på kristendom eller islam, utvikla 
seg i universell lei gjennom personlege prosessar hjå dei menneska det faktisk gjeld. 
 

13. juni 2014 
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Dødsbyråkrati i Kardemomme by 
Førre laurdag fylte VG framsida med komikaren Anne Kat. Hærlands portrett og bøn til norske 
politikarar i feite typar: «La meg velge døden». 
 
Fyrsteinntrykket var at ein kjendis vil døy og helst med ein gong. Men oppslaget viste til 
Hærlands laurdagsspalte i VG Helg der ho går inn for å utvida det norske helsestellet med eit 
tilbod om aktiv dødshjelp eller assistert sjølvmord til ulækjeleg sjuke som ikkje finn meining i å 
leva vidare. Synsmåten sin oppsummerer ho i ei omskriving av kardemommelova: «Man skal 
ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man dø når man vil. » Her nytta 
VG ein kjendis til å opna dødshjelpsaka over fleire sider inne i avisa. Fyrstesideoppslaget om at 
Anne Kat. personleg gjerne vil ha tilgang til dødshjelp om ho skulle koma til å trenga det, er del 
av salsstrategien til avisa. Andre kunne sikkert argumentera annleis og kanskje betre for 
dødshjelp. Men i slike innlegg som Hærlands høyrer ein kanskje røysta til folket. 
 
GLIDANDE OVERGANGAR 
Indirekte «dødshjelp» og indirekte «assistert sjølvmord» har alltid vore der, som til dømes når 
eit eldre menneske «mett av dagar» og trøytt av sjukdom gjev opp kampen for livet og sluttar å ta 
til seg føde eller bed legen om ikkje å verta behandla for ein sjukdom som raskt vil enda med 
døden, for å nemna to døme frå min eigen familie. Det vert òg gjeve smerte stillande på eit vis 
som i praksis er dødshjelp, eller ein avsluttar livslengjande behandling. Eg har aldri høyrt nokon 
som har fremja innvendiger mot noko av dette, og kan heller ikkje sjølv koma på nokon særs 
gode innvending ar her. 
 
Heile denne gråsona ligg innan for området til medisinen og vert styrd så godt som mogeleg ut 
frå dei etiske retningslinene til legeyrket i eit medisinsk miljø med høg etisk standard. Ein 
konsekvens av Hærlands innlegg er at av sluttande behandling av dødssjuke skal flyttast bort frå 
den medisinske og etiske autoriteten til legen. Pasienten skal sjølv kunna avgjera at legen skal 
drepa, og helsetenesta skal stilla opp med eit fullt tilbod om human avliving. 
 
I praksis ville dette kunna svekkja den etiske standarden i legemiljøet, fordi legen vert 
underordna pasienten og dei pårørande og kan verta tvinga til å handla mot overtydinga si. 
 
RITUELT SJØLVMORD 
Argumentasjonen til Hærland er like enkel som kardemommelova: 
 
Sidan ho er eit sjølvstendig individ med retten til å rå over eige liv, må ho òg ha rett til å avgjera 
kor lenge ho vil leva. Dei som «er så syke at livet ikke har noen verdi», kanskje med store 
smerter og utan von om lækjing, må få avslutta livet om dei ynskjer det. Kva som er 
uuthaldeleg, det må folk sjølve få lov til å definera. «Hvis en person har lyst til å dø, bør 
vedkommende få lov til det», skriv Hærland. Men sidan det kan vera vanskeleg å døy, må staten 
og helsestellet ta seg av saka. 
 
Hærland skriv at ho sjølv helst vil ha aktiv dødshjelp eller hjelp til sjølvmord om livet hennar 
«på noe som helst tidspunkt blir ulevelig, som følge av fysisk, terminal sykdom». Denne 
avslutninga av livet ville ho då gje ei heimleg og festleg ramme: «Jeg vil samle familie og venner 
rundt meg i mitt eget hjem. 
 
Jeg vil høre musikk som betyr noe for meg, jeg vil se på bilder av alt vi opplevde, og på et 
tidspunkt vil jeg ta, eller bli tilført, det medikamentet som gjør at jeg sovner stille inn. » Ein ser 
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då for seg at dødshjelp eller assistert sjølvmord om ein generasjon eller to kan verta ei rituell 
høgtid på same vis som dåp, konfirmasjon og bryllaup. Ein sender ut festlege invitasjonar, 
gjerne med innkjøpte dødshjelpskort som no er til sals i bokhandlarar og kioskar til liks med 
julekort og fødselsdagskort. Slekt og vener møter staskledde opp med vin og gåver. Det vert 
allsong og talar, sikkert brus og kaker til borna. 
 
DØDEN VERT EIN FEST 
Slik kan døden verta ein fest. 
 
Men slike feststunder må ikkje skjemmast av tvil når det gjeld spørsmålet om den sjuke ikkje er 
heilt sikker i saka si. Ingen må koma på tanken at hovudpersonen kan ha vore pressa eller kan 
ombestemma seg nokre sekund etter at «medikamentet » er innteke, slik at det festlege 
høgdepunktet som skulle styrkja menneskeverdet, på augneblinken vert snudd om til eit drap. 
Dette vil Hærland hindra ved å krevja at den som vil drepast, må senda inn ein søknad (som ho 
av kosmetiske grunnar ikkje vil kalla søknad) om aktiv dødshjelp eller assistert sjølvmord: 
«Personer som ber om dødsomsorg, skal gjennomgå samtaler med et par uavhengige 
psykologer/psykiatere. 
 
Samtalene blir ikke en 'søknad', men skal bare bekrefte at pasienten er ved sine fulle fem og 
velger dette av egen fri vilje. » Ein skal med andre ikkje berre kunna ringa på sjukepleiaren og få 
«medikamentet» inn på eit brett med eit glas vatn eller tinga ei slags dødsheimehjelp som kjem 
på døra med «medikamentet». Men det ligg i sakas natur at om ein må be om noko, så må det 
vera nokon som handsamar bøna, samtykkjer i eller avslår henne. Det må med andre ord 
nemnast opp ei dødshjelpnemnd. 
 
For å få kompetente folk i ei slik nemnd vil Hærland oppretta ei særleg utdanning i å hjelpa 
menneske med å døy: «Dødsomsorg må gis av spesialutdannede folk med bakgrunn fra både 
medisin og psykologi. » Her måtte ein tenkja seg ei spesialistutdanning der medisinarstudenten 
får tilleggskompetanse i sjelesorg, psykologi, forhøyrsstrategiar og avlivingsteknikkar. 
 
DØDSBYRÅKRATI 
Det ville no veksa fram eit offentleg dødsbyråkrati. I tillegg til spesialistutdanninga, nemnder og 
ankenemnder, regelverk og skjema, utvikling av avlivingsteknikkar og rutinar for undersøkjing 
om nokon har vorte utsette for press, måtte ein òg ta omsyn til pasientar og pårørande som 
tykte assistert sjølvmord var opprørande og krenkjande, og som kunne kjenna seg truga av at 
slik praksis gjekk føre seg i naborommet eller ved nabosenga. Kanskje måtte ein ha eigne 
avdelingar for dødshjelp som var fysisk utskilde frå sjukehusa. 
 
Men om slik statleg organisert avliving vert innførd, vil dødsbyråkratiet neppe verta skilt synleg 
ut som ein eigen institusjon. Alt vil verta lagt inn i den vanlege helsetenesta som ei normal grein 
til liks med ortopedi og indremedisin. 
 
Dimed vil det drastiske med døden verta tona ned. 
 
Det uhøyrde med statleg sanksjonert og organisert avliving av levande menneske ville forsvinna. 
Barmhjertighetsdrapet ville verta til berre barmhjertighet, og dei som insisterte på å tala om 
drap i denne samanhengen, ville verta råka av kollektivt raseri og skulda for å gå til åtak på 
sårbare pårørande og leggja stein til den tunge børa som dei ulækjeleg sjuke alt ber. 
 
VITSKAPLEG SJØLVMORD 
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Eit slikt løynd dødsbyråkrati ville reint strukturelt utviska noko av skyldnaden mellom liv og 
død. Anten det var ein lege som sette nokre sprøyter på eit sjukehus, eller avlivinga gjekk føre 
seg i festleg lag slik Hærland ser for seg, ville det verta drege eit slør over kor vanskeleg det er å 
døy. 
 
Døden ville verta mykje lettare om staten og helsestellet ordna han på ein vitskapleg sikker 
måte. Då trong ein ikkje lenger skyta seg eller hoppa ut frå ein skyskrapar. 
 
Fyrst vart ein berre bedøvd, så miste ein medvitet, så livet, alt utan smerte. Den høgste terskelen 
og det største tabuet i livet, nemleg å drepa andre eller seg sjølv, ville verta høvla ned og viska ut. 
 
Omgrepet «assistert sjølvmord » eller det historisk be lasta «eutanasi» ville gå ut av bruk. Ein 
ville kanskje godta Hærlands framlegg og kalla det «dødsomsorg» eller ta steget heilt ut og i tråd 
med nyare praksis kalla avlivinga «livsomsorg » eller i statleg nytaletradisjon til dømes 
«seniortrening » eller «honnørmedisin». 
 
Døden ville verta avdramatisert, og livet ville ikkje lenger vera umisseleg. 
 
LAT TABUET STÅ 
Det uhøyrde ved smerta og døden, og den forståelege trongen til å vilja slå ein strek over dei 
verste sidene ved dette uhøyrde, må vegast opp mot dei eksistensielle og sosiale konsekvensane 
av ei legalisering av dødshjelp i eit dødshjelpbyråkrati. 
 
Livet kunne missa alvoret sitt, og drapet kunne missa statusen sin som tabu. Lat dette tabuet stå. 
 
20. juni 2014 
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Fattigdom på billegsal 

At venstreorienterte går imot eit norsk tiggarforbod, er like paradoksalt som at høgreorienterte 
krev det. Slik har høgre gått til venstre, og venstre til høgre. Det er den internasjonale 
migrasjonen som har spela oss eit puss, skriv Kaj Skagen. 

I den mykje omtala rapporten sin frå 2012, «Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige 
EU-borgere? », går sosialantropologen Ada Engebrigtsen inn for å oppfatta den tigginga som 
mange rumenske migrantar driv med i Oslo som uformell økonomisk gateaktivitet. 
 
Tigging skal vera arbeid, eller «varebytte der tiggingen er arbeidet som byttes med lønn». 
 
Tigginga vert karakterisert som ei entreprenørverksemd som har kome i staden for dei tapte 
arbeidsplassane i rumensk industri og landbruk etter fallet til det kommunistiske Ceausescu-
regimet i 1989. 
 
Engebrigtsen finn at dette tiggararbeidet vert utført innanfor storfamiliar som «fungerer som en 
økonomisk bedrift». Ho finn ikkje stadfest at denne entreprenørverksemda skulle ha «bakmenn 
» og vera ledd i noko kriminelt nettverk. Rumenske tiggarar skal vera «selvstendig 
næringsdrivende familier». Tiggararbeidaren sel fattigdomen sin på gata, og den som gjev nokre 
kroner til dei som sit på fortauet, kjøper noko av denne fattigdomen. 
 
Transaksjonen gjer tiggaren litt mindre fattig og gjev nordmannen litt mindre skuldkjensle, noko 
begge tener på. 
 
SKAMKJENSLA VÅR 
Når vi likevel reagerer mot tigginga, så skal det vera fordi dei framande fattige gjev oss dårleg 
samvit. «Ansikt til ansikt med tiggere stilles vi overfor en annen virkelighet der økonomisk 
ulikhet er regelen, og der de fattige ikke bare viser frem sin skam, men også vår (fordi vi er rike 
blant fattige)», skriv Engebrigtsen. 
 
Tek ein denne tankegang en eit steg vidare, kan ein seia at vi vil forby tigging for å sleppa 
skamkjensla over å vera rike. Det vi då eigenleg vil forby, er den offentlege framvisinga av 
fattigdom. 
 
I dette universet er tiggeforbodet ei straff vi gjev dei fattige fordi dei minner oss på den 
syndefulle rikdomen vår. 
 
Det ligg ein romantiserande og moraliserande grunntanke i denne skildringa av fattigdomen 
som ein metafysisk høgsterett. 
 
Denne tanken ligg òg i Engebrigtsens referat av sosiologen Zygmunt Bauman, som 
karakteriserer tiggaren som mislukka forbrukar, det vil seia ei lekamleggjord moralsk skulding 
mot forbrukarsamfunnet. 
 
Tiggaren er ikkje berre eit offer for vår rikdom, men òg domaren over denne rikdomen. 
 
Han er ein slags elendets tragiske hero som etisk og eksistensielt står høgt over ein vanleg og 
keisam lønsarbeidar. 
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TIGGANDE JESUS 
Tiggaren er som Jesus, fattig, men berar av djupare visdom, ein som peikar på oss og tvingar oss 
til sjølvransaking. Hovudsaka er ikkje at tiggaren lid vondt, men at det er vår skuld at han gjer 
det. Berre vi tek denne skulda på oss, er det ikkje så farleg om tiggaren lid. Tvert om treng vi 
lidinga hans, for utan den kan vi ikkje koma til syndserkjenning og verta frelste frå rikdomen 
vår. 
 
Såleis ber tiggaren vår synd og kan forløyse oss berre vi trur på han og gjev han nokre kroner. 
 
Denne sjølvkritiske granskinga ser ein òg i eit temahefte frå HL-senteret, «Antisiganisme, 
stereotypier og diskriminering av rom» (2012) av Maria Rosvoll og Natasha Bielenberg, der 
stereotypiske haldningar hjå fleirtalsbefolkninga vert sedde på som igangsetjarar av ein vond 
sirkel. 
 
Marginaliseringa og diskrimineringa av rom overfører fleirtalsfordomane til sjølvopplevinga til 
minoriteten, som så i neste runde stadfester dei opphavlege fordomane. 
 
Majoriteten skaper minoriteten, ikkje i sitt bilete av seg sjølve slik Gud skapte mennesket, men i 
sitt forvanska bilete av den framande. 
 
Sjølv der rom opptrer stereotypisk, til dømes ved å utnytta trygdeordninga som i svindelsaka frå 
2009, der romfamiliar hadde ordna seg store utbetalingar ved hjelp av falske identitetar, ligg 
etter forskarane si meining stereo typiane til majoriteten til grunn som første årsak. Ved at vi 
foraktar, støyter ut og diskriminerer minoriteten, forsvarar minoriteten seg med å utvikla ein 
kultur der det å vera utstøytt og utanfor vert adelsmerke. Når det gjeld romkulturen, vert til 
dømes kampen mot majoritetsskulen sedd på som viktig for å ta vare på romidentiteten. Det 
skal såleis vera våre haldningar og handlingar som hindrar rom i å verta fullverdige borgarar og 
deltakarar i samfunnet. 
 
OBJEKT FOR OSS 
Men denne einsidige fokuseringa på vår skuld inneber ei umyndiggjering og nedvurdering av 
dei andre. Utsegna om at det er vår diskriminering som har skapt kulturen til dei andre, inneber 
ei nedvurdering av minoritetskulturen som eit negativt resultat av framferda til majoriteten. 
 
Minoriteten vert til produktet til majoriteten, til reint objekt, og misser evna til å handla fritt og 
endra seg sjølv. Men ein kultur prega av mangel på skulegang og utdanning, autoritære og 
patriarkalske slektstradisjonar, tidlege ekteskap og førmoderne arbeidsformer, må i seg sjølv 
fjøra til fattigdom i moderne tid. Ein kultur som held fast på livsformer som ikkje lenger gjev det 
mest naudsynte utkome og samstundes hindrar menneska i å bryta ut til nye livsformer, kan 
indirekte tvinga dei inn i kriminalitet. Men fordi vi har opphøgd oss sjølve til skaparar og 
ursyndarar, og nedvurdert dei andre til vårt objekt, vert kriminaliteten både orsaka og tilslørd. 
 
Både norsk politi og Europol skildrar den nyare rommigrasjonen som nær knytt til organisert 
kriminalitet og set den organiserte tigginga i samband med menneskehandel («Trafficking in 
Human Beings in the European Union», Europol Public information 2011). Når forskarar ofte 
ikkje finn slik tilknyting, men talar om tigging som «arbeid» utført innanfor ramma av 
«storfamiliar », så meiner ein at dette er fordi storfamilien og klanen vert nytta som struktur for 
kriminell verksemd. I ein viss forstand finst det ingen bakmenn, fordi klanleiarane styrer 
verksemder som samstundes er familieverksemd og gjengkriminalitet, alt etter kva for eit 
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perspektiv ein vel. 
 
SOSIALISTAR FOR VELGJERD 
Når ein definerer tradisjonelle kulturdrag hjå minoritetar som fattigdomsformer skapte av 
diskrimineringa til majoriteten, kunne det logiske steget vidare stogga diskrimineringa, slik at 
sjølvforsvarskulturen retta mot diskrimineringa med tida forsvinn. 
 
Men dei som meiner at tiggarane er offer for rikdomen vår og vert tvinga til tigging av fattigdom, 
ser paradoksalt nok ofte tigging som noko sjølvvalt og ein del av ekte kulturell identitet. 
 
Då vert tigginga brått bevaringsverdig. 
 
Dimed vil mange som soknar til den politiske venstresida, der tanken om fleirkultur står høgst i 
kurs, tillata organisert tigging. 
 
Det er eit paradoksalt standpunkt for venstreorienterte. For aksepten av organisert tigging lèt seg 
best forsvara som uorganisert velgjerd innanfor eit statisk klassesamfunn. Når ein godtek tigging 
som fast institusjon, godtek ein òg at velferdsordningar ikkje er svaret på sosial naud, i kvart fall 
ikkje i vår tid. 
 
Det vert då konsekvent å seia at det ikkje lèt seg gjera å endra dei økonomiske, sosiale og 
kulturelle omstenda som skaper fattigdomen, og at det difor er rett å lindra han gjennom 
velgjerd. Med velgjerda aksepterer vi i praksis ein nyliberal økonomi med global klassedeling, 
global arbeidsløyse og nedvurdering av arbeidsfolket til anonyme massar som kan drivast på 
kryss og tvers av kontinenta etter behova til kapitalen. 
 
HØGREFOLK FOR VELFERDSORDNINGAR 
Det motsette paradokset ser ein hjå forbodstilhengjarar, som ofte høyrer til i det politiske 
opplandet til Høgre og Framstegspartiet. 
 
Tiggeforbodet lèt seg lettast forsvara ut frå ei reformorientert eller sosialistisk politisk haldning. 
 
Om vi forbyd den organiserte tigginga, seier vi samstundes nei til at menneske må nedlata både 
seg sjølve og andre for å kunna leva. 
 
Nett som dei tradisjonelle sosialistane lèt ikkje tilhengjarane av tiggeforbodet seg sjarmera av 
eksotisk elende, men avviser privat subsidiering av organisert krenkjing av menneskeverdet. 
 
For å vera konsekvente må dei krevja fungerande velferds-ordningar som sikrar dei svakaste 
mot den ytste naud, noko som på all rimeleg sikt berre er mogeleg innanfor nasjonsgrensene. 
 
Dermed vert tiggeforbodet knytt til kampen mot overnasjonale statsdanningar og til forsvaret av 
den sosiale konsensusen som er føresetnaden for å halda oppe velferdsstaten. Ikkje noko av 
dette har vore flaggsaker på høgresida. 
 
MIGRASJON SOM KOMPASS 
Slik har høgre gått til venstre og venstre til høgre. Det er den internasjonale migrasjonen som 
har spela oss eit puss. 
 
Tigge saka har vorte eit særtilfelle av ordskiftet om innvandring og flyktningpolitikk. Å vera for 
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tiggeforbod vert opplevd som å vera innvandringsskeptikar og framandfiendsleg, medan dei 
som går mot tiggeforbodet meiner dei uttrykkjer internasjonal solidaritet og empati for 
flyktningar. 
 
Innvandringssosialisten kan vera rein laissezfairekapitalist og i praksis gå inn for både 
klasseskilje og privatisering av velferda, fordi den positive haldninga hans til flyktningar 
immuniserer han mot alle skuldingar om rasisme og egoisme. 
 
Politisk kan han la seg driva langt til høgre og likevel vera «venstreorientert», så lenge han berre 
flaggar med den internasjonale migrasjonen som verkemiddel til global økonomisk utjamning. 
 
Denne innvandringssosialismen oppstår fordi dei internasjonale migrasjonane er knytte til 
globalisering og modernisering, til økonomiske skyldnader og organisert menneskehandel, til 
nyliberal og profittorientert verdsøkonomi med høge valutamurar som kan tidobla verdien til 
arbeidet eller redusera han til nesten ingenting, og ikkje minst til EU-prosjektet, som er tent 
med at nasjonale grenser og etnisk homogenitet vert svekt. Ein sosialist som nyttar migrasjonen 
som kompass, vert difor førd inn i høgrepolitisk farvatn. 
 
FRI FLYT AV FRIDOM 
På den tradisjonelle høgresida skjer det same med motsett forteikn. Her vert tradisjonelle 
høgresaker som globalisering, kapitalisme, overnasjonal økonomi og ja til EU dumpa som ein 
konsekvens av at migrasjonssaka vert nytta som kompass for den politiske kursen. 
 
Straks dei nyare migrasjonane vert oppfatta som den viktigaste saka i samtida og som trugsmål 
mot den gjeldande sosiale ordenen, går høgresida uvilkårleg over til dei tradisjonelt sosialistiske 
standpunkta, så som motstanden mot EU og EØS, trua på den nasjonale sjølvråderetten, at 
folket skal ha rett til politisk medavgjersle utan vilkår fastsette av ein elite, og ikkje minst 
samanhengen mellom sosial tillit, nasjon og velferdssystem. Skiftet er overraskande, men logisk, 
fordi det er den tradisjonelle norske sosialismen som best grunngjev måtehald i migrasjonen. 
Men innvandringssosialistane argumenterer for fri flyt av menneske og andre varer og krev 
fridom for einskildindividet til å tigga om lukke der ein sjølv finn det for godt. 
 
27. juni 2014 
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Siste skanse for læraren 
Lærarane streikar for å få ha retten til sjølve å avgjera når og kvar dei vil førebu seg til 
undervisninga og retta stilar og prøver. Men berre på overflata. Djupare og prinsipielt handlar 
det om å berga dei siste restane av den frie lærarrolla. Lærarrolla ligg på grensa mellom 
funksjonær og fri intellektuell. Læraren må utøva yrket sitt innan for eit offentleg regelverk, og i 
så måte er han funksjonær. Men innanfor desse grensene må han leggja fram lærestoffet på 
personleg vis. For å kunna gjera det må han rå over originalitet i tanke og stå på fagleg grunn. I 
så måte må han vera fri intellektuell. 
 
MÅLSTYRD FAGPERSON  
Heilt sidan 1950-åra har politikarane innskrenka denne frie rolla til fordel for lærarrolla som 
statsfunksjonær. I 1990-åra vart den offentlege skulen underlagd direkte politisk kontroll 
gjennom den såkalla målstyringa, gjennom endringa av rektorrolla frå pedagogisk leiar til 
politisk kommissær og gjennom nedlegginga av ei rekkje faglege utval og råd. 
 
Den frie disposisjonen læraren hadde over ein liten del av arbeidstida si, er ein rest frå eit for 
lengst styrta skuleregime. Lærarstreiken kan sjåast som den siste spede protesten mot heile 
denne opphevinga av læraren som fri fagperson. 
 
Det tyder at jamvel om lærarstreiken delvis fører fram, og lærarane får ha nokre av dei smulane 
som ligg att etter den grådige staten, så oppnår ikkje lærarane stort anna enn å demonstrera 
misnøya si. 
 
Dei streikar mot umyndiggjering og politisk kontroll, men drøymer ikkje om å gjera noko 
grunnleggjande med saka. Dei ynskjer eit systemskifte, men nøyer seg med den vesle prosenten 
av arbeidstida. 
 
LIDENSKAPEN OG SAKA  
Mishøvet mellom den store lidenskapen og den vesle saka syner seg òg i valet av streiken som 
verkemiddel. 
 
Nedlegging av arbeid er oftast eit verkemiddel for å tvinga arbeidsgjevar til å betra løns- eller 
arbeidsvilkåra for dei tilsette, og ikkje ein metode for å oppnå systemendring. 
 
Vil ein oppnå systemendring i skulen gjennom eigne handlingar h- eller enn å satsa på ein 
langvarig prosess gjennom dei politiske partia, må ein ikkje nytta streik, men institusjonsbygging 
som verkemiddel. 
 
Slik institusjonsbygging som middel til systemendring har vi i Montesorri- og 
Steinerskulerørslene for alternativ pedagogikk. Slik institusjonsbygging ville òg vera mogeleg 
innanfor den offentlege skulen, men då gjennom sivil ulydnad. 
 
UMYNDIGGJERING  
Lærarene protesterer mot umyndiggjering og detaljstyring og dimed mot rollefordelinga mellom 
stat, fylke, kommune og lærarar i den offentlege skulen. Om lærarane har klårt føre seg kva for 
rollefordeling dei vil ha, kan dei reorganisera skulane som ein konstruktiv protest der dei ikkje 
berre klagar over umyndiggjering, men konkret myndiggjer seg sjølve. 
 
Til dømes kunne dei gjera sams sak i unnlating av å fylla ut målstyringsskjema, slik som dei to 
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Sandefjordlærarane Marius Andersen og Joakim Volden var åleine om å gjera tidlegare i år. 
Dei kunne fjøra inn att det nedlagde lærarrådet og i praksis redusera rektormakta. 
 
Dei kunne skipa opp att skrota fagutval. Dei kunne oversjå statlege forordning ar. Dei kunne 
skipa til nett den skulen dei vil ha. 
 
EKSTREM FORVANDLING  
Ein slik utopi hadde eit kort liv på Foss gymnas i Oslo i 1969, då elevrådet i ein medviten 
provokasjon vedtok at denne skulen var ein sjølvstendig institusjon, lausriven frå offentlege 
styresmakter og underlagd eit allmannamøte der lærarane og elevane ved skulen, og berre dei, 
hadde røysterett. Det var ein politisk spøk som skulestyret tok så alvorleg at Foss gymnas vart 
stengd for fleire dagar. 
 
Truleg vil ikkje norske lærarar nytta slik sivil ulydnad eller liknande verkemiddel i kampen sin 
for fagleg fridom. Dei vil nok halda seg til lovleg streik, som kan seinka sluttføringa av den 
ekstreme forvandlinga av læraren til statsfunksjonær, men ikkje hindra prosessen i å verta 
sluttførd. Berre medviten institusjonsbygging kan gje læraren det frirommet han treng for å 
kunna fylla den hovudrolla i skulen som alle skjønar at han må ha, men som ingen vil gje han. 
 
KREV SJØLVSTENDE  
Institusjonsbygging skyt no fart utanfor den offentlege skulen og kan på sikt fjøra til større 
privatisering av skulane enn dei fleste likar. Slik institusjonsbygging kunne òg gå føre seg 
innanfor den offentlege skulen. Men det krev at lærarane har og praktiserer det sjølvstendet og 
den mynda som dei seier at staten vil ta frå dei. 
 

15. august 2014 
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Ubehaget i behaget 

Rundt 1980 var Los Cristianos på Tenerife ein landsby der eit par tusen innbyggjarar som dreiv 
med fiskeri, industri og handel, mykje knytt til hamna, den største på den sørlege delen av øya. 
Den vesle plassen var enno ikkje vorten innlemma i programma til dei store turoperatørane, og 
det var enno ikkje vorte trengsle på strendene. Ville ein opp i fjellsidene, kunne ein få vera heilt 
for seg sjølv på stigane, eit livsvilkår for nordmenn med formative år før 1968. Om kvelden 
kunne ein velja fritt mellom ei handfull restaurantar med lokalt klientell. 
Her, og i grunnen overalt i byen, vart ein handsama som eit normalt menneske endå om ein 
ikkje kunne tala spansk, noko som lokalbefolkninga fann både morosamt og uforklarleg. 
 
IKKJE FLOKKTURISME 
Ofte sat eg på ein liten fiskerestaurant ein måtte vita om for å kunne finna, bortgøymd som han 
var i andre etasje inne i ei av dei mange tronge gatene. Kjøken og servering var drive av mor og 
dotter, begge likande, og her skreiv og las eg. Flokkturistane var enno ikkje komne hit. Men om 
ein gjekk i solsteiken langs stranda nordover frå Los Cristianos kom ein etter ein halvtimes tid 
til ein kunstig by for berre turistar, Playa de Las Américas. 
 
Medan Los Cristianos hadde ei historie som gjekk attende til 1500-talet, var Playa de Las 
Américas i ei viss meining utan fortid. Plassen hadde berre ein omvend koloni- eller 
settlarhistorie frå slutten av 60-åra. Før dette var det berre sand der. Men frå 1966 bygde 
styresmaktene opp ein arkitektonisk struktur for å utvida turistnæringa. Då flyplassen og 
motorvegen kom, tok denne kunstige strukturen til å veksa svulstaktig og kilometervis i begge 
retningar. Kysten nord for Los Cristianos vart dekt av noko byliknande som skulle flytta kapital 
frå utanlandske til spanske hender. Slik oppstod det ein spansk koloni på spansk territorium. 
 
NYKOLONIALISME 
Masseturismen er ein nykolonialisme der nordeuropearar vert lurde på framand grunn, 
samstundes som denne grunnen vert ruinert av turiststrukturane. 
 
Som i all utnytting dreg begge aktørane kvarandre ned frå det menneskelege nivået og vert til 
rovdyr og bytte, to roller dei skifter på å spela. Alt i 1980 kunne ein merka denne dynamikken 
på handsaminga av dei tilreisande. I den vesle fiskarlandsbyen Los Cristianos var ein med all si 
språklege avgrensing enno eit menneske. 
 
Folk såg deg i augo og møtte deg andlet til andlet, du var ein person mellom personar, både på 
gata og kafeane. 
 
Men sette ein seg ned ved eit kafébord eller vitja ein butikk i Playa de Las Américas, vart ein 
degradert til ei råvare som skulle utnyttast. Det ein fekk, var dårleg og dyrt, mynta på å henta ut 
maksimal profitt. I blikka til kelnerane og dei vandrande afrikanske gateseljarane såg ein inga 
attkjenning, berre von om pengar. 
 
PRODUKTIVITETEN DØYR 
Sidan den gong har Playa de Las Américas svulma opp til eit uhorveleg turistsenter som skal 
femna seksten kilometer kyst. 
 
Den gamle fiskarlandsbyen Los Cristianos er vorten oppslukt og finst no berre som 
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arkitektoniske restar mellom hotell, barar, restaurantar og butikkar som sel unødvendige varer. 
Alt produktivt næringsliv er utdøydd. 
 
Som fiskarlandsby med industri og handel var Los Cristianos ein plass der verdiar vart skapte 
og omsette. Som turistsenter er byen ei maskin som skal henta ut feriepengane frå 
middelklassen i Noreg, Sverige, England og Tyskland, attåt det ein kan få ut av oppkomlingane 
frå Russland. Det vert ikkje skapt noko her lenger. 
 
Plassen lever på magien i det internasjonale valutasystemet. Utanlandsk middelklasse tek med 
seg overskotet sitt og femdoblar det straks dei landar på ein av flyplassane. 
 
Eit feriebudsjett på 50.000 veks til 250.000 i kjøpekraft. 
 
Ein norsk familie som i Oslo måtte ha må betalt 2000 kroner for ein heil aftan på restaurant, 
kan her sleppa unna med 400 kroner for det same. 
 
FRAMAND RIKDOM 
 
Det gjer at den usle euroen som for oss er åtte kroner, for lokal befolkninga er om lag ein femti 
lapp. Tolv millionar turistar vitjar Kanariøyane årleg og tek med seg milliardar av kroner, som 
igjen vert om lag femdobla omrekna til kjøpekraft. Det er lause milliardar som finansierer 
hotella, restaurantane, drosjane, sightseeinga, utleigekompleksa, tennis banane og alt anna. 
Turistane er feittet, lokalbefolkninga svermen av fluger. Dei som ein gong hadde arbeid med 
eiga meining, er vortne parasittar på framand rikdom. 
 
Restaurantar og butikkar legg seg tett opp til tigging og ran. Dei er ikkje der for å gje deg eit 
tilbod, men for å lura deg. Varene er vortne dårlegare, prisen høgare, og likevel er kundane for 
få, ein må slåst om dei. Innkastarane og bondefangarane står tett i tett og ser deg på lang 
avstand. Alle har eit særleg tilbod til nett deg - og alle lyg. Her vert du redusert til ei rein 
inntektskjelde. 
 
Stoggar du opp i vanvare meir enn ti sekund, er bordet dekt og kaffien servert, mest som eit 
trugsmål. 
 
Og folk stel. Taxisjåførar lurer på turistar som ventar på å verta henta til ekskursjonar dei alt har 
betalt for, og gjev seg ut for å vera turoperatøren medan taxametret går. Sjølv på apoteket stikk 
dei til seg nokre eurocent av vekslepengane. Når du endeleg pakkar og dreg, klyngjer verten til 
seg depositumet ditt. 
 
VONDE BLOMAR 
 
Namnet Los Cristianos finst enno, men sjølve byen er borte. Det som var ein plass der folk 
levde og arbeidde på vanleg vis, er no endestasjonen for den vestlege, nytingssjuke 
parvenykulturen. Den nye røynda står fram som ein metafor for den vestlege sivilisasjonens 
gløymsle av sin eigen indre kjerne og berekraft. 
 
Det er som om all den geniale teknologien og det høgeffektive næringslivet til slutt har bore 
fram vonde blomar i form av svidd kjøt og utsuging. 
 
Etter to tusen år endar den vegen som starta i Athen og Jerusalem i det oppslukte og forvrengde 
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Los Cristianos, altså Dei kristne, noko midt mellom ein legoby og ein jungel, folke sett av 
skapnader med overskot av pengar og underskot på høgare interesser, hundrevis av barar og 
dragshows, men ikkje ein einaste bokhandel og ikkje ein time av døgeret utan såkalla song og 
musikk med låg kvalitet og topp volum frå høgtalarar overalt, for å sikra den eksistensielle 
gløymsla. 
 
22. august 2014 
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Den lovlause ruspolitikken 
I rusmiddeldebatten snakkar ein om ein langsiktig nullvisjon medan dødstala stig. Ein vil at 
bruken av narkotiske middel skal vera forbode, men lèt politiet tillata det. Rusavhengige vert 
definerte som pasientar, men får ikkje skikkeleg behandling. 
 
Ein veit at opne russcener forsterkar problema, men gir ikkje nok ressursar til å oppløysa dei. 
Til i haust hadde vi den største opne russcena i Europa, og etter innbyggjartalet ligg vi nest øvst 
på statistikken over overdosedødsfall, med ti gonger fleire offer enn Frankrike og dobbelt så 
mange som Sverige. 
 
NYGÅRDSPARKEN 
Sidan slutten av sekstitalet har Nygårdsparken i Bergen vore ei slik open russcene med openlyst 
kjøp, sal og bruk av narkotika, gjengregime og ordensforstyrringar. 
 
Det har vore landets eldste narkotikamarknad, ein fristad for kriminelle og rusavhengige. 
Slike opne russcener gjer det enklare å skaffa seg narkotiske middel- og forkortar vegen til 
tyngre misbruk og internasjonal narkomafia. 
 
Ei slik russcene er ikkje til å leva med for nærmiljøet. Heimen og arbeidsstaden vert omgjeven 
av forsøpling, ekskrement, sprøytespissar og innbrot, trugsmål og fare. Forretningar går 
dårlegare og vert nedlagde. Foreldre våger ikkje la barna leika ute og lyt følgja dei til skulen. 
Menneska vert oppgjevne eller rasande, samlar seg til interessekamp eller flyttar vekk, ikkje 
sjeldan med store økonomiske tap fordi buområdet deira er vorte berykta. 
 
OVERGREP MOT ÅLMENTA 
Opne russcener er såleis overgrep mot ålmenta og skulle ikkje kunna tolererast i eit 
rettssamfunn. 
 
Men den politiske leiinga og pressa i landet har meint at dette overgrepet er noko folk må tola 
likevel. I offentlege rapportar har ønsket om å fjerna narkotikabruken frå det offentlege rommet 
vore moralsk fordømt som «renovasjon» av menneske, og det har vore sagt at dei opne 
rusmiljøa ikkje skal fjernast. 
 
I 2003 fekk politiet beskjed frå justisminister Odd Einar Dørum om at dei skulle slutta med å 
«løpe etter slitne misbrukere for å straffe dem». Då politiet i Bergen følgde pålegget, mista dei 
kontrollen over miljøet i Nygårdsparken. Russcena vart utvida til større delar av byen og hardna 
til med meir aggresjon og vald. 
 
FORVERRING OG FORTVILING 
I 1990 og 2010 prøvde politiet å fjerna russcena i Nygårdsparken, men oppnådde ikkje anna 
enn å flytta russcena til Torvallmenningen midt i byen. Men her kunne ein sjølvsagt ikkje ha 
noka open russcene, og ein måtte lata seljarar og misbrukarar innta Nygårdsparken att. 
 
Frå 2009 fekk det lovlause rommet innslag av asylsøkjarar frå afrikanske land, særleg Nigeria, 
som politiet trur inngår i organiserte nettverk. Forutan det faste klientellet av tunge brukarar 
opptredde austeuropeiske «handverkarar», personar med «etnisk minoritetsbakgrunn », nokre 
med psykiske helseproblem, mange yngre asylsøkjarar frå lokale asylmottak og svært unge 
menneske som selde smykke og mobiltelefonar. 
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Stemninga vart meir aggressiv, øvre del av parken i praksis utilgjengeleg for vanlege folk, alle 
nærliggjande bustadområde utsett for aukande press med jamlege slagsmål, pågåande sal, 
openlys injisering av heroin, spreiing og auke av anna kriminalitet. Noko måtte gjerast. Men 
kva? 
 
DØMET ZÜRICH 
I europeiske storbyar som Frankfurt og Zürich hadde ein løyst problemet med dei opne 
russcenene. 
 
På slutten av 1980-talet var parken Platzspitzl i Zürich ein elendets basar der alle mogelege 
illegale varer og tenester kunne seljast og kjøpast i ein vrimmel av skit, stank og kroppar ein 
ikkje visste om låg i avmakt eller var daude, og kor storsalet var organisert av dealerbandar frå 
borgarkrigsstatar. 
 
Den opne russcena vart knytt til ein stor auke i rusmisbruk. Éin prosent av unge sveitsarar fødd 
i 1968 var i 1992 heroinistar, og Zürich hadde det høgste tal av HIV-smitta av alle europeiske 
byar. 
 
I 1992 vart den opne russcenen på Platzspitz stengd. Med vasskanonar og køller vart seljarar og 
kjøparar drivne ut av parken. 
 
Misbruket spreidde seg til større delar av Zürich med eit nytt sentrum på den nedlagde 
Lettenjernbanestasjonen. Denne fiaskoen for ein einsidig repressiv narkotikapolitikk førte til ei 
grunnleggjande nytenking. 
 
FRÅ UTOPI TIL PRAGMATISME 
Ein gav opp utopien om eit rusfritt samfunn og satsa i staden på pragmatiske tiltak for å 
avgrensa skaden ved eit misbruk ein ikkje kunne unngå. Blant desse tiltaka var omfattande 
behandling med metadon, innretting av sprøyterom og behandling med heroin. 
 
Ved å gje brukarane tilgang til metadon og heroin i offentleg og helsemessig forsvarleg regi tok 
ein dei samstundes vekk frå marknaden, og dimed forsvann òg seljarane. Når tilstrekkeleg 
mange brukarar eller kundar var tatt ut av marknaden gjennom behandlingsapparatet, kunne 
ein setje i verk fast politinærvær på alle sensitive plassar for å hindra etablering av nye opne 
russcener, og nulltoleranse for offentleg bruk av narkotiske middel. 
 
Etter nokre år med utbygging av skadeavgrensing og behandling vart den opne russcena ved 
Letten stengd, og stenginga førte no ikkje til nye opne russcener. 
 
Ein reknar enno med at det er 5000 som er avhengige av harde stoff i Zürich, men misbruket er 
vorte sterkt redusert og skjer i meir sosialt aksepterte former. 
 
Før ein stengde den siste opne russcena, delte ein ut 16.000 eingongssprøyter i byen, mot i dag 
berre 1500. Medan ein tidleg på 1990-talet rekna med at russcena i Zürichkantonen rekrutterte 
800 nye misbrukarar årleg, ligg talet i dag på 80. Reduseringa av nyrekrutteringa er altså på heile 
90 prosent. Talet på rusmisbrukarar med HIV er redusert med 50 prosent, det same gjeld 
overdosedødsfalla. 
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SVEITSISK MODELL 
Det er denne modellen som no har slått inn i den norske narkotikapolitikken. 
 
Stoltenbergrapporten frå 2010 byggjer på den, og like eins politiet sin rapport om 
Nygårdsparken frå 2011. Men medan Zürichprosjektet satsa på å handsama rusmisbruken slik 
at han ikkje lenger råka ålmenta urimeleg sterkt, er behova og rettane til ålmenta nærast 
fråverande i den norske narkotikapolitikken. Alt skjer i eit brukarperspektiv. 
 
Rusproblema vert handsama som reint individuelle problem. Dette individsentrerte 
perspektivet som gjer at ein fylgjer Zürichmodellen på ein halvhjarta måte. Ein vil behandla, 
men ikkje med heroin, og ikkje alle. Ein vil fjerna dei opne russcenene, men unngår å leggja 
tilhøva til rette for at ikkje nye dannar seg. Ein vil ha politinærvær, men tolererer offentleg bruk. 
 
Ein opprettar nye mottakssenter for rusavhengige, men med kort opningstid eller dårleg 
bemanning, slik at institusjonar som skulle erstatta sentrale russcener, sjølv vert opne russcener, 
slik som Straxhuset i Bergen, som dominerer eit heilt nabolag med støy, forsøpling og 
kriminalitet og får dei som budde der, til å flytta bort. 
 
STOLTENBERGRAPPORTEN 
Det individsentrerte brukarperspektivet er påtrengjande synleg i Stoltenbergrapporten, som rett 
nok hadde som mandat å sjå på kva som kunne gjerast for dei «mest hjelpetrengande 
rusmiddelavhengige ». Det er likevel påfallande at slik hjelp vert diskutert nesten utan sosial 
horisont. 
 
Dette individsentrerte perspektivet vert understreka av at rapporten er illustrert av teikningar og 
akvarellar laga av rusmisbrukarar, mens ein neppe ville late kreftpasientar illustrera 
stortingsmeldingar om kreftomsorga. 
 
Sjølvsagt er brukarperspektivet viktig i behandlingssituasjonen, men om det vert einsidig og får 
løyne innsikta i at rusmisbruken er eit problem for heile samfunnet, ikkje berre for dei 
narkomane, kan ein gløyme at rusavhengnad ikkje treng vera uforeinleg med ein viss grad av 
ansvarlegheit og sosial integrering, noko som var eit hovudpunkt i Zürichprosjektet. 
 
TO ULIKE FOKUS I 
Zürich tok ein utgangspunkt i at rusavhengnad er ein konstant faktor i historia, og at det berre 
er omfanget og konsekvensane ein kan gjera noko med. Rus og rusmisbruk finst i alle historiske 
epokar og i alle sivilisasjonar, og lèt seg ikkje utrydda. 
 
Einsidig repressiv politikk fører til svarte marknader, auke i kriminalitet og større liding for dei 
avhengige. Målet for ruspolitikken i Zürich har difor ikkje vore å gjera dei rusavhengige til 
totalistar, men styra rusfeltet slik at det vert akseptabelt for ålmenta. 
 
Siktemålet var ikkje berre å hjelpa dei narkomane, men å sikra alle innbyggjarar eit kvardagsliv 
kor dei kunne kjenna seg trygge og verdige. Fokus vart ikkje sett på sjølve konsumet av 
narkotika, men på dei problema dette konsumet skapte, ikkje berre for konsumentane, men for 
alle. 
 
DEN NORSKE SAMARITANEN 
I rapporten Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 laga av Helsedirektoratet, er fokuset motsett, 
nemleg individsentrert som i Stoltenbergrapporten. Symptomatisk er omslagsbiletet av Arne 
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Mælands skulptur Uteliggeren som syner ein ung mann utan skor som sit på fortauet, med ein 
plakett der det står: «Ingen er bare det du ser». 
 
Dette kunne vera overskrifta for heile ruspolitikken i landet. Det viktigaste verkar å vera at ein 
får formidla til alle at uteliggjarar, alkoholikarar og narkomane er verdfulle menneske. 
 
Dette haldningsretta perspektivet syner seg òg i at strategiteksten er pynta med dikt av Tove 
Nilsen, Inger Hagerup og Olav H. Hauge. 
 
Dikta rettar lesarens blikk mot einskildmennesket, det einsame offeret, han som «var så flott i 
solskinnet» før nåla drap han, mot vandraren som har gått seg vill i skodda, om «draumen me 
ber på». Lyrisk er òg strategien sitt utopiske mål om at det ikkje skal førekoma eit einaste 
overdosedødsfall i landet, ein såkalla nasjonal nullvisjon, henta frå ei stortingsmelding om 
rusmiddelpolitikken med den talande tittelen Se meg! . 
 
Ein undrar seg på kven som ser kven. Testen på om vi ser dei narkomane, må vel vera om vi er 
villige til å gjera noko effektivt med dei problema og lidingane misbruket fører med seg. 
 
Med ein nullvisjon om å fjerna alle overdosedødsfall, avskaffa alt rusmisbruk og gjera alle 
narkomane til børsmeklarar eller kunstnarar, ender ein med å ikkje gjera noko for dei i det 
heile. 
 
RUSMIDDELPOLITISK PLATTFORM 
Eit høgdepunkt i denne psykologiserande sjangeren finst i Regjeringens handlingsplan mot 
rusmiddelproblemer 2003-2005, som vert innleia med ein «ruspolitisk plattform » som gjer det 
klårt at narkotikapolitikken dreier seg om å hjelpa dei som rusar seg. Ein skal «redde liv», og 
«enkeltmennesket skal stå i sentrum for rusmiddelpolitikken ». 
 
Om og om att vert lesarane minna om at «menneskeverdet er ukrenkelig og at alle mennersker 
er likeverdige», ein ventar berre på ei lydfil med humanetisk salmesong. Alt fokus er retta mot 
misbrukaren, mens ålmenta indirekte vert mistenkjeleggjord som ein lågt danna majoritet med 
dårlege haldningar. Ein må slutta med å vilja «fjerne rusmisbrukere fra gatebildet», heiter det i 
handlingsplanen. Slik fjerning kallar ein ironisk «renovasjon», noko som berre skjuler 
rusmiddelproblema. 
 
I staden for å arbeida for å fjerna russcenene, vil regjeringa «arbeide aktivt for å endre 
eventuelle negative holdninger og fordommer overfor rusmiddelbrukere blant de aktører som 
har ansvar for tjenesteyting til denne gruppen». Til sist trur ein at det ikkje er misbruken, men 
dei dårlege haldningane i ålmenta som er hovudproblemet i ruspolitikken. 
 
SOSIAL RENOVASJON 
Men både politikarane og politiet må ta omsyn til ålmenta og kan difor ikkje lata dei opne 
russcenene utvikla seg grenselaust. Så har ein då stengd ned Nygårdsparken, men ikkje den 
mindre russcena i Vågsbunnen, Bergens mellomaldersentrum. Her veks no problemet. 
 
Så freistar ein å hindra veksten med dagleg politinærvær, men får straks pressa på nakken, for 
journalistane har brukarperspektiv og meiner at politiet driv sosial renovasjon og berre vil fjerna 
menneske som besteborgarane ikkje likar. 
 
Besteborgarane, altså vanlege menneske med besteforeldre og skuleborn, vil ikkje anna enn å 
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kunna gå trygt i nærmiljøet, men får no problem med ustabile og rusa menneske på skulevegen 
og i smågatene. Dei vert skremde og sinte, stengjer av stikkvegane inn til husa med kjettingar og 
skriv fortvila innlegg til avisene, kor motinnlegg venteleg vil klaga dei for å husa inhumane 
synspunkt. 
 
Vert den opne russcena dominerande og langvarig nok, vil det tvinga dei som driv forretningar, 
til å bu seg på å stengja ned. Småbarnsforeldra kjem til å setja opp nye budsjett og rekna på kor 
stort tap dei har råd til å ta på å selja huset og flytta ut av sentrum. 
 
Saman med småbarnsfamiliane vil òg den lokale Kristi Krybbe skule, den eldste offentlege 
skulen i Skandinavia, miste elevgrunnlaget sitt, som alt i dag er svakt. Det kan på lang sikt enda 
med forslumming av det gamle bysentrumet. 
 
ÅLMENTAS RETTAR 
Men motseiinga mellom rusmisbrukaren og ålmenta er ei falsk motseiing. Det som tener 
ålmenta, tener òg rusmisbrukaren, og omvendt. Den opne russcena, som ålmenta ikkje kan 
meistra, forverrar også problema til rusmisbrukaren, utset han for hardare misbruk og farlegare 
kriminelle. 
 
Tilvenninga til ein livsstil som provoserer andre og trakkar på andre sine rettar, slår attende på 
rusmisbrukaren i form av sosial isolering og svekt sjølvbilete, noko som umogeleg kan vera ein 
veg til betring eller lindring. 
 
Det er heilt naturleg at behandlingsapparatet på rusfeltet ser heile saka frå rusmisbrukaren sitt 
perspektiv. Det er jo einskildindivid som vert handsama og som skal hjelpast. Men politikarane 
skal ikkje opptre som lækjarar, sjukepleiarar eller sosialkuratorar. Dei skal svara for heile 
ålmenta. Dei skal opne for omsynet til den einskilde, rusmisbrukar eller ikkje, men ikkje på 
tvers av lova og ikkje på måtar som reduserer livskvaliteten til alle og innskrenkar folks 
grunnleggjande rettar til kjensla av tryggleik. 
 
Omsorga for dei narkomane må skje innanfor ramma av alle sine rettar, og ikkje ved å skapa 
lovlause byområde. 
 
19. september 2014 
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Peter Handke, ein ny Hamsun på Hitler-tur? 
Då juryen for Ibsenprisen lønte forfattarskapen til Peter Handke, lokka dei han uforvarande i 
eit bakhald. Rett nok hadde Handke vore i hardt vêr i 90-åra på grunn av reiseskildringane sine 
frå det tidlegare Jugoslavia og i rein storm etter å ha halde tale i gravferda til Slobodan Milosevic 
i 2006. 
 
Men trass i kritikken vart ikkje Handke persona non grata i europeisk ålmente. I dei sju åra 
2007-13 fekk han ni prisar frå fem land. Han hadde vorte klassikar i levande live og hadde god 
grunn til å tru at Ibsenprisen berre ville stadfesta dette. 
 
GATEDEMONSTRASJONAR 
Men i Noreg vart Handkekritikken friska opp att av Aslak Nore med ein artikkel i VG og 
forfattaren Øyvind Berg med eit lengre essay i Vinduet. Nore hevda at Handkes skriving og 
handling i Jugoslaviasaka var det same som å «spytte på graven til ofrene for Milosevics 
forbrytelser», og Berg meinte at «Handke hedrer massemordere». 
 
Styreleiaren for norsk PEN, William Nygaard, kalla pristildelinga ein skandale. Professor i 
statsvitskap Bernt Hagtvet samanlikna Handke med Goebbels og truga med å lenkja seg fast til 
Nationaltheatret i protest mot prisutdelinga. 
 
I Oslo vart prisvinnaren møtt av gatedemonstrasjonar med plakatar og rop som kalla han 
folkemordsfornektar og fascist. Offisielle personar heldt seg borte frå prisutdelinga. Alt i alt var 
kanskje dette det krassaste åtaket på Handke nokon gong, nokon plass. Var det fortent? 
 
PAPIRLAUS FLYKTNING 
Peter Handke vart fødd i 1942 i Austerrike på grensa til Jugoslavia som uekte son av ei slovensk 
jente og ein tysk Wehrmachtoffiser. Faren hadde då forlate mora, som i all hast hadde gift seg 
med ein annan tysk offiser for at guten ikkje skulle verta fødd utanfor ekteskap. 
 
I 1944 flytte den vesle familien til Tyskland, men flykta frå sovjetsona i 1948 og fekk husvære 
og arbeid hjå bestefaren i det landlege Griffen ved grensa til Jugoslavia. Her voks Peter Handke 
opp som papirlaus flyktning og statslaus. 
 
Heimløysa i marginale strok kan tena som metafor for ein forfattarskap som mange reknar for 
verdslitteratur. 
 
Reisebøkene frå det krigsherja og samanbrotne Jugoslavia i 1990-åra ligg ikkje på sida av denne 
skjønnlitterære forfattarskapen, men lyt lesast i samanheng med han. 
 
MAKTSPRÅK OG FORTELJARSPRÅK 
Her ligg ei utfordring i at forfattarskapen, tenkjemåten og den litterære metoden til Handke er 
vanskeleg tilgjengeleg. 
 
Men sterkt forenkla kan ein seia at Handke i Jugoslaviasaka har overført det litterære synet sitt 
til politikken. 
 
I reisebøkene hans frå Jugoslavia i 1990-åra står dei vestlege massemedia for eit maktspråk som 
slavebind oss. I denne saka må vi difor verja oss mot massemedia ved hjelp av det frigjerande 
litterære forteljarspråket. 
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DET NIANDE LANDET 
Grunnen til at denne programmatisk upolitiske forfattaren brått forlét det litterære 
elfenbeinstårnet og gav seg til å reisa rundt på det krigsherja Balkan for å tala verdspressa imot, 
heng saman med at han har eit særleg tilhøve til det gamle Jugoslavia. 
 
Biografisk er han knytt til dette forsvunne landet gjennom den slovenske mora og fordi han 
sumaren 1964 skreiv sin første roman og fekk sin første kjærast på den kroatiske øya Krk ved 
adriaterhavskysten. 
 
For den rotlause Handke er Jugoslavia det landet i verda han har sterkast band til. Då Jugoslavia 
rakna i saumane, råka det han personleg og knytte det litterære prosjektet hans saman med 
borgarkrigen, som rana han for det eigenlege «fedrelandet» hans. 
 
Tapet vekte raseriet hans mot dei som har skulda etter det han trur. I den første 
Jugoslaviateksten hans, Drøymarens avskil frå det niande landet frå 1991, skreiv han at krefter 
«utanfrå» hadde «forført» slovenarane og kroatane til å venda Jugoslavia ryggen. Desse andre 
kreftene, det var tyskarane og austerrikarane, som alltid hadde «misunnt» jugoslavane deira 
«storslegne motstandsrørsle» mot nazistane. 
 
Serbarane stod no fram for Handke som dei siste forsvararane av Jugoslavia, dei som kjempa 
mot nasjonalistisk borgarkrig og for eit europeiske samliv på tvers av etnisitet. 
 
I november og desember 1995, på same tid som det vert snakk om massakren i Srebrenica, 
reiser han gjennom det såkalla «rest-Jugoslavia» i lag med kjærasten. 
 
Heimkomen til Paris kallar han saman sine næraste vener og les opp frå reiseskildringa 
Vinterreisa. Venene er forferda, alle skjønar kva for eit raseri han vil vekkja med engasjementet 
sitt for Serbia, som i den vestlege samtida no vert oppfatta som eit antihumanistisk skrekkvelde, 
leidd av psykopatar. 
 
Men Handke får den lange skildringa trykt i Süddeutsche Zeitung. I dagboka skriv han etter å 
ha lese oppslaget: «Eg er rørd. » Han må ha trudd at han skulle nå gjennom med prosjektet sitt. 
Men reise skildringa vart oppfatta som eit vanvitig verk av «ein blind sjåar». 
 
VINTERREISA 
I Vinterreisa dreg forteljaren inn i Serbia med notisbøkene sine og skriv ned det han ser, ofte 
enkle og kvardagslege ting, utan politiske argumentasjonsrekkjer og historiske sveip. I ei 
tilsynelatande upretensiøs, men djupare sett grandios tru på makta i den enkle forteljinga vil han 
sjå om ikkje ordet kan vinna over politikken og venda historiestraumen. 
 
Dei første førti sidene av Vinterreisa gjev konkrete døme på korleis verda etter Handkes 
meining hadde spikra opp serbarane i det vestlege medvitet som kjelda til alt vondt. I røynda 
skulle det opphavlege brotsverket vera den slovenske, kroatiske og bosniske utbrytinga frå det 
jugoslaviske sambandet. 
 
Dei små nasjonalstatane skapte om jugoslavar til etniske minoritetar som brått vart fråtekne 
fedrelandet sitt og som greip til våpen for å sleppa unna lagnaden som mindretal. «Kven var no 
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angriparen? » er Handkes retoriske spørsmål. 
 
Han vil skapa ei motforteljing til framstillinga av Serbia og serbarane som eit umenneskeleg folk 
utan vanleg liv. 
 
Idet denne serbiske kvardagsverda vert fortald, skal serbarane verta gjevne attende 
menneskelegdomen sin. 
 
Fordi han skildra kvardagsdetaljar frå ein krigsskodeplass, vart han skulda for å mangla empati 
for krigsofra, ja for indirekte å fornekta massakrar som den i Srebrenica. 
 
Men i ein lang epilog går forteljaren langs elva Drina, ikkje langt frå Srebrenica, og snublar i ein 
barnesandal som stikk opp frå sanden som ei påminning om redslene i krigen, og straks skriv 
han: «'Du vil vel ikkje òg stilla spørsmål ved om Srebrenicamassakren skjedde? ' spurde S. meg 
då eg var komen heim. 'Nei', sa eg. 'Men eg vil spørja etter forklaringa på korleis ein slik 
massakre kunne verta utførd føre augo til verdsålmenta, som ein seier, og dessutan over tre år 
etter at, som det vert hevda, alle partane i krigen, jamvel krigshundane, var vortne trøytte av 
drepinga, og dessutan vil eg vita korleis dette kunne ha skjedd, som det vert sagt, som ei 
organisert, systematisk, langt i forvegen planlagd avretting. ' Kvifor denne nedslaktinga av 
tusenvis? 
 
Kva sette det i rørsle? Kva var meininga? Og kvifor får vi berre tilbode over disk dei nakne, 
lystne, marknadsorienterte fakta og skinfakta? Kvifor ikkje ei utforsking av årsakene utover det 
utilstrekkelege snakket om 'psykopatar'? » Vidare fortel han at han godt veit at det kan verka 
merkeleg for lesaren å sjå forfattaren «koma dragande med Serbias små lidingar medan den 
store lidinga rår der rett over grensa, lidinga til Sarajevo, til Tuzla, til Srebrenica, til Bihac, 
lidingar så tunge at dei serbiske veane missar all vekt». 
 
Og han spør seg sjølv om ikkje forteljinga hans om «den vesle mangelen» hjelper til med å 
«utvatna, utviska, skoddeleggja den store», altså om ikkje frammaninga hans av den serbiske 
livsverda legg skjul på den bosniske lidinga. 
 
Men det er ikkje balanseringa av liding som har vore prosjektet hans: «Lat oss halda fast på dei 
vonde fakta, det er rett. Men skal det verta fred, trengst det like mykje som fakta [... ] ei 
tilskunding til felles minne, dette som er det einaste som kan skapa forsoning, det som berre 
kan skje i og med den andre og felles barndomen. » Denne andre barndomen, det er i 
Handkes litterære univers den tilstanden menneska kan nå om dei frigjer seg frå ytre, 
manipulerande makter ved hjelp av forteljinga om det ein sjølv har sett slik det verkeleg er. 
 
FOLKEMORD MELLOM LINENE 
Men alt undertittelen på reiseskildringa, «Rettferd for Serbia », som i førstepubliseringa i 
Süddeutsche Zeitung vart flytt opp til hovudtittel, vart lesen som ei freistnad på å gjera hovud 
aggressoren i krigen til offer, noko ein fann styrkt i at Handke hadde avslutta reiseskildringa si 
med eit sitat der det var tale om «utryddinga av det serbiske folket». 
 
Dei ladde spørsmåla i teksten, som til dømes om ikkje historia om Jugoslaviakrigen i framtida 
ville koma til å fordela skulda på ein heilt annan måte enn det den vestlege pressa gjer i dag, 
skapte inntrykk av at Handke stod på serbisk side og ikkje i ein overgripande eller forsonande 
posisjon. 
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I ein samtale med Die Zeit seier Handke at han vart overraska over den negative reaksjonen på 
Vinterreisa, og at han hadde venta seg at boka ville verta «for det meste positivt» motteken, og 
han kallar boka for ein «fredstekst». 
 
SUMARETTERORDET 
Sumaren 1996 var Handke attende i Serbia og Bosnia. 
 
Tyngdepunktet i skildringa av denne reisa, Sumaretterordet, ligg i den bosniske byen Visegrad. 
Her ser forteljaren ut over byen frå hotellrommet sitt og merkjer seg at dei mange minaretane 
han hugsar frå eit biletverk om den jugoslaviske nobelprisforfattaren Ivo Andric, utgjeve i 
Beograd så seint som i 1989, no er borte frå utsikta. 
 
Han veit at byen hadde ein muslimsk majoritet. Noko må ha skjedd. I tankane og notata kring 
fråværet av minaretane kjem ei tvikløyving til synes hjå forfattaren. Han kan med eigne augo sjå 
at tusenvis av menneske frå den muslimske forsamlinga i Visegrad no er borte. 
 
Men nærast som eit vern mot kjensgjerningane går han rett over i ein kritikk av ein 
avisreportasje i The New York Times som fortel korleis den no livstidsdømde Milan Lukic 
gjekk amok i Visegrad i spissen for den serbiske militsen Dei kvite ørnane, som sperra 59 
bosniske kvinner, born og eldre inne i eit hus og brende dei i hel. 
 
Denne avisreportasjen er seinare vorten verifisert. Men i Sumaretterordet vert han dregen i tvil. 
Den serbiske militsen vert kalla «eit par berrfotingar» som i røynda ikkje kunne ha terrorisert 
ein sivil majoritet på tusenvis av menneske. 
 
Her synest det som om Handkes raseri over den vestlege pressa har gjeve han ein så 
konsekvent tvil på alt han les at det har fordrive han frå den utliknande posisjonen han seier 
han ville skriva ut frå. Alt i massemedia har vorte lygn for han. 
 
Han som først hadde reagert på framstillinga i vestpressa av krigen som eit drama mellom reine 
offer og reine overgriparar, omskaper no sjølv serbarane til reine offer og samanliknar dei med 
nordamerikanske indianarar, som rett nok gjekk til åtak og drap fiendane sine, men likevel var 
tragiske heltar fordi dei kjempa for sitt eige land mot ei veldig overmakt. 
 
RASERIET 
Men brått slår mistanken attende og lèt forteljaren undergrava si eiga forteljing: Kvifor er dei to 
sentrale moskeane øydelagde? Når han spør innbyggjarane i byen, får han vita at den eine 
moskeen var våpenlager, den andre ammunisjonslager, dei måtte bort. 
 
Men svara har undertone: «Med all si openheit verkar det som om dei lokale byfolka held fast 
på ein siste løyndom, og dét er ein løyndom som er alt anna enn vakker. » Han lit ikkje på anna 
enn det han sjølv høyrer og ser. Men no oppfattar han den ordlause bodskapen om redsler som 
må ha råka dei muslimane som ikkje lenger er her. 
 
Når Handke såleis talar med fleire røyster, kven av dei skal vi tru på? Om han skal lesast på 
sine eigne premissar, må vi lytta til alle desse røystene samstundes, også der dei motseier 
kvarandre. 
 
Klårast kjem dette til synes i den siste reiseboka frå 1999, Gråtande spørjande, nedskriven på to 
reiser gjennom Jugoslavia i mars og april, medan Nato bomba landet. 
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I eit føreord skriv forfattaren at boka er «notat frå to opphald i det krigsråka Jugoslavia», og at 
desse notata er vortne trykte slik som dei først vart feste til papiret; i korrekturen har han berre 
endra nokre einskildord, «ikkje nokon stad korkje stroke eller lagt til ei einaste heil setning». 
Slik står han fram som rein forteljar utan annan agenda enn å fortelja kva han såg, eit vitne utan 
baktankar. 
 
Ein som medvite skriv om samtidshending ar på dette viset, må òg tala om same sak på fleire 
vis. Blikket som samstundes ser ulike ting, kommentarrøysta som følgjer talaren som ein skugge 
og relativiserer alt som vert sagt, spring frå den litterære metoden og samsvarar med det 
mangesidige i menneskesinnet. 
 
Det er denne fleirstemmige talen som forvirrar den journalistiske ålmenta når det gjeld 
Handkes Jugoslaviaengasjement, som heller ikkje er retta mot nokon intern part i borgarkrigen, 
men nettopp mot dei vestlege journalistane. 
 
SREBRENICA 
Handkes Jugoslaviabøker femner om rundt ti titlar frå Drøymarens avskjed i 1991 til 
Daimieltavlene i 2005, som krinsar om fengselsvitjinga hans hjå Slobodan Milosevic i Haag. 
Men han opptrer òg i pressa med lange intervju og eigne artiklar, der han forklarar posisjonen 
sin på eit meir eintydig vis enn i reisebøkene. 
 
I ein slik artikkel skriv han om massakren i Srebrenica: «Eg tek opp att, rasande, eg tek opp att i 
fullt raseri over dei serbiske brotsmennene, kommandantane, planleggjarane: 
 
Srebrenica er det verste og største 'brotsverk mot menneskeslekta' som har vorte utført i Europa 
etter krigen. » Når Handkes kritikarar seier at han er folkemordsfornektar, kan dei altså ikkje 
meina at han fornektar Srebrenicamassakren som faktisk hending. 
 
Handke meiner som alle andre at tusenvis av menneske vart slakta ned i Srebrenica i 1995, 
men trur at det råka uvæpna soldatar, og at brotsverket voks ut av hatet mellom folkegruppene 
heller enn som ein lekk i eit organisert overgrep som kvalifiserer til nemninga folkemord. 
 
Handke trur altså ikkje at den serbiske leiaren Slobodan Milosevic var nokon «Hitler», men 
snarare ein Putinliknande autokrat med mykje mindre kontroll over hendingane i Bosnia enn 
det til dømes krigsbrotstribunalet for Jugoslavia meinte. 
 
I Handkes verd var Milosevic ein serbisk nasjonal leiar og i denne eigenskapen «korkje vond 
eller god», men som folkevald president forplikta til å kjempa for å halda oppe den jugoslaviske 
sambandsstaten. Då Handke etter invitasjon frå familien møtte opp til Milosevics gravferd i 
2006, var det frå Handkes synspunkt ikkje for å støtta etnisk reinsing og folkemord, men for å 
minna og heidra ikkje Milosevic, men det tapte Jugoslavia. 
 
GRAVFERDA 
Reaksjonane mot Handke knyter seg i mindre grad til forfattarskapen enn til denne eine, 
skandaløse handlinga. 
 
Kvifor utsette han seg for internasjonal forarging ved å møta opp til den nasjonalistiske 
sørgjehøgtida i Milosevics heimby Požarevac og dermed i andres augo heidra den mannen som 
dei fleste oppfattar som ein massemordar? 
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Handkes norske forleggjar Karl Ove Knaugård meiner at Handke måtte møta opp i gravferda 
til Milosevic ut frå kravet sitt til «førstehandsrøynsle» av verda, eit krav som inngår i 
litteratursynet hans og ligg til grunn for ideen hans om forteljinga som frigjerande makt. 
 
Men så langt kan ikkje kravet om eigenrøynsle trekkjast. 
 
Med eit slikt nærleikskrav måtte Handke ha ei tidsmaskin for å koma seg attende til Srebrenica 
og Visegrad i rett tid, om han skulle meina noko om det som hende der. Må eg sjå alt med augo 
mine, vert eg historielaus. 
 
Dessutan er det umogeleg å sjå korleis dette kravet om førstehandsrøynsle skulle tvinga Handke 
til å gripa ordet. 
 
Han kunna ha tagt. 
 
I Malte Herwigs Handkebiografi Meister der Dämmerung (München 2011) finst det ei 
utgreiing om Handkes deltaking i gravferda. Milosevic vart funnen død i cella den 11. mars 
2006. Dagen etter les Handke nekrologane med stigande raseri over det han oppfattar som 
hatefullt klisjéspråk. 
 
Då Le Monde siterer diktaren Pessoa som skriv at hjarta ville slutta å slå hvis det kunne tenkja, 
og kommentatoren gjer seg morosam på kostnad av den døde med å seia at Milosevic endeleg 
måtte ha byrja å tenkja i cella si, sidan hjarta hans hadde stansa, vert Handke så oppgjeven at 
han set seg føre å dra i gravferda. 
 
Først på podiet, der han står ved sida av serbiske og russiske generalar, kjem han i tvil om han 
er på rett stad og om han har noko å seia i det heile. Men i ettertid angra han ikkje på nærværet 
sitt, men seier at han måtte vitna om den symbolske gravleggjinga av Jugoslavia og med sorga 
over dette personlege tapet avslutta den lange affæren med det indre fedrelandet sitt. 
 
Men med dette oppmøtet og talen identifiserte han det serbiske folket med den serbiske 
autokraten og risikerte indirekte å verta utnytta til reinvasking av Milosevic for alt det den 
serbiske leiaren har gjort seg skuldig i. 
 
I denne gravferdssaka kan ein skulda Handke for naivitet, demonstrativ sjølvovervurdering, 
feilvurdering av publikum og smakløyse andsynes offera i krigen. Ein kan skulda han for å vera 
dårleg orientert om faktiske hendingar og for å synda mot kravet til forfattarrolla om 
uavhengigheit. 
 
Men ein kan ikkje skulda han for personleg å vilja framstå som tilhengjar av eit folkemord som 
han med eller utan god grunn meinte at Milosevic ikkje var ansvarleg for. 
 
EIN VEN AV MASSEMORDARAR 
Øyvind Berg skriv at Handkes gravferdstale var «den symbolske handlinga som beseglet pakten 
mellom Serbias mest ytterliggående nasjonalister og Peter Handke». Men her nyttar òg Berg 
symbol, om han då ikkje kan visa til ei konkret «pakt» eller avtale mellom Handke og dei ikkje 
namngjevne ekstremistane. 
 
Men Berg har rett i at Jugoslaviaengasjementet til Handke har opningar mot alternative eller 
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konspirative krigsversjonar. Handke trur at serbarane urettkome er vortne tillagde skuld for 
ugjerningar andre kan ha gjort, og at brotsverk og offer var likeleg fordelt mellom muslimar, 
kroatar og serbarar. Berg har òg rett i at Vinterreisa eigenleg ikkje tvilar, men tvert om er viss på 
at presse reportasjane er vridne og selektive. Dei mange spørsmåla i boka kan legitimera ein 
annan krigsversjon enn den rådande. 
 
Likevel dreg Berg alltid Handke lenger enn det er dekning for i det Handke har skrive. I 
Vinduetessayet vert Vinterreisa attgjeven med ei krassare stemning enn den som faktisk rår i 
henne. «Peter Handke er sinna og paranoid », skriv Berg og gjev dermed lesaren inntrykk av at 
Handke har dette krakilske over seg som ein assosierer med politiske ekstremistar. 
 
Han argumenterer ikkje, seier Berg, men «skjeller ut alle og enhver som måtte mene noe 
annet» enn han sjølv. 
 
Ved at Handke vert skildra som ein farleg person, vert det òg lettare å tilskriva han farlege 
standpunkt. At han stiller spørsmål ved skuldfordelinga i den offisielle krigsversjonen, vert kalla 
«destabilisering av det rådende krigsnarrativet ». 
 
Men dette råkar ikkje berre Handkes kritikk. Det råkar all praktisering av historisk vitskap. 
Undersøkjing og kjeldekritikk vert implisitt lagt fram som noko lagnadstungt og risikabelt. 
Handkes kritikk vert knytt til «tsjetnikenes eget propagandaapparat», og slik vert han ikkje berre 
ein forvilla naivist som uforvarande er hamna i høgreekstremistisk farvatn, men ein som står 
samansvoren med dei paramilitære serbiske bandane som stod for dei verste overgrepa under 
Jugoslaviakrigen. 
 
Ei slik lesing av Vinterreisa kan ikkje sameinast med fleire viktige innslag i teksten. Til dømes 
gjeld det den bolken eg har sitert ovanfor, der Handke skriv at vi lyt «halda fast på dei vonde 
fakta». Slik kan ikkje Handke skriva om han er berre slik som Berg les han. 
 
Difor les Berg denne teksten som om Handke vel å «lukke øynene for kravet om 
etterrettelighet, eller det han kaller 'onde fakta'». Men Handke skriv faktisk: «Die Bösen Fakten 
festhalten, schon recht», altså det stikk motsette av det Berg seier at han skriv. 
 
KYNIKAREN 
I denne diffuse verda opptrer Handke i ein mykje delt anekdote som skal illustrera kynismen 
hans. Berg skriv: «Mye av det ultranasjonalistiske frasemakeriet til Handke tåler ikke dagslys, og 
når de retorisk lettsvevende verbalboblene sprekker, blir han vulgær, grov, ubehøvlet. På 
spørsmål om han ikke blir rørt av lidelsene til bosnierne, svarte han: 'For min del kan De ta og 
stikke den berøring en Deres opp i ræva! '» Då eg las dette hjå Berg, tenkte eg med ein gong at 
her må tydinga vera motsett; her er det nokon som har insinuert at Handke ikkje bryr seg, og 
dimed fått passet sitt påskrive. 
 
Går ein etter denne saka, syner det seg òg at utsegna skriv seg frå ein opplesingskveld med 
Handke på Wiener Akademietheater, der Handke vart skulda av ein krigsreporter for ikkje å 
ha medkjensle med dei drepne bosniske muslimane. 
 
Etter at mannen hadde «provosert i det uendelege» med denne påstanden om kjensleløyse, 
miste Handke sinnsroa og sa: «De talar som om De eig 300.000 døde, som om De har 
eigedomsretten til all liding. De opptrer i ein skinheilag skapnad som om lidinga er Dykkar 
eigedom (... ) Har De skøyte på denne lidinga, eller kva, har De fått lidinga innførd i 
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jordeboka? (... ) Dykk talar eg ikkje med, De kan berre forsvinna. » Ved same høve skal han ha 
sagt: «Ha Dykk heim med medkjensla Dykkar, for meg kan De stikke henne i ræva. » (Kurt 
Gritsch i Österreich in Geschichte und Literatur 2/3 2011; M. Scharang i Die Zeit 16/1999. ) 
Handkes vulgære utfall var altså slett ikkje meint å skulla uttrykkja kjensleløyse for bosniske 
offer, men det motsette. Handke vart vulgær i sinne over at nokon kunne insinuera at han var 
ein kynikar som ikkje brydde seg om lidinga til andre. 
 
ULTRANASJONALISTEN 
Berg kallar Handke «ultranasjonalist» og gjer det på eit sjølvsagt vis som om dette er ei 
opplysning ein òg kan finna i Store Norske Leksikon. Omgrepet ultranasjonalisme vert knytt til 
høgreekstremisme og i Noreg til Anders Behring Breiviks ovundring for dei serbiske 
militsgruppene. At ein kjend forfattar skulle vera ultrasjonalist, er difor ein sensasjon som treng 
grundig underbyggjing. 
 
Når Berg utan vidare skriv om «Peter Handkes ultranasjonalistiske engasjement», skaper 
språkbruken assosiasjonar som lèt Handke framstå som nærast organisert fascist. Men les ein 
Handke sjølv, er det lett å finna utsegner som går mot all nasjonalisme. 
 
Engasjementet hans for Jugoslavia var jo nett retta mot nasjonalismen som øydelagde dette 
landet. Ein annan stad seier han: «Med nasjonalistar talar eg ikkje eitt ord» (NZZ, 17.6.06). 
 
HATSPRÅKET 
No seier ikkje Berg rett ut at Handke er fascist eller nazist. Det er heller ikkje naudsynt, for slik 
Berg skildrar Handke, seier det seg sjølv. I Dagbladet denne veka skriv Berg at «Handke er 
ingen fascist», men motseier seg sjølv i same artikkelen med å karakterisera Handke på sterkt 
kompromitterande vis med snakk om «de mørke understrømmene», «de skremmende 
perspektivene» og «de uhyggelige ekkoene» i verket hans. Med slik fleirstemmig tale vert ikkje 
Handke verna mot skuldinga om å vera fascist, og Bergs Dagbladartikkel tilfører ikkje noko nytt 
i høve til essayet i Vinduet. 
 
Her skriv Berg at Handke ikkje berre har eit «ultranasjonalistisk engasjement», men òg fører eit 
«utpreget hatspråk», representerer ein «brutal politisk ekstremisme », skriv teaterstykke med «en 
uhyggelig kynisk slagside», står for «realitetsfornektelse og repressiv glemsel », «spotter 
beretningene om drapet på et par tusen mennesker, blant dem 119 barn», driv med «klassisk 
historierevisjonisme », trur på «en innbilt sammensvergelse bestående av vestlige medier, USA, 
EU, Nato, FN, Amnesty og andre hjelpeorganisasjoner», løyner synspunkta sine i «en kaskade 
av paranoide betydningsglidninger». «Videre spotter han [... ] Srebrenicas mødre. » Oppmøtet 
hans i Milosevics gravferd var det same som «høyt og hellig å sverge til noen som målbærer en 
nesten ufattelig menneskeforakt, og som i vanlig språkbruk kalles fascister ». 
 
Hjå Berg er Handke sjanselaus. Til og med skodespelet Det stormar enno, som krinsar kring ei 
militær motstandsrørsle mot nazistane, skal uttrykkja «en hjemlengsel som har sterke politiske 
assosiasjoner», underforstått til draumane i nazitida og den folkiske rørsla om ei «urmytisk» 
røynd og «et språk som ikke er besudla» av det moderne, og som «finner gjenklang hos 
tsjetniker og fascister». 
 
Handke skal kort sagt vera ein mann som «hedrer massemordere, som knyter vennskap med 
krigsforbrytere, og som gjør narr av disse forbryternes ofre». 
 
Det skal ikkje verta lett å svara på eit så kraftig åtak frå ein forfattar som sjølv har budd i 
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Sarajevo og må vita kva han snakkar om. Lettare vert det ikkje når Berg seier at «ethvert forsvar 
av Peter Handkes Serbiaengasjement bygger på de serbiske fascistenes forutsetninger », og at 
«det er umulig å forsvare Peter Handke uten samtidig å tråkke på disse ofrene», det vil seia dei 
som overlevde overgrepa til dei serbiske fascistane. 
 
Då nyttar Berg dei døde og overlevande frå Jugoslaviakrigen som menneskelege skjold rundt 
argumenta sine. 
 
Seier ein han imot, stiller ein seg mellom fascistar. Forsvarar ein Handke, vert ein sjølv 
ekstremist. 
 
TUFTA PÅ SKJØN 
Personleg held eg meg til rådande historieskriving på område eg ikkje sjølv har opparbeidd meg 
særleg kjennskap til. Eg deler ikkje Handkes syn på Jugoslaviakrigen og langt frå hans 
oppfatning av Milosevic. 
 
Men eg meiner at han kan ha rett når han seier at det ikkje er journalistane som skal skriva 
historia og heller ikkje forfattarane, men historikarane, og at ein kritikk av pressedekninga av 
samtidshendingar ikkje kan kallast «revisjonisme». 
 
Omgrepet «revisjonisme» vert assosiert med holocaustfornekting. 
 
I vestleg presse har det vore vanleg å jamføra Milosevic med Hitler. Medan krigen gjekk føre 
seg i Bosnia, vart det oppretta konsentrasjonsleirar. Det var massakrar med tusenvis av døde. 
Når ein nyttar omgrepet «revisjonisme» i samband med diskusjonen om slike historiske 
hendingar, vert kritikarar av rådande syn på årsak og skuld nærast automatisk knytte til fascisme 
og nazisme. 
 
Det problematiske i dette syner seg særleg klart i Handkesaka. Vi hugsar at han utanfor 
Nationaltheatret vart møtt av demonstrantar med plakatar som kalla han folkemordsfornektar 
og rop om at han var fascist. Men dei faktiske tilhøva er at Handke politisk ikkje er tilhengjar av 
fascismen, men av det liberale demokratiet av sosialdemokratisk type. Om han då skal kallast 
fascist, må det skje som tolking av noko underliggjande ut frå verdsbiletet til tolkaren, det vil 
seia på skjønsmessig grunnlag. 
 
Men når menneske som ikkje sjølve kallar seg fascistar, som tydeleg kunngjer at dei er liberale 
demokratar, og som til overmål har dokumentert at dei har ideala sine frå motstandskampen 
mot nazistane under den andre verdskrigen, slik som Handke har gjort i både bøker, skodespel 
og intervju, vert offentleg uthengde som fascistar på grunnlag av andre folks skjønsvurderingar 
av kva dei eigenleg og djupast sett er, då slår immunforsvaret mitt for idéar full alarm. 
 
Eg kjenner meg då bortrykt til den gamle kyrkjeretten der det ikkje hjelpte kva ein sa, brend 
vart ein i alle fall så sant tiltalen berre var reist. 
 
Som forfattar kjenner eg meg sjølv truga av slikt språk. 
 
Eg veit at om eg skaffar meg dyktige nok fiendar, så kan eg òg verta uthengd som eigenleg 
nazist. Kven som helst kan brennast, for menneskekroppen er mottakeleg for elden, berre ein 
hiv på nok brensel under kjøtet. Og brensel finn ein om ein vil, særleg hjå forfattarar som har 
lagt heile det indre livet sitt ut på papir. Ikkje noko brenn så godt som papir, same kva som står 
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skrive på det. 
 
LEGITIM PRISVINNAR 
Handke er ikkje fascist, men etter det politiske synet sitt liberal demokrat. Han har ikkje 
fornekta overgrepa mot sivile i Jugoslaviakrigen, men meint at pressa framstilte krigen einsidig 
og gjorde det serbiske folket kollektivt til overgriparar og umenneske. 
 
Menneskeleggjeringa av serbarane, som under krigane òg vart råka av fordriving, massakrar og 
NATOs bombing med sivile tap, var opphavleg hovudintensjonen hans. I det intense ordskiftet 
som følgde etter Vinterreisa, vart han steg for steg offer for ei polarisering han sjølv hadde vilja 
overskrida, og stod brått fram som «Milosevicven» gjennom gravferdstalen sin i 2006. 
 
I denne prosessen kom han til å mistru den offisielle krigsversjonen og har gjeve uttrykk for 
denne tvilen på eit vis som kan vera krenkjande for dei som ikkje omgåst denne fortida som 
abstrakt versjon, men som personleg redsle, tap og sorg. 
 
Men iblanda denne mistrua finn ein hjå Handke mange innslag som ikkje passar med 
stereotypen av ein «serbisk ultranasjonalist». Dette gjeld forutan andre einskilddrag 
hovudintensjonen hans om forsoning mellom partane gjennom overskridinga av 
skuldspørsmålet til ein refleksjon over årsakene. 
 
Denne hovudintensjonen, gjennomførd i Vinterreisa om enn med seinare avvik, må vera det 
som gjer at Handke ikkje er diskvalifisert frå å få ei påskjøning som Ibsenprisen. 
 
Tvillaust er han ein av dei mest fascinerande forfattarane som skriv i verda i dag. 
 
Det talar òg mot slik diskvalifisering at Handke gong etter gong har late seg verta konfrontert 
med synspunkta og handlingane sine, og gong etter gong har forklart seg nærare. 
 
Ein kan ikkje sjå bort frå at Handkes motstandarar ville ha funne ein partnar i Handke om dei 
hadde gått for dialog i staden for konfrontasjon. Handke er ein utidsmessig og provoserande 
intellektuell og kanskje med noko svekt sosialt antenne anlegg, men ingen politisk ekstremist. 
 
Difor tener det han også dårleg å verta forsvara som om han skulle vera ein Hamsun på vitjing 
hjå Hitler. «En forfatters syn på politiske og historiske forhold bør ikke ha betydning når en 
litterær pris deles ut», heiter det i forfattaroppropet til støtte for Handke og tildelinga av 
Ibsenprisen. 
 
Dimed vert det ymta at Handke skulle ha nettopp eit slikt politisk syn som ligg utanfor grensene 
for det den norske ålmenta kan akseptera hjå mottakaren av ein offentleg innstifta og finansiert 
pris. Men etter mitt syn er Handke innanfor desse grensene. 
 
17. oktober 2014 
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Fest på den breie veg 
 
Denne veka vart NRKs Midtaustenkorrespondent Sidsel Wold heidra med Ossietzkyprisen. 
Det er eit tankevekkjande val. Ossietzkyprisen er ikkje ein journalistpris, men ei utmerking for 
framifrå innsats for ytringsfridomen og har namn etter ein mann som sat i fangeleir under Hitler 
for denne saka. Wold er ein dyktig journalist med vågemot, kallsmedvit og personleg grep og 
kan vel verta prisa for arbeidet sitt. 
 
Men ingen har hindra henne i å ytra seg på NRK eller straffa henne for det. For å gjera seg 
fortent til ein Ossietzkypris burde det ikkje vera nok å laga gode reportasjar. Ein må ha utsett 
seg sjølv for farar, ikkje for å laga reportasjane, men som ei følgje av dei. Ein må ha stått opp 
mot ei totalitær statsmakt eller ein kompakt majoritet, helst i sitt eige miljø, og betalt ein pris for 
kva ein meiner er rett og sant. 
 
IKON 
Det er den norske PEN-klubben sjølv som har kalla opp prisen sin etter den tyske journalisten 
Carl von Ossietzky, som fekk Nobels fredspris i 1936. På grunn av motstanden sin mot tysk 
militarisme var Ossietzky i åra 1933-35 sperra inne i Spandaufengslet i Berlin og i 
konsentrasjonsleirane Sonnenberg og Esterwegen, der han etter hardt tvangsarbeid pådrog seg 
tuberkulose, som han døydde av i 1938. 
 
Reint bortsett frå kven den historiske Ossietzky var, er han sidan vorten foreviga som ikon for 
motstanden mot naziregimet og eit symbol for alle intellektuelle som ofrar livet sitt for sanning 
og ytringsfridom. 
 
SKURRAR 
Det er difor noko som skurrar når ein pris med eit slikt namn vert gjeven til norske 
intellektuelle som sigler med fulle segl i den politiske og kulturelle golfstraumen. 
 
Sidsel Wolds reportasjar frå den siste Gazakrigen var heilt i tråd med hovudtendensen i 
verdspressa elles. 
 
Ho stod på same side i krigen som heile det heimlege politiske miljøet og hadde pressa og 
ålmenta i ryggen. Mot seg fekk ho den kristelege avisa Dagen og den Israelvenlege 
organisasjonen MIFF og vart hetsa på sosiale medium. 
 
Slik hets er forkasteleg og kan vera ei stor personleg belasting, men ligg diverre i naturen til 
desse media. Kommentarfelthetsen råkar alle som ytrar seg i omstridde saker. Også leiinga i 
Med Israel for Fred får hets og vert kalla «barnemordarar» og «Satans born» og truga på livet. 
Alle offentlege personar vert i ein viss mon utsette for dette. 
 
Men Facebookkommentarar er ikkje det same som å sitja i fengsel, missa arbeidet eller måtta 
flytta frå heimlandet. Å gje ein ytringsfridomspris med Ossietzkys namn til intellektuelle med 
støtte frå alle kantar og motbør berre frå kommentarfelta på nettet er ein praksis som underslår 
kva frimodig ytring kostar der ytringsfridom ikkje finst. 
 
TAPT FRIDOM 
Det ville vore betre om PEN-klubben hadde reservert Ossietzkyprisen for intellektuelle som 
har tapt fridomen sin for ytringsfridomens skuld, som til dømes dei over to hundre 
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journalistane som sit fengsla i verda i dag. 
 
Prisen har også vore gjeven til den iranske forfattaren Mansour Koushan, som stod på dødslista 
til politiet i Teheran, den pale stinske journalisten Mohammed Omer og den burmenske 
eksilgruppa som dreiv radiostasjonen Democratic Voice of Burma, for å nemna nokre av fleire 
verdige vinnarar. 
 
I Noreg er det såleis ikkje like lett å finna gode kandidatar, men i 2012 gjekk Ossietzkyprisen til 
musikaren Deepika Khan, som måtte flykta frå Oslo på grunn av trugsmål frå konservative 
krefter i det pakistanske miljøet. 
 
Ikkje vil eg seia noko vondt om Ossietzkyprisvinnarane Sigmund Strømme, Elisabeth Eide, 
Ebba Haslund, Francis Sejersted eller Sidsel Mørch; alle er fagleg kompetente prisvinnarar som 
vel kan prisast, men knapt som folkefiendar i ibsensk meining. 
 
Dei har tala fritt, men oftast i medvind og med majoriteten i ryggen, i alle fall majoriteten til 
elitane. 
 
I 2003 gjekk Ossietzkyprisen attpåtil til Stavanger kommune. 
 
Rett nok er Stavang er friby for forfølgde forfattarar og får årleg 100.000 kroner frå 
Utanriksdepartementet for kvart år dei hyser ein fribyforfattar. 
 
Men Drøbak er òg med på denne ordninga, og kvifor har ikkje Drøbak kommune fått ein 
Ossietzkypris? 
 
GODHEIT 
Ytringsfridomspris til norske kommunar, journalistar og forfattarar vert lett til påskjøning for 
lang og tru innsats for majoritetsverdiar som fridom, demokrati og godheit. Men når ein prisar 
kostnadsfri kamp for ytringsfridom som noko heltemodig, vert skilnaden mellom 
kvardagsheltar og motstandarar av totalitære regime utviska. 
 
Når priskomitear som inngår i den kompakte kulturelle og politiske majoriteten heidrar andre 
medlemer av den same hovudstraumsklubben, bør ein unngå prisnamn som leier tanken til 
fengsling, tortur og død. 
 
14. november 2014 
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Det starta med Rushdie 
På overflata er det absurd at noko så uviktig som karikaturar skal fjøra til organisert vondskap 
som nedslaktinga i redaksjonslokala til Charlie Hebdo og gisseltakinga og morda i den jødiske 
butikken ved Porte de Vincennes. Men under overflata ligg ei rad uløyste problem som i 
ekstreme utslag leier mot terror. 
 
Massakrane i Paris står i ein større samanheng som går heilt tilbake til oppløysinga av Det 
osmanske riket under den fyrste verdskrigen, då Frankrike og England tok over styringa av 
Midtausten, og islamsk fromskap og fundamentalisme vart sette opp mot vestleg økonomisk og 
kulturell overmakt. 
 
Eit anna viktig tema er den nyare internasjonale migrasjonen, som skapte store muslimske 
diaspora, der delar av ein ny innvandrargenerasjon ikkje har vorte godt nok integrert, korkje 
økonomisk eller kulturelt. 
 
Såleis vart den gamle konflikten mellom islamske verdiar og vestleg kultur flytt frå Midtausten 
til Europa. 
 
FRÅ KABUL TIL PARIS 
Gjennom ei rekkje krigar sidan Afghanistan i 1979 har motsetninga mellom vestleg og islamsk 
kultur vorte militarisert gjennom ei radikalisering som på eitt plan har gjeve oss ein væpna 
kulturkonflikt som strekkjer seg frå Kabul til Paris. 
 
I eit slikt stort perspektiv kunne ein seia at historia er ein nidkjær Gud som heimsøkjer 
imperialismens misgjerningar på born inntil tredje og fjerde ledd, som det heiter i Exodus. 
 
Men det er òg eit anna like viktig perspektiv: Det går ei line frå Parismassakrane attende til den 
iranske prestekongen ayatollah Khomeinis oppmoding i 1989 til alle muslimar i verda om å 
drepa forfattaren Salman Rushdie. 
 
SJØLVSENSUR 
Alle er mot drapa i Paris. Men ikkje alle er tilhengjarar av satiriske bilete og teikningar som 
råkar openberringsreligionane. 
 
Leiaren av Islam.net, Fahad Qureshi, reiv i stykke framside teikning ar frå Charlie Hebdo for 
open skjerm på TV2 medan dramaet i Frankrike enno gjekk føre seg. 
 
Den katolske presten Haavar Simon Nilsen seier at han skjønar dei muslimane som kjenner seg 
krenkte av teikningar som harselerer med Gud, og meiner sjølv at det er feil å laga og publisera 
slike teikningar. Den kristne avisa Vårt Land skreiv på leiarplass at dei ikkje ville trykkja 
teikningar frå Charlie Hebdo, sidan dei ikkje ville håna trua til muslimar. 
 
ÅTVARING 
Problemet med denne kritikken av satirisk praksis er ikkje berre at han kjem samstundes med 
at ein ber ut lika av myrda satirikarar. Problemet er òg at dei satiriske teikningane symboliserer 
all kritikk av organisert religion. 
 
Det er ikkje noko uoverkomeleg langt steg frå fordøming av karikaturar til fordøming av 
religionskritikk i det heile. 
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Difor er kritikken av satiren samstundes ei åtvaring mot all religionskritikk, jamvel om 
satirekritikarane kanskje ikkje meiner det slik. Den underliggjande bodskapen er at dei 
organiserte religions systema skal få vera i fred for alle kritikarar, ikkje berre for dei som kan 
teikna, men òg for dei som kan tenkja. 
 
Satirisk religionskritikk rettar seg inn mot kjernen i openberringsreligionane. 
 
Denne kjernen er overtydinga om at Gud har openberra sanninga til nokre få, som har danna 
eit presteskap for å verna om openberringa. Dette presteskapet står Gud nærare enn andre, veit 
kva Gud vil, og har ei guddomleg plikt til å formidla Guds vilje vidare til menneska. 
 
I ytste konsekvens skal dette presteskapet få avgjera korleis andre skal tenkja og tru, leva og 
handla, skriva og teikna. Presteskapet og heile det organiserte religionsvesenet vert då Guds 
statsapparat i verda. 
 
Satirisk religionskritikk råkar eigenleg ikkje trua eller den einskilde truande, korkje muslimar 
eller kristne. Han råkar dette organiserte religions vesenet som sit med makt over sinna og 
nokre stader òg med statsmakt. 
 
RUSHDIE-SAKA 
I denne samanhengen vert det klårare at karikaturstridane har opphavet sitt i Rushdiesaka. 
 
Den gongen stod striden mellom den iranske ayatollaen Khomeini og romanforfattaren Salman 
Rushdie, og kjernen var ikkje provoserande teikningar, men ein vanskeleg tilgjengeleg roman av 
høg litterær kvalitet. Men det var same konflikt den gong som no. 
 
Khomeini meinte at Rushdies roman Sataniske vers var blasfemisk og krenkjande, dømde 
forfattaren til døden og lova ei stor løn til den som avretta han og dei som gav ut romanen. 
Rushdie måtte leva under jorda med politi vern i mange år etterpå. Det kom til valdelege 
episodar over heile verda, med offentlege bokbål,et. brannbomber mot bokhandlarar og 
attentat mot omsetjarar og forleggjarar. I Noreg vart Rushdies forleggjar William Nygaard 
skoten, men overlevde. Kvifor denne veldige reaksjonen på ein skarve roman? 
 
Dei såkalla «sataniske versa» er ein kort tekst som var ein del av Koranen, men vart redigert 
bort. I Rushdies versjon er det Djevelen, forkledd som engel, som formidlar dei falske versa til 
romanfiguren Mahound. Men Mahound får ei ny openberring, der engelen fortel at det var 
Djevelen som kom med den førre openberringa. 
 
Dermed trekkjer Mahound attende versa. 
 
RIV BORT GRUNNEN 
Denne vesle historia riv grunnen bort under det organiserte religionsvesenet som byggjer på 
openberring, heilag skrift og presteskap. For historia med dei «sataniske versa» syner at sjåaren 
sjølv, han som tek imot den openberringa som heile religionssystemet kviler på, ikkje kan vita 
om openberringa er sanning eller blendverk. 
 
For korleis kan Mahound vera sikker på at det ikkje var den ekte engelen som kom til han i 
den fyrste openberringa, medan den siste engelen han såg, i røynda var Djevelen i forkledning? 
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Rushdie hadde skapt ei forteljing som opna for tvilen på heile grunnlaget til religionen, den 
opphavlege openberringa og den heilage skrifta. 
 
Slik tvil opnar for ein prosess som fører bort frå det autoritære religionsvesenet. Denne 
prosessen har vi sett i Europa i nyare tid. Her miste kristendomen makta over sinnet og kyrkja 
makta over livet nett gjennom kritikken av Bibelen som heilag skrift. 
 
SAMANBROTET 
Då filologane og historikarane fann ut at den heilage skrifta var parafraser over andre 
openberringar, at konkrete opplysning ar som skulle koma frå Gud, var ukorrekte, at 
openberringar var attforteljingar av historier som var kjende frå før, vart den klåre og 
samanhangande religiøse forteljinga fragmentert og braut saman. 
 
Men idet openberringa og den heilage skrifta vert tvilsam og bryt saman som absolutt sanning, 
tolka av presteskapet, raknar samstundes grunnlaget for at kyrkjeliknande organisasjonar kan 
halda seg som Guds stats byråkrati på jorda. Trua på at presteskapet står nærare Gud enn andre 
og difor lyt avgjera kva andre skal tru, korleis dei skal leva, og på kva vis samfunnet bør 
organiserast, må gjevast opp. Religionen skrumpar inn til symbol, kyrkja til forsamlings lokale 
for høgtider, høgtidene til fest for ungane. Og slik kjem vi fram til den moderne verda. 
 
Likevel er meir enn ein tredje del av den yngste generasjonen i Noreg personleg kristne. Det er 
fordi forskinga, tvilen og uvissa som tek livet av skrifttruskapen og det organiserte religions 
vesenet som politisk kraft, gjev næring til den religiøse interessa og den metafysiske leitinga på 
det individuelle planet. 
 
Det moderne mennesket likar ikkje å bøya seg under kyrkjelege eller andre autoritetar, men 
kan godt søkja etter svara på dei store spørsmåla på eiga hand. Slik lever religiøsiteten vidare 
innanfor den personlege sfæren, og som ein del av sivilsamfunnet, oftast heilt udogmatisk og 
utan omsyn til noko presteskap. 
 
BRYT NED RESPEKTEN 
Det er denne vegen frå teokrati til modernitet som Salman Rushdie rørde ved i Sataniske vers. 
Nett det same gjer karikaturteiknarane, berre på enklare vis: Dei bryt ned respekten for det 
heilage religionssystemet. 
 
Dei sårar ikkje kjensler, dei sårar makta. Dei krenkjer ikkje trua, men presteskapet. 
 
Dei vert ikkje straffa for å ha skrive og teikna morosamt om religionen, men for å ha opna den 
vegen inn i individualisme og modernitet som riv grunnen bort under slike embete som 
Khomeinis og slike teokratiske diktatur som Den islamske staten i Syria og Irak. 
 
Fatwaen mot Rushdie, maskin geværsalvene i redaksjons lokala til Charlie Hebdo og drapa i 
den jødiske butikken er middel som reaksjonære krefter i eit autoritært religionsvesen grip til 
for å koma unna historia, i von om å unngå den lagnaden som råka kristendomen, nemleg å gå 
under i ei verdsleg og individualistisk, moderne ordning. 
 
16. januar 2015 
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Privatiseringa av terroren 
Nedslaktinga av redaksjonsmedlemene i det franske satirebladet Charlie Hebdo den 7. januar 
vart straks oppfatta som ein merkestein i tida, nett som 11. september 2001 og 22. juli 2009. 
Terroren i Paris framstod som ei hending større enn seg sjølv. Det likna eit varsel om vêromslag 
i historia. 
 
Dette vart spegla i dei fyrste reaksjonane her heime. Både i pressa og politikken var nærast alle 
samde om ei eintydig støtte til dei myrda journalistane og teiknarane. Alle var Charlie. 
 
Slik var det ikkje i 2006 under karikaturstriden rundt teikning ane i Jyllands-Posten. 
 
Den gong var det berre Vebjørn Selbekk som var Charlie. Krimforfattaren Anne Holt tala for 
mange då ho sa at Selbekks publisering av dei danske karikaturane i avisa si var «en pøbelaktig 
skurkestrek på linje med obskøne doskriblerier». 
 
MEIR ENN TEIKNINGAR 
Men etter hendingane i Paris oppfatta viktige skribentar og kulturpersonlegdomar instinktivt 
symbolikken i saka. Dette gjeld ikkje berre ein strid om karikaturar, ikkje eingong berre ein 
kamp for ytringsfridomen, men om den større retten til å leva livet sitt etter sin eigen 
personlegdom og trong utan å verta truga eller myrda av fanatiserte menneske med særavtalar 
med Gud, historia eller nasjonen. 
 
Men jamvel om alle tok avstand frå ugjerningane i Paris, var det ikkje alle som kjende seg heilt 
som Charlie. Mehtab Afsar, generalsekretæren i Islamsk Råd, tala mest om at massedrapa ikkje 
måtte fjøra til meir trakassering av muslimar. 
 
Leiaren for Det muslimske samfunnet i Trondheim, Ameen Chilwan, tok avstand frå terror, 
men i same andedrag frå karikaturane. Å halda fram med å publisera teikningar slik som 
Charlie Hebdo skulle vera å «be om bråk». Chilwan etterlyste difor «strengere regler i media for 
hva som kan publiseres». 
 
Tanken hos desse muslimske leiarane, og fleire med dei, synest å vera at unødige krenkingar av 
religiøse kjensler vekkjer så sterk harme at valdelege motreaksjonar er uunngåelege; difor må 
ein handsama all religion med respekt og varsemd. 
 
KJENSLEVAR SENSUR 
Men dersom folks kjensleliv skal vera sensurinstans for pressa og kunsten, så kan begge delar 
like gjerne leggjast ned. Likevel finn ein dette synspunktet langt inn i kulturmiljøa, som elles 
burde vera dei fyrste til å protestera på slike vilkårlege grenser for tankemessig og kunstnarleg 
uttrykk. 
 
Under oppslaget «Hvilken rett har vi til å krenke muslimene på denne måten? » gjekk 
filmregissør Erik Poppe ut mot planane om å trykkja opp att Charlie Hebdokarikaturane i alle 
norske medium. «Vi forstår ikke hva disse tegningene betyr for muslimene, hvor fortvilet de 
blir», vart Poppe sitert. Dimed flytte han fokus frå dei myrda journalistane til den muslimske 
folkesetnaden. 
 
Saka vart privatisert. Det dreia seg ikkje lenger om politikk og massedrap, men om menneske 
som kunne verta lei seg. 
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Også kunstkritikaren Kjetil Røed viste til det heilt ulike kjensle livet hjå muslimar, ei verd vi 
norske ikkje kan skjøna: «Mens vi i Norge kan humre av Muhammed med bombe i turbanen, 
kan en muslim føle at hans innerste identitet er under angrep. » Slike teikningar var etter hans 
meining «å gjøre narr av en gruppe med rasistisk klangbunn», det synte mangel på neste 
kjærleik og empati. «Vi må tørre å ikke være Charlie», heitte det no. Det modige var å kritisera 
dei drepne. Underforstått var dei dei skuldige, offera var dei krenkte muslimane. 
Ytringsfridomen var berre skalkeskjul for rasisme og framandhat. 
 
PRIVATISERINGA 
Det er ikkje overraskande at nokre kristne grupper gjekk i same retning. Verdikonservativ 
kristendom har eit kultursyn som i mange einskildsaker fell saman med konservativ islam. 
 
Det gjeld òg synet på blasfemi. 
 
Lengst gjekk her pave Frans, som sa at «ein kan ikkje provosera, kan ikkje krenkja trua til andre 
menneske», og illustrerte dette med å seia at om nokon «snakkar stygt om mora mi, får han seg 
ein på nasen». 
 
Også katolikken Haavar Simon Nilsen, som avlegg meg ein visitt i førre Dag og Tid, der han 
skriv at «dei som lid mest under konflikten vi no står i, er den store skaren av moderate, meir 
eller mindre praktiserande muslimar i Noreg», meiner at når satire «rammer en religion og er 
blasfemisk i sitt uttrykk, har vi brutt en tålegrense som vi skal holde oss innenfor». 
 
Ja, alle tek avstand frå terroren. 
 
Men det hindrar ikkje at privatiseringa av terroren har tendens til å skyva ansvaret over på 
offera, som vert til ansvarslause blasfemikarar som utfordra lagnaden. 
 
Ugjerningsmennene på si side vert til forvilla får eller Guds forvirra og krenkte krigarar som 
forsvarar religionen og verjelause truande. 
 
DET VONDE VESTEN 
Ein annan veg til frikjenning av terroristane går i motsett lei. Saka vert då politisert i eit 
antiimperialistisk perspektiv. 
 
Morda i Paris vert sette inn i ein stor historisk samanheng med Frankrike og Englands koloniale 
framferd, sviket av den arabiske nasjonalismen etter den fyrste verdskrigen, etableringa av staten 
Israel i 1948, USAs krigar i Afghanistan og Irak, vestleg utnytting av arabisk olje, osb. 
 
Ein får då ei lang liste over vestlege synder som produserer terror. Terroristane vert no 
umyndiggjorde, ja, forvandla til opprørarar mot imperialismen med automatvåpna retta mot 
undertrykkjarane. 
 
Eit døme på kor langt slik halvt umedviten rettferdiggjering av terror kan gå, fekk vi då 
redaktøren av Vinduet, Kaja Schjerven Mollerin, kalla massedrapa ein «normalreaksjon» på 
bakgrunn av all nauda i Midtausten. «Føler du deg avmektig og marginalisert, og så attpåtil 
latterliggjort, trigger det destruktivitet. » Sagt med andre ord var det teiknarane i Charlie Hebdo 
som sjølve hadde «trigga» automat våpna til terroristane. 
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SUBJEKTIV KRITIKK 
Eitt av hovudinntrykka av debatten etter terroråtaka i Paris er dette sterke subjektive draget i 
reaksjonane, eit anna er fråværet av konkret informasjon og analyse av den politiske 
samanhengen til terroren. 
 
Muslimske leiarar er opptekne av at ikkje muslimane må få skulda. Mange på venstresida, der 
migrantmiljø ofte har teke plassen til proletariatet i ei sterkt avbleikt marxistisk klassetenking, 
rykkjer instinktivt ut i forsvar for denne underklassa, men forsvarar i røynda mest sitt eige 
verdsbilete. 
 
Katolikkar og andre kristne kjenner fellesskap med muslimane i avvisinga av blasfemi og 
forsvarar indirekte seg sjølve når dei stør reaksjonane mot Charlie Hebdo. 
 
Under ligg på førehand ferdige førestellingar om kva som hende, og korleis det må skjønast, 
men utan at denne innsikta kjem opp i dagen som faktisk kunnskap. Dimed trugar debatten 
med å gå under i reint føleri. 
 
Umerkeleg glid tanke gangen mot det vonde; legitimeringa av å svara på kritikk med vald. 
 
KVA HENDE I PARIS? 
Men kva var det eigenleg som hende i Paris? Tre norske intellektuelle har svara på dette og skil 
seg ut som dei etter mitt syn mest interessante deltakarane når det gjeld å skjøna hendingane: 
 
Bjørn Stærk med «Det handler ikke om provoserende ytringer» i Aftenposten 15. januar, Sylo 
Taraku med «Et veiskille i karikaturstriden» i VG 9. januar og Walid AlKubaisi med «Isil 
ynskjer borgarkrig i Europa« i Dag og Tid 23. januar. 
 
Bjørn Stærk var den fyrste som peika konkret på at terroren i Paris er del av ein strid innanfor 
islam. Stærk kallar dette «ein islamsk borgarkrig» der det vert kjempa om framtida til den 
muslimske verda, og der dei radikale islamistane er ein minoritet som med alle middel freistar å 
erstatta all tradisjonell islam med si eiga enklare, nyare tolking. 
 
Det same, men meir konkret, skriv Walid alKubaisi. 
 
Terroren i Paris er etter hans syn sett i verk av AlQaida og IS som lekk i ein politisk strid der 
karikatursaka vert nytta til å oppnå ei polarisering av det europeiske samfunnet. 
 
Gjennom terror vil dei militante islamistane vekkja angst for muslimane i det europeiske 
samfunnet. Dei vil provosera fram åtak mot muslimar og svara på dette med endå meir terror, 
til eskaleringa fører til regulær borgarkrig der dei militante står fram som leiarar for den 
muslimske verda. 
 
Noko mindre tilspissa skriv Sylo Taraku at kampen for å verna om den fulle ytringsfridomen i 
Europa er ein kamp mot maktsentra i den muslimske verda som står for ein reaksjonær 
islamistisk ideologi, og samstundes ein kamp mot militante islamistar som freistar å nytta 
polarisering mellom muslimar og ikkjemuslimar til å rekruttera nye tilhengjarar. 
 
Men Taraku vil ikkje unngå slik polarisering gjennom å orsaka terror og innskrenka 
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ytringsfridom. Tvert om vil han ha «slutt på å kombinere fordømmelse av voldelige angrep med 
forståelse for raseriet mot karikaturer», fordi slik kombinasjon indirekte forsvarar religiøse 
fanatikarar og legg ansvaret for valdsbruk på offera. 
 
KJENSLER OG STORPOLITIKK 
Etter dette gjeld saka ikkje kjenslene til såra truande, men ein storpolitisk kamp om sjela til 
islam og makta i den islamske verda. Tillèt vi at religiøse bod og brutal vald får innskrenka 
fundamentale fridomar i den vestlege verda, inneber det at vi gjev etter for reaksjonære krefter i 
islam. 
 
30. januar 2015 
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Eliten og det usiviliserte folket 

Saka om nasjonalt tiggeforbod syner korleis politikken har flytt seg frå interesser til moral. 
Dermed har òg den politiske makta flytt seg frå folket til eliten. 

Når politikken byggjer på moralen, vert det moralen til politikarane og journalistane som avgjer, 
utan omsyn til interessene til den jamne befolkninga. 
 
Der desse interessene kjem i motsetning til elitemoralen, vert befolkninga av ein samla elite 
stempla som umoralsk og kjem ikkje meir til orde. Slik vert moralen til politisk våpen. 
 
DÅRLEG HØYRINGSUTKAST 
Dette såg ein i praksis i reaksjonen på høyringsutkastet frå regjeringa til tiggeforbod. Det heilt 
unødvendige og dårleg formulerte framlegget om fengselsstraff for å hjelpa tiggarar med mat og 
overnatting, opna for å framstilla lovframlegget som retta mot snille menneske som vil gje 
rumenske tiggarar husly og mat. 
 
Heile fokuset vart flytt frå organisert kriminalitet til det å «gje mat eller seng til nokon i naud». 
Dermed fall ei sak retta mot organisert kriminalitet, fordi saka kunne framstillast som umoralsk. 
 
DET USIVILISERTE FOLKET 
Dette hende jamvel om det overveldande fleirtalet av befolkninga er tilhengjarar av eit nasjonalt 
tiggeforbod. Ei undersøking frå 2012 synte at 74 prosent var for eit tiggeforbod. I 2014 var to av 
tre for eit forbod. Årsaka til at folk vil ha eit tiggeforbod, er at den organiserte tigginga vert 
opplevd som eit trugsmål mot den personlege tryggleiken. 
 
Rett nok vert det diskutert om tigginga er knytt til organisert kriminalitet, men både Europol og 
norsk politi har sett den organiserte tigginga i samanheng med auka kriminalitet. Politikarar 
som har arbeidd lenge med saka, som Jenny Klinge frå Senterpartiet, seier rett ut at «å forby 
tigging er eit verkemiddel for å forby andre typar kriminalitet». 
 
RETTEN TIL TRYGGLEIK 
Mykje av denne kriminaliteten råkar tiggarane sjølve i form av menneskehandel, barnearbeid og 
prostitusjon. Men i ein rapport frå politiet i Molde i 2013 synte det seg at ein stor del av 
tiggarane i byen hadde vore bøtelagd og dømd for grovt tjuveri, lommetjuveri og 
narkotikahandel. 
 
Frå Politiets Fellesforbund veit vi at den organiserte tigginga og det som følgjer med, skaper 
utryggleik hos mange. 
 
Å kjenna seg trygg i kvardagen der ein bur og arbeider, er ei fundamental interesse. Den 
personlege tryggleiken inngår òg i den tredje paragrafen i FNs menneske rettar. Mykje av 
kontrakten mellom folk og stat gjeld nett denne personlege tryggleiken. 
 
Det er plikta til styresmaktene å syta for denne tryggleiken ved så langt som råd å verna 
innbyggjarane mot kriminalitet, men òg mot ei rettvis kjensle av utryggleik. 
 
OVERGREP MOT VELJARANE 
For å kunna avvisa forbodet definerer motstandarane om folks kjensle av utryggleik til at dei 
ikkje «toler å sjå fattigdom». 
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Organisert tigging vert kalla «bøn om hjelp». Forbod mot tigging, som kan vera eit verkemiddel 
mot auka kriminalitet og sosial utryggleik, vert fordømt som «handsaming av sosial naud med 
straffebod». 
 
Slik omdefinering vert støtta av ei nærast unison presse, der den moralske fordøminga av dei 
med eit anna verdsbilete kjem endå sterkare fram. Tiggeforbod vert knytt til rasisme og å vera 
framandfiendsleg. Dei som vil ha tiggeforbod, altså minst to av tre spurde, vert indirekte kalla 
usiviliserte og uanstendige. 
 
Men kva befolkninga meiner, vert knapt nemnt i debatten og spela inga rolle for politikarane 
som avviste lova. Den reint moralske vurderinga var viktigast. 
 
Det dreia seg ikkje lenger om rapportane frå politiet og rettane til folkefleirtalet, men om retten 
til å be om hjelp og retten til å gje folk som sit på fortauet ein kopp kakao. 
 
Mange politikarar og kommentatorar som går mot tiggeforbod, veit sjølvsagt at tigging berre 
held oppe fattigdom. Klårast kom denne sjølvmotseiinga til uttrykk hos VGs kommentator 
Shazia Sarwar, som kalla lovframlegget frå regjeringa «uanstendig » i den same artikkelen som 
ho skreiv at «det vi vet sikkert, er at tigging ikke lindrer nød, den opprettholder fattigdommen ». 
 
Ein vil altså tillata ei verksemd som held oppe fattigdom, fordi lovforbodet, som sjølvsagt heller 
ikkje vil hjelpa romfolket, hadde formuleringar som verka kjenslekalde og kunne «koste oss vårt 
omdømme som verdens fremste fredsnasjon», ettersom «verden følger med» på kva vi gjer. 
 
Men slik tener moralen til å leggja den politiske handlinga daud og til å diskreditera synspunkta 
til motparten. Paradoksalt nok vart det dei som ikkje vil gjera noko anna med tigginga enn å lata 
henne halda fram, som vann moraltevlinga, medan vi som meiner at tigging fastheld sosial naud 
og overfører problemet til born og barneborn, tapte. 
 
FASADEN 
Slik lausna både journalistikken og politikken frå bakken og lét seg driva opp i dei moralske 
høgdene, der ein ikkje kan gripa inn i røynda og korkje verna fastbuande eller hjelpa 
tilreisande. 
 

13. februar 2015 
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Undergangsroman 
 
Soumission, «Underkasting», handlar om Frankrikes omskaping til islamsk samfunn. Handlinga 
er lagd til 2022, i eit Frankrike fanga i ein borgarkrig mellom jihadistar og høgrenasjonalistar. 
Overgangen til islamsk stat går likevel udramatisk føre seg gjennom partialliansar etter 
demokratiske spelereglar. 
 
ISLAMSK PRESIDENT 
Den islamske presidentkandidaten Mohammed Ben Abbes vinn presidentvalet med støtte frå 
sentrumvenstrepartia, som samlar seg bak han for å hindra siger til Marine le Pen og Front 
National. 
 
Overgangen til konservativ islam skjer utan motstand, nærast som ein lette. Over natta forsvinn 
det seksualiserte preget frå det offentlege rommet, klesdrakta vert anstendig som i eldre tider, 
kvinnene ifører seg etter kvart hijab og slør og vender attende til heimen. 
 
Dermed forsvinn arbeidsløysa, sosialbudsjettet kan reduserast til ein brøkdel idet ansvaret for 
born, sjuke og eldre vert ført attende til familiane, dei økonomiske problema vert løyste 
gjennom ei omstrukturering av kapitalismen til familieverksemder og handverksproduksjon. 
Dei intellektuelle får romslegare kår og høgare sosial status og konverterer i flokk til islam. 
 
SAMANTREFF 
Denne skildringa av Frankrikes omforming til islamsk stat vart gjennom eit skakande samantreff 
aktualisert på sjølve lanseringsdagen den 7. januar i år. Berre timar etter dei første omtalane av 
boka slo islamistiske terroristar til mot redaksjonen til Charlie Hebdo og tilfeldige jødar i ein 
kosherbutikk. 
 
Houellebecq, som prydde framsida til den aktuelle utgåva av magasinet, karikert som spåmann 
med varsel om det komande tapet av eigne tenner, avlyste alle arrangement i Frankrike og reiste 
med politivakt til lanseringa av Soumission i Italia, der boka no har selt i 200.000 eksemplar. 
Legg ein til opplaga i Frankrike og Tyskland, stig talet til over halvmillionen. 
 
INNTRENGJAR 
Houellebecq vart fødd i 1958 av foreldre med meir interesse for eiga sjølvutvikling enn for 
sonen. Fem år gamal vart han forlaten av mora og overlaten til bestemora. Han har bak seg 
utdanning som landbruksingeniør og yrkespraksis innanfor informatikk, to mislukka ekteskap, 
påstandar om å vera rasist og kvinnehatar, lange depresjonar og ei rekkje høgthengande 
litterære prisar. 
 
Utdanna utanfor sentrale humanistiske institusjonar dukka han opp i det litterære livet som 
outcast og inntrengjar, ein som tenkjer og skriv utan omsyn til god tone og utan sosialt 
tryggingsnett og har vunne ein stjernestatus med skin av skandale. 
 
Men bak ein vulgær fasade opplever, tenkjer og skriv han innanfor den same metafysiske 
tradisjonen som Nietzsche og Dostojevskij, der det store spørsmålet er korleis det moderne 
mennesket skal stilla seg til den avgrunnen av tapt autoritet, oppløyste tradisjonar, sosial 
oppløysing og individuell isolasjon som oppstår i og med «Guds død» eller fallet av 
kristendomen som sosialt lim og garanti for livsmeining. 
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DØDSMESSE 
I dette perspektivet av metafysisk sorg og eksistensielt tap kan Soumission lesast som ei 
dødsmesse over ein europeisk sivilisasjon som gjev opp sitt moderne prosjekt og går under i 
konservativ islam. Men samstundes kan Soumission vera ei framstilling av korleis den 
undergangsdømde europeiske sivilisasjonen finn berginga gjennom moderat islam. 
 
Redaktøren av den franske avisa Libération, Laurent Joffrin, hevda at romanen markerer 
tilbakevendinga av det ytste høgre i seriøs fransk litteratur. Men i Le Monde las Emmanuel 
Carrère romanen heilt annleis som eit «sublimt og profetisk» verk i tradisjonen frå Huxleys 
Vidunderlige nye verden og Orwells 1984, berre med ei større litterær kraft. 
 
Ein roman som truverdig gjer greie for Frankrikes omgjering til islamsk stat i nær framtid, kan 
sjølvsagt verka som eit politisk skremsel som gjev næring til ytre høgre. Men i dei avsluttande 
dialogane i romanen mellom hovudpersonen i boka, den utrangerte og einslege litteraturvitaren 
François, og mentoren hans under konverteringa til islam, ein høgtståande byråkrat i det nye 
islamske regimet, vert denne konverteringa skildra på truverdig vis. 
 
OVERGANGEN TIL ISLAM 
I desse dialogane vert det argumentert for ein islam som er prega av den verdsaksepten og det 
panteistiske gudsbiletet som i si tid verka sympatisk på vestlege intellektuelle som Goethe, 
Emerson og Wergeland. Overgangen til islam vert òg grunngjeven med ei tilvising til den 
marginale franske antimodernistiske tenkjaren René Guénon. Som såkalla «tradisjonalist» 
meinte Guénon at krisa i vestleg sivilisasjon sprang frå eit historisk eineståande brot med dei 
åndelege tradisjonane til menneskeslekta. 
 
Av di kristendomen hadde utspela den sivilisatoriske rolla si, kunne brotet berre heilast 
gjennom ei tilknyting til islam, den einaste religionen der den mystiske kjernen stadig var 
levande. 
 
Det er heller ikkje slik i Soumission at den muslimske innvandringa til Frankrike er ein invasjon 
som øydelegg den nasjonale franske kulturen. Tvert om er det den europeiske og franske 
kulturen som har rotna innanfrå. Meldinga frå Houellebecq til den nasjonalistiske høgresida er 
ikkje meir opplyftande enn dei sarkasmane han gjev til venstresida: De har ikkje noko å flara 
med, nokon av dykk. 
 
DEN ANDRE BODSKAPEN 
Men Soumission har òg ein annan bodskap. Den forteljande hovudpersonen i romanen, 
François, er ekspert på den «dekadente» franske 1800-talsforfattaren J. K. Huysmans, som med 
avsmaken sin for samtida og omverda gjev François høve til ei samkjensle og identifikasjon som 
i romanen vert framheva som hovudmotiv. 
 
Den biografiske hovudlina hos 1800-talsdekadenten går frå isolasjon og gudløyse til 
konvertering til katolisismen. Houellebecqs hovudperson vil kopiera denne vegen frå det 
realiserte og isolerte individet til den religiøse fornyinga. På flukt frå borgarkrigen i Paris 
strandar han tilfeldig i den vesle mellomalderlandsbyen Martel. Men det er eit tilfelle valt med 
omhug. Landsbyen er kalla opp etter Karl Martell, som i slaget ved Poitiers i 732 stansa 
framrykkinga til arabarhæren og dermed hindra utbreiinga av islam til Frankrike, altså nett det 
som no skjer i Soumission. 
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I takksemd for at han kunne utføra dette storverket, oppførde Martell ei kyrkje, og kring denne 
kyrkja til minne om slaget ved Poitiers voks den landsbyen der Houellebecq no lèt François 
enda flukta. 
 
KJERNEHANDLINGA 
Her tek han avgjerda om å valfarta til den svarte madonnaa i Rocamadour. Her utspelar 
kjernehendinga i romanen seg. François har lagt til seg den daglege vanen med å vitja kapellet, 
der han i nokre minutt sit «ved føtene til den svarte gudsmora». 
 
Den gjennomsekulariserte litteraturvitaren merkar no den fryktinngytande åndsmakta til 
gudssonen og kjenner korleis individualiteten hans løyser seg opp under meditasjonen ved 
føtene til madonnaa. 
 
I same kyrkja høyrer han ei opplesing av dikt av Péguy, ein annan 1800-talsforfattar knytt til 
katolsk og nasjonalt farga mystikk, som gjev han ei kjensle av å vera klar til å missa seg sjølv. 
Han kjenner på den løyndomsfulle makta i messa, men brått vert fortryllinga broten av eit 
sarkastisk hugskot om at heile mystikken kanskje berre kjem frå magen: «Kanskje eg berre var 
svolten. » Ramma av eigen sarkasme innser han sorgtungt at omvendinga er utanfor rekkevidd. 
 
NEDTEIKNINGA PÅ KARTET 
Houellebecs nøyaktige skildring av denne mislukka omvendinga er samstundes ei innteikning 
av den kristne grunnrøynsla på eit kart som andre enn François kunne nytta. Rett nok kom 
ikkje François inn døra, men han var der og noterte seg kvar ho ligg, nemleg ved føtene til den 
svarte madonnaa i Rocamadour. 
 
I same lei peikar ein grammatisk spesialitet i avslutninga av romanen, som i detalj skildrar 
François' konvertering til islam. I brot med forteljinga elles er skildringa av konverteringa hans 
til islam halden i kondisjonalis. 
 
Det inneber at konverteringa ikkje er eit faktum, men berre ei mogelegheit. Dermed opnar 
romanen for at den naudsynte fornyinga likevel kunne skje gjennom kristendomen. Men det 
skal seiast at denne opninga ikkje er større enn eit nålauga. 
 
UUNNGÅELEG ROMAN 
Michel Houellebecq har gripe tak i ei europeisk kulturkrise som har prega oss i snart to 
hundreår, og skrive dei brennande spørsmåla inn i ei drastisk samtidsramme av terror, 
borgarkrig, migrasjon og religionssplid. 
 
Eit slikt prosjekt kravde kanskje ein så omsynslaus forfattar som Houellebecq. Så vidt eg veit, 
har ingen annan europeisk samtidsforfattar handsama desse tinga, i alle fall ikkje på eit så høgt 
litterært nivå. 
 
Boka er ei påminning om at stor litteratur ikkje vert til på dei litteraturvitskaplege institutta eller 
på offentlege skriveskular, men ute i verda idet ein framand kjem inn og ser tinga med 
personleg blikk. 
 
20. februar 2015 
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Straffa for dei gode karakterane 
Sidan jul er gebyra for å gå opp til privatisteksamen for å forbetra karakterar frå vidaregåande 
skule vorte nesten tredobla. Saman med studielån og fullt vidaregåande kurs på ein av 
privatistskulane som til dømes Sonans kan tjueåringen som endeleg er vorten vaksen og no med 
eigen innsats vil koma seg vidare i livet, måtta ut med ein sum på 165.000 kroner for eit 
vitnemål som kan vera til nytte. 
 
VITNEMÅL TIL SJØLVKOST 
Denne straffa meiner Utdanningsdirektoratet at privatistane fortener, fordi dei sluntra unna 
skulearbeidet medan dei gjekk på vidaregåande. Tanken er at elevane ikkje presterer på topp 
under den ordinære skulegangen 
 
fordi dei veit at dei kan ta opp att flaga som privatist etterpå. Ved å auka privatistgebyret trur ein 
at elevane vil satsa meir på skulen for å sleppa den framtidige utgifta. 
 
Men tenåringane på vidaregåande planlegg ikkje ei forlengd skuletid som privatistar. I denne 
alderen ser mange ikkje rasjonelt og klårt framover i livet. Auka privatistgebyr kan neppe ha 
særleg stor innverknad på motivasjonen i skulen. 
 
Svært mange av den tredjedelen som fell ut av ordinært vidaregåande laup, gjer det på grunn av 
den teoretiske tilnærminga i skulen og skulle kanskje heller ha vore i yrkesopplæring. Men 
andre fell ut fordi dei ikkje ville ha passa inn i noko skulesystem, kanskje fordi dei er i eit 
grenseland som er meir eigna til skapande arbeid enn skulearbeid. Andre igjen, gjerne fleirtalet, 
når ikkje mogenskapen som skulen krev, før det er for seint. 
 
For mange av desse er privatistordninga ei berging, av og til den einaste. 
 
Kanskje tretti tusen ungdomar tek opp att eksamen som privatist. Tusenvis av dei tek opp lån 
og set seg i gjeld for å skaffa seg det dei nett hadde gratis i hendene, men berre månader før 
ikkje ville ha. 
 
No kan dei brått alt det som rett før ikkje var mogeleg for dei. Men ni av ti av dei seks tusen 
elevane som årleg knyter seg til privatistskulen Sonans, får no dei karakterane dei treng og kjem 
seg vidare. Kvifor? 
 
EIN INEFFEKTIV SKULE 
Fordi privatistskulane er effektive skular som tek konsekvensen av at vidaregåande skule er retta 
inn mot karakterar, og at desse karakterane avgjer framtida di. Difor er undervisninga retta mot 
det elevane må kunna til eksamen både formelt og i innhald. 
 
Inga tid vert kasta bort på å halda orden i klasserommet, fordi slik orden alt finst der som noko 
sjølvsagt. Ingen sviv retningslaust kring i svære bygningskompleks på leiting etter ei faggruppe. 
Inga merksemd vert svekt av at fagleg blanke elevar renn inn og ut av timane. Ingen lyt venta i 
veker på tilbakemelding på prøver. Inga utflytande russetid løyser opp innspurten til dei 
avgjerande prøvene. 
 
I staden for uoverskodeleg og ugjennomtrengjeleg lærestoff, presentert i kostbare, pretensiøse 
og uleselege mursteinsverk vert eleven gjeven høve til å laga seg eit klårt kompendium som 
liknar mykje på dei langt enklare og nøysame lærebøkene ein hadde før reformiveren i 
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offentleg skule starta for alvor i 1970-åra. Dimed veit eleven for fyrste gong kva han skal kunna, 
og karakteren flyg opp. 
 
Dette kunne ha vore oppnådd alt i skulen, men skulen legg ikkje til rette for det. Tvert om seier 
skulen frå seg ansvaret for læringa og overlèt det til ungdomane, som er i ein utviklingsfase der 
slikt ansvar ofte ikkje kan takast. 
 
Det vert gjeve klåre incitament til ikkje å arbeida jamt med fag, men å satsa på skippertak mot 
slutten av skuleåra. Det er i praksis valfritt frammøte til undervisinga, vanlegare å koma for seint 
til timane enn tidsnok, ingen sanksjonar er for handa, men alt tufta på illusjonen om at elevane 
møter opp hungrande og tørstande etter skulelærdom. Det er ikkje elevane, men skulen som er 
utan målretta struktur. 
 
KARAKTER OG DANNING 
Hovudårsaka til dette er at den norske skulen gjerne vil vera ein humanistisk 
danningsinstitusjon der heile mennesket skal utviklast på individuelle premissar, samstundes 
som vitnemålet frå vidaregåande gjev tilgangen til høgare utdanning. 
 
Ein karakterskule som skal gje tilgang til høgare utdanning, må formidla spesialiserte 
kunnskapar og ferdigheiter på høgt nivå. Det krev ein type struktur, disiplin, regelverk, 
karakterorientering og arbeidsinnsats som ein hadde i det gamle gymnaset då dette enno var ein 
eliteskule, og som ein no reproduserer på privatistskulane. 
 
Ein slik karakterskule som gjev tilgang til høgare utdanning, kan ikkje samstundes vera ein 
allmenndannande danningsskule for alle. Danningsskulen må tenkja på personleg utvikling, 
mangesidig læring, kunstnarleg tilnærming, original formidling, friluftsliv, handverk, meir i lei av 
folkehøgskule og steinerskule. 
 
Men då kan ein ikkje vera karakterskule som gjev tilgang til høgare utdanning. Difor legg ein 
inn element av pensum, kompetansemål, eksamenspress og karakterjag som ikkje kan 
gjennomførast skikkeleg, fordi det kolliderer med danningsideala, som heller ikkje kan verta 
gjennomførde. Slik får vi ein hybrid av karakterskule og danningsskule som fører til fagleg 
underprestering hjå både svake og sterke elevar. 
 
DOBBEL PRIS 
 
Det er dette privatistane tek konsekvensen av når dei forlèt den halvhjarta danningsskulen med 
halvgode vitnemål og forlengjer skuletida si med eitt eller to ekstraår på privatistskular som 
liknar det gamle, skrota gymnaset, og med eigen innsats innhentar det den offentlege skulen 
snytte dei for. 
 
Dette må dei no betala dyrt for gjennom auka privatistgebyr. 
	
13. mars 2015 
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Dødsmarsjen 

24. april er det hundre år sidan armenske intellektuelle og politiske leiarar vart arresterte i 
Konstantinopel, starten på det armenarane kallar «Aghed», katastrofen, fordrivinga av den 
armenske folkesetnaden frå Vesleasia. 

Under «Aghed» vart mellom 800.000 og 1,5 millionar menneske anten drepne på staden, slik 
tilfellet var med mange menn og unge gutar, eller deporterte til ørkenstròka i Syria og 
Mesopotamia og vart langs desse rutene offer for bortføring, valdtekt og drap eller døydde av 
utmatting, sjukdom, svolt og tørst. 
 
Denne fordrivinga fekk lenge så lita merksemd at det vert omtala som «det gløymde 
folkemordet». Men sidan 1980-åra har fleire forskarar ført saka opp i lyset, og eit tjuetals land 
har anerkjent deporteringa som eit folkemord. 
 
Men korkje Noreg eller USA er mellom desse. Og stadig finst det historikarar som stør det 
offisielle tyrkiske synet, nemleg at det handla om ein naudsynt militært motivert 
folkeforflyttingsprosess med overgrep og lidingar som ikkje er til å unngå under krig. 
 
OPPLØYSINGA 
Bakgrunnen for deporteringa var oppløysinga av Det osmanske riket, det fleiretniske og 
fleirreligiøse imperiet som på 1800talet hadde tapt over halvdelen av territoriet sitt og som i 
Balkankrigane 1912-13 miste nesten alle områda sine i Europa. Krigsnederlaget løyste ut ein 
straum av muslimske flyktningar innover Vesleasia, og dei osmanske styresmaktene tok til å tru 
at eit fullt statleg samanbrot nærma seg. 
 
Særleg tre omstende er viktige å kjenna til for å skjøna korleis ein så drastisk politikk som 
deportering av minoritetar kunne koma på bordet i det heile. 
 
For det fyrste var folkeforflytting som løysing av og førebygging mot nasjonale konfliktar ikkje 
uvanleg på denne tida. Mellom 1912 og 1925 var det minst sytten forflyttingar av minoritetar 
mellom Bulgaria, Hellas og Tyrkia. 
 
For det andre trudde styresmaktene i Istanbul at den såkalla «armenske reformavtalen» med 
Russland i februar 1914, som dei vart tvinga til å skriva under, ville føra til at det austlege 
Anatolia ville gå tapt. I Istanbul såg ein på nyordninga av dei austlege provinsane, der dei fleste 
armenarane budde, som eit trugsmål mot at imperiet framleis skulle eksistera. Dette trugsmålet 
vart ikkje mindre av at eit væpna og revolusjonært armensk parti gjekk inn for armensk 
sjølvstende. 
 
Det leiande osmanske triumviratet, Enver, Cemal og Talaat, vart alle overtydde om at ein full 
deportasjon av armenarane frå heile det austlege Anatolia var det einaste som kunne hindra at 
det austlege Anatolia gjekk tapt. 
 
For det tredje hadde den tradisjonelle ordninga av dei religiøse gruppene i riket, der dei kristne 
i ein viss mon styrde seg sjølve med noko rettsvern under ein rettsleg overordna muslimsk 
majoritet, sett i rørsle gjennom moderniseringa og den såkalla ungtyrkiske maktovertakinga i 
1908. 
 
Det sette splid mellom den muslimske majoriteten som såg privilegia sine truga, og armenarane 
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som no kunne vona på likehandsaming under nye styresmakter. Ei mange hundre år gamal 
sosial ordning mellom folkegruppene braut saman. Noko nytt måtte no til for å binda riket 
saman, og valet fall på etnisk homogenitet. 
 
Deporteringa av armenarane var såleis i utgangspunktet ikkje ei religiøst motivert forfølging av 
kristne, men ein demografisk og etnisk grunngjeven «social engineering» som ideologisk ikkje 
ætta frå islam, men frå moderne vestleg sosiologi og evolusjonslære. 
 
ATEISTAR 
I The History of the Armenian Genocide skriv historikaren Vahakn N. Dadrian at dei fremste 
leiarane av det statsberande partiet var «personleg ateistar og agnostikarar» som såg på islam 
med mistenksamt blikk og forakta alle religionar. 
 
At dei osmanske leiarane var tilhengjarar av vestleg modernisering, er eit poeng i den 
austerrikske forfattaren Franz Werfels skildring av den armenske katastrofen i romanen De 
førti dagene på Musa Dagh, som kom ut på tysk i 1933 og vart omsett til norsk to år seinare og 
nyutgjeven i Den norske bokklubben i 1965. 
 
Her nytta Werfel eit detaljert referat av ein samtale som den protestantiske presten Johannes 
Lepsius i 1915 hadde med den osmanske krigsministeren Enver for å få han til å stansa 
deportasjonane av armenarane. 
 
I rekonstruksjonen av denne samtalen føregrip Werfel idéen til Hannah Arendt om det vondes 
banalitet, idet Enver, som i romanen står i spissen for ei masseutrydding av menneske, vert 
framstilt utan vondskap og kynisme, men òg utan skuldmedvit og samvit. 
 
DEMOGRAFISK POLITIKK 
Politikken med etnisk homogenisering gjekk ikkje berre ut på å fjerna armenarane, men 
femnde òg om grekarar, kurdarar og andre minoritetar. I åra 1913- 18 skal over 700.000 
grekarar ha vorte utviste frå Vesleasia. 
 
Hovudprinsippet i den demografiske politikken var å omfordela folkesetnadene slik at 
minoritetane ikkje skulle overstiga 5-10 prosent av den lokale folkesetnaden, slik at dei med 
tida ville verta assimilerte i majoriteten, skriv den leiande historikaren på feltet, den 
tyrkiskfødde Taler Akçam i hovudverket sitt The Young Turks' Crime against Humanity. 
 
Kor omfattande desse demografiske tiltaka var, går fram av tala. Vesleasia hadde i 1914 atten 
millionar innbyggjarar. Av desse vart ein tredjedel, eller seks millionar, omplasserte, utviste eller 
drepne. Alle minoritetane, også muslimske flyktningar frå NordAfrika og Balkan, vart råka. 
Men verst gjekk det ut over armenarane. 
 
FRANZ WERFELS ROMAN 
Romanen De førti dagene på Musa Dagh er som ei attgrodd dør i tida. Om ein opnar henne, 
står ein brått inne i det gløymde infernoet, for Werfel stødde seg på dokumentarisk underlag. 
Men samstundes som romanen vil formidla historia ut frå den historiske kunnskapen i samtida, 
får lesaren del i kunnskapen utan at det grufulle vert redusert til tal. Offera står fram for oss 
med namn og andlet. 
 
For denne bragda vart Franz Werfel, sjølv ein ikkje-slavisk, jødisk tysk-austerrikar frå Praha, og 
dermed «tredobbelt heimlaus» som han sa, adoptert som armensk nasjonalskald. 



 201 

 
Tanken om å skriva ein roman om armenarane fekk Werfel på ei reise til Midtausten i 1930. I 
Bagdad vitja han ein teppefabrikk der han merkte seg mange utmagra, ofte forkrøpla born, som 
med bleike El Greco-andlet og altfor store, mørke augo sat samankrøkte kring vevstolane og 
utførde enkle arbeidsoppgåver. Det var foreldrelause born som var hamna her etter at 
armenarane vart fordrivne frå Vesleasia under verdskrigen. 
 
Synet fekk Werfel til å verkeleggjera ein gamal plan om å skriva ein roman om hendingane. 
Han var overtydd om at han stod overfor det største organiserte massedrapet i verdshistoria, og 
ville reisa eit litterært minnesmerke over redslane. 
 
I biblioteket til det armenske mekhitaristklostret i Wien fann han rapportane til den tyske 
presten og misjonæren Johannes Lepsius om fordrivingane og massakrane og Digran 
Andresians skildring av ein armensk motstandskamp på fjellet Musa Dagh inst i 
Aleksandrettabukta. 
 
Denne skildringa til Andresian nytta Werfel som hovudintrige, og herfrå fekk romanen tittelen. 
 
FJELLET MUSA DAGH 
Digran Andresian var fødd og oppvaksen i Yoghonolok, éin av seks armenarlandsbyar ved 
foten av Musa Dagh. Han var prest i den protestantiske armenske kyrkjelyden og forstandar for 
ein heim for foreldrelause born i Zeitun. 
 
Armenarlandsbyen Zeitun hadde sidan 1870-åra hatt ein høg grad av indre sjølvstyre og var 
kjend etter væpna motstand under armenarmassakrane i 1895-96. I offisiell tyrkisk historie vert 
deportasjonen av innbyg 
 
gjarane i byen i 1915 omtala som resultatet av ein armensk oppstand mot dei osmanske 
styresmaktene. 
 
Digran Andresian skriv at familiane i byen under påskot om forhandlingar vart henta gruppevis 
og sende bort, til det berre var ein liten rest att av dei opphavleg ti tusen innbyggjarane. Til sist 
vart Andresian sjølv innkalla til kommandanten for soldatane som var forlagde i kasernar like 
ved, og fekk beskjed om å gjera seg klar til avreise dagen etter, saman med kona og borna på 
barneheimen. 
 
Marsjane utmatta alle. Småborn med nakne og oppsvulma, blødande føter kjempa seg langs 
fjellvegane side om side med segneferdige besteforeldre. Born vart fødde i veggrøftene, og 
mødrene tvinga vidare med geværkolbar straks etter forløysinga. 
 
Då dei nådde fram til landsbyen Marasch, greip amerikanske misjonærar inn og hjelpte 
Andresian til å forlata transporten. Saman med kona drog han til Yoghonoluk, der han varsla 
dei lokale armenarane om kva som venta dei om dei lét seg forflytta. Dei bestemde seg då for å 
forlata heimane sine og søkja tilflukt i høgdene på Musa Dagh. 
 
PÅ LIV OG DØD 
Dei tok med seg så mykje proviant og så mange reiskapar som dei kunne frakta på esel og 
muldyr, og dreiv flokkar av sau og geit med seg opp i fjellet, fortel Digran Andresian i rapporten 
sin. 
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Om morgonen den tredje dagen nådde fem tusen menn og kvinner, oldingar og born eit platå 
som var verna mot sør av bratte klipper som styrta fire hundre meter rett ned i Middelhavet. I 
all hast bygde dei lauvhytter og primitive forsvarsverk, skyttargraver og barrikadar av 
kampesteinar og forskansa alle bergpass og stigar som gav tilgang til platået. Til saman hadde 
dei noko over hundre gevær og fire hundre flintbørser. 
 
Etter ei veke kom det fyrste åtaket på leiren. Fortroppen på to hundre osmanske soldatar vart 
overrumpla av den godt planlagde motstanden, leid store tap og drog seg attende. Nokre dagar 
seinare marsjerte ein hær på tre tusen soldatar mot Musa Dagh. 
 
Den store styrken retta hovudåtaket mot eit einaste pass og slo seg gjennom forsvarsverka. Før 
soleglad var soldatane så nære armenarleiren at eit stormåtak hadde vore mogeleg, men slo leir 
for å venta på dagslyset. Medan soldatane sov, storma armenarane leiren og dreiv dei på flukt. 
 
KRISTNE I NAUD 
Soldatane slo no ring om fjellet frå landsida. Armenarane, som skjøna at dei skulle sveltast ut, 
sydde to store flagg, det eine kvitt med ein raud kross, det andre med store, påsydde bokstavar 
på engelsk: «Kristne i naud. Hjelp! » Flagga vart feste til høge tre i von om at franske eller 
engelske krigsskip skulle få augo på dei. 
 
To dagar seinare dukka den franske kryssaren «Guichen» opp. Etter ei stund kom òg 
flaggskipet «Sainte Jeanne d'Arc», følgt av fleire franske krigsskip. Under stort strev klatra dei 
fire tusen menneska som hadde overlevd, ned til stranda, medan dei bar på gamle, sjuke og 
nyfødde, og kunne med livbåtar og provisoriske flåtar berga seg over i skipa, som tok dei til Port 
Said i Egypt. 
 
Men denne berginga var unnataket. Tala over kor mange armenske liv som gjekk tapt i 1915-
16, varierer frå 800.000 til 1.500.000. 
 
KVEN HADDE ANSVARET? 
Det er kjent at både regjeringsmedlemer i Istanbul og funksjonærar i provinsane sette seg opp 
imot deportasjonane, men vart tilsidesette, omplasserte eller oppsagde. Fordrivinga av 
armenarane støytte dessutan på motstand hjå sivile tyrkarar, som i den tyrkiske landsbyen 
Bayburt i Erzerum, der tre tyrkarar vart avretta på staden for å laga orden i rekkjene. 
 
Under rettsoppgjeret i 1919, sett i verk av nye tyrkiske styresmakter etter verdskrigen, skal det 
ha kome fram at opprettinga av spesialstyrkane som gjennomførde deportasjonane, hende på 
eit hemmeleg møte mellom hovudleiarane i statsapparatet, det vil seia Talaat, Enver og Kemal, 
og deira næraste medsamansvorne, som året før hadde rømt frå Istanbul for å sleppa unna 
undersøkingskommisjonen som førebudde rettssaka. 
 
Historikaren Vahakn N. Dadrian skriv at lova om deportasjon vart skunda gjennom den 
lovgjevande forsamlinga av innanriksministeren Talaat, fordi han frykta motstand i regjeringa, 
og at parlamentet vart suspendert i mars 1915 for å få sett tiltaka mot armenarane ut i livet utan 
innvendingar frå representantane. 
 
STATEN OG HISTORIEBOKA 
Eit særdrag ved armenarsaka er at tyrkiske styresmakter har engasjert seg sterkt mot all 
godkjenning av omgrepet folkemord. 
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Kor sterke politiske interesser som er i spel, såg ein då den tyrkiske nobelprisvinnaren i 
litteratur Orhan Pamuk i 2005 sa: «Tretti tusen kurdarar og ein million armenarar er vortne 
drepne her. Og nesten ingen torer nemna det. Så då nemner eg det. » For dette vart Pamuk 
tvinga til å flykta frå Tyrkia og seinare stilt for retten med ein tiltale som så vart fråfallen. 
 
Mindre kjent er det at det store amerikanske filmselskapet Metro-Goldwyn-Mayer i 1980-åra 
stansa planane om å filmatisera Werfels De førti dagene på Musa Dagh, etter press frå det 
amerikanske utanriksdepartementet. 
 
I Stortinget i 2001 sa dåverande utanriksminister Thorbjørn Jagland at det var «klart ulike 
synspunkter på hvordan den store tragedien som rammet armenerne i begynnelsen av forrige 
århundre skal omtales», og vona at «Tyrkia og Armenia vil finne fram til en løsning på dette». 
Men sjølv hadde han ingen tankar om kva Noreg burde gjere i saka. 
 
Sist veke vart det så kjent at den norske regjeringa ikkje vil senda ein representant til Jerevan 
under hundreårsmarkeringa av den armenske katastrofen den 24. april. Offisielt seier regjeringa 
at fortolkinga av den armenske katastrofen heller bør overlatast til historikarane enn til 
politikarane. 
 
Men politikarane har for lengst fått denne saka i hendene på grunn av haldninga til den tyrkiske 
staten. Politikarane må i praksis velja mellom den offisielle tyrkiske tolkinga og den tolkinga 
som dominerer i den nyare historiske forskinga. Ved ikkje å gjera noko vel den norske 
regjeringa Tyrkias side. 
 
Tendensen i historieforskinga går i all hovudsak i retning av å anerkjenna deporteringa av 
armenarane som eit folkemord etter FNs definisjon. Les ein framståande historikarar som 
Taler Akçam, Raymond Kévorkian og Donald Bloxham, som i The Great Game of Genocide 
tek opp dette spørsmålet, vert det òg heilt klart at dette er eit folkemord. 
 
NANSEN 
Det verker nærast gløymt at Noreg har eit særskilt forhold til den armenske katastrofen. Frå 
1924 til 1929 var Fridtjof Nansen Folkeforbundets høgkommissær for dei armenske 
flyktningane. Passiviteten dei vestlege landa synte overfor armenarane, gjorde Nansen sint, og 
andlet til andlet med den britiske statsministeren kalla han den britiske regjeringa «ròten». 
 
I boka Gjennom Armenia frå 1927 avslutta Nansen med desse orda: «Europas folk, Europas 
statsmenn er trette av det armenske spørsmål (... ) bare navnet bringer opp i deres slumrende 
samvittighet en uhyggelig rekke brutte eller uoppfylte løfter, som de aldri i handling har satt noe 
som helst inn på å holde. De gjaldt jo bare dette lille blødende, men begavede folk utan 
oljefelter og utan gullminer. » Det var 88 år sidan. På den norske regjeringa må armenarane 
stadig venta. 
 
27. mars 2015 
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Gje meg dei brennande hjarta 
 
Alle store utopiar fascinerer unge menneske som vil noko meir og «større» enn å sikra 
pensjonen sin. Både kommunistane, fascistane og nazistane stod fram i stordomstida i førre 
hundreåret som frelseshærar. 
 
Få har sagt dette meir poengtert enn George Orwell i ein omtale av Mein Kampf i 1940: «Hitler 
veit at menneske slett ikkje er ute etter berre komfort, tryggleik og kort arbeidstid». Dei vil òg ha 
«kamp og sjølvoppofring, for ikkje å snakke om trommer, flagg og patriotiske paradar». Orwell 
meinte at kommunismen, fascismen og nazismen mobiliserte menneske ved å lova dei «strid, 
fare og død», noko som etter Orwell si meining var «psykologisk sunnare enn alle hedonistiske 
livsoppfatningar». 
 
I ettertid er det lett å sjå at desse mobiliserande ideologiane gav falske svar på ekte spørsmål. 
Men i samtida fekk dei tillaup av ungdom med «brennande hjarte» som ville vera med på å 
berga nasjonar og sivilisasjonar og att-reisa tapte gullaldrar. 
 
Slik er det òg med den radikale islamismen, som den danske forskaren og iranske flyktningen 
Mehdi Mozaffari i boka Islamisme. En orientalsk totalitarisme frå 2013 kallar den fjerde 
utopiske totalitarismen frå 1900-talet. 
 
DEI FIRE TOTALITARISMANE 
Trass i ulikskapar mellom desse utopiane, samsvarer dei i målet om eit verdsomspennande rike 
styrt av ein ideologisk elite. Fridomsretorikken i Det kommunistiske manifestet går att i den 
radikalmuslimske ideologen Sayyid Qutbs 
 
Milepæler. I Qutbs manifest vert islam forstått som absolutt sann skildring av røynda, og sharia 
som reint naturlovmessig rett levesett, slik at innføringa av islam over heile jorda inneber 
frigjeringa til mennesket frå lygn og unatur. 
 
Trusvedkjenninga om at det berre finst éin Gud, vert utlagd som at alt menneskeleg 
herredømme over mennesket skal ta slutt. Slik har islamismen eit frigjeringsteologisk trekk som 
kling att av Marx si lære. 
 
DEI RASJONELLE MOTIVA 
At det er ideologisk fascinasjon som dreg unge menneske til den radikale islamismen, tyder 
ikkje at desse ungdomane er utan reelle og rasjonelle motiv, eller at det ikkje finst konkrete 
sosiale problem i forhistoria deira. 
 
Som i heile Vest-Europa har den internasjonale migrasjonen, òg i det norske samfunnet, skapt 
islamske diaspora som gjer assimilasjon utenkjeleg og integrasjon vanskeleg, slik at mange 
andregenerasjons innvandrarar ikkje kjenner seg norske, men knyter identiteten sin til den 
muslimske verda og den islamistiske rørsla. 
 
I tillegg kjem historiske og politiske årsaker. Rivaliseringa mellom USA og det gamle 
Sovjetunionen splitta Midtausten i reaksjonære stammeregime og nasjonalistiske 
militærdiktatur. Rask modernisering av elitane og vestlege kupp og krigar var med på å hindra 
ei positiv utvikling. 
 
Krigen i Afghanistan endra den radikale islamismen frå lærd sekt til væpna hovudstraum. Det 
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amerikanske styret i Irak skjerpa konflikten mellom folkegruppene i landet. Den uløyste 
konflikten med Israel held temperaturen oppe frå år til år. Har ein identiteten sin i dette 
området, er det såleis ikkje uforklarleg eller irrasjonelt at lidenskapen går høgt. 
 
AVSMAKEN FOR VESTEN 
Men det er langt frå heile forklaringa. Antropologen Dounia Bouzar, som i Paris leier eit senter 
mot radikalisering, seier at unge kvinner forlèt Frankrike på grunn avsmak for fri seksualmoral, 
og ei påtvinga likestilling mellom kjønna. I Syria vonar dei å finna ein ektemake som ser like 
strengt på livet som dei gjer sjølve. 
 
Frå pressa har vi høyrt om tyrkiske barnefamiliar som bryt opp frå heimlandet og flyttar inn i 
den syriske krigssona for å gje borna sine ein oppvekst utan vestleg innverknad. Ein norsk Syria-
farar fortel at han drog i krigen på grunn av manglande moral i det norske samfunnet. 
 
Såleis er det ein tendens hos Syria-fararar at dei ikkje berre søkjer seg til det nye, sjølvprokla-
merte kalifatet IS, men òg reiser 
 
bort frå noko som dei finn umoralsk og avskyeleg, nemleg den vestlege kulturradikalismen sine 
utskeiingar. 
 
Islamismeforskaren Thomas Hegghammer seier direkte at framandkrigarane må sjåast på som 
altruistar, ueigennyttige personar som reiser til Syria for å hjelpa menneske dei identifiserer seg 
med. Og terrorforskarane Brynjar Lia og Petter Nesser seier at mange av dei står fram som 
«sterkt idealistiske og ideologisk motiverte», og at jihadisten i dag er «vår fremste 
motstrømsideologi». 
 
I jihadistmiljøet ser ein fleire grunndrag som er kjende frå tidlegare ungdomsopprør: Det 
kompromisslause i protesten frå sønene mot tilpassinga til fedrane, jenter som unndreg seg den 
nære familieautoriteten til fedrar og brør, provokasjonskrafta i brotet med vedtekne sanningar 
og draumen om ei betre og reinare verd. 
 
SKINNET SOM BEDRAR 
IS marknadsfører seg med videoopptak av masseavrettingar, steining av kvinner, brenning av 
krigsfangar og kasting av homofile ut frå høghus. Sett utanfrå står IS fram som eit skamlaust 
barbari som berre kan verka tiltrekkjande på skakkøyrde sinn. 
 
Men innanfrå ser det annleis ut. I den nye boka ISIS. Inside the Army of Terror skriv Michail 
Weiss og Hassan Hassan at dei ekstreme straffeformene er ein viktig del av 
rekrutteringsarbeidet. 
 
Nokre av desse straffeformene skal ha støtte i islamske tekstar og tradisjonar, men er vortne 
forlatne i det stille i den islamske hovudstraumen, med unnatak for særleg Saudi-Arabia. Med 
demonstrasjonane av brutal straff for brot på islamske reglar vil IS syna unge menneske at dei 
står nærare eit opphavleg islam enn andre muslimar. 
 
«SØKK NED I SKITEN» 
Alle totalitære rørsler har sine «legitime offer». Bolsjevikane nagla borgarfamiliar, både vaksne 
og born, fast til middagsbordet med spiker gjennom tungene. 
 
Krigsfangar vart avretta ut frå talet på falne bolsjevikar: For kvar drepen bolsjevik, myrda dei 
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fem fangar etter ordre frå Trotskij. I erindringane til Nadezjda Krupskaja, kona til Lenin, vert 
denne praksisen nemnd utan tanke på at dette skulle vera noko uetisk: «Dei spidda ein junker 
på bajonetten som ei bille. » Hadde desse revolusjonære idealistane hatt datateknologi, ville 
skrekkbileta frå revolusjonen ha flauma ut over skjermar i heile verda. 
 
Den sterke trua på at ein var undervegs til det lova landet utan urett og vondskap, 
rettferdiggjorde bruken av urett og vondskap som middel til å realisera den sosiale utopien. Ein 
måtte, som diktaren og marxisten Brecht skreiv, «søkka ned i skiten og omfamna mordaren - 
for verda si skuld». 
 
Like eins kunne nazistane ta livet av millionar av jødar, fordi dei meinte at jødane ville 
undergrava den germanske rasen innanfrå. Skrekkbileta frå drapa vart lagra som «prov» på 
Hitlers innsats for å berga det tyske folket. Med «rett» drapsoffer vert mordaren ein moralsk 
helt innanfor si tru. 
 
DET LOVA LANDET 
Dette gjeld òg den radikale islamismen og IS. Dei provokative avrettingane vekkjer merksemd 
og fascinasjon hos åndeleg og sosialt heimlause unge menneske. Dei fascinerte vert ført vidare 
til IS sitt verdsbilete, til dømes gjennom rørsla sitt magasin Dabiq, som ligg fritt på nettet. Her 
finn dei unge ikkje berre fordøminga av den vestverda dei frå før kjenner seg ekskluderte frå, 
men òg ein komplett ideologi som plasserer krigen i Syria i endetida. 
 
Her skal det avgjerande slaget mellom muslimar og «krossfararar» finna stad i nær framtid, som 
innleiinga på verdskalifatet si utbreiing til heile den vestlege verda. 
 
Slik er det likskap mellom nazistane sin draum om Det tredje riket, med tyskarane som 
herrefolk, det kommunistiske paradiset utan klasseskilje og det muslimske kalifatet der ideala 
frå det «opphavlege» islam skal setjast ut i livet. 
 
For truande kommunistar var den første Sovjetstaten eit politisk mirakel, stadfestinga av 
spådomane til marxismen og verkeleggjeringa av sosialismen. Den nye staten motiverte 
millionar av vestlege intellektuelle og arbeidarar på 1920- og 30-talet til å gå inn i kommu-
nistpartia for å vinna makta i heimlanda, til politisk arbeid på tvers av landegrensene, og til å 
verta framandkrigarar til dømes i den spanske borgarkrigen. 
 
Hitlers maktovertaking i Tyskland i 1933 skapte begeistring i naziinspirerte miljø over heile 
Europa. I sluttfasen vart tusenvis av nordmenn framandkrigarar på austfronten for å stansa 
frammarsjen til Sovjethæren. Òg Maos Kina var ein realisert draum som mogeleggjorde den 
internasjonale marxist-leninistiske rørsla på 1970talet. 
 
Like eins er IS byrjinga på det nye, verdsomspennande kalifatet for dei radikale islamistane, 
kimen til det lova landet, teiknet på at Gud no grip inn i historia. Utan territorium, inga utopisk 
rørsle. 
 
SAMANBROTET 
Men då maoismen vart oppgjeven i Kina, oppløyste det lova maoistiske landet seg i 
revolusjonære minne og skrumpa inn til ideologisk pynt ingen lenger trudde på. Etter nokre få 
år var heile den internasjonale maoistrørsla forsvunnen. 
 
Resten av den marxistiske verdsrørsla braut saman etter fallet til Sovjetunionen. Sjølv 
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venstresosialistar som aldri hadde støtta Sovjetkommunismen, mista trua på marxismen då det 
lova landet gjekk tapt. 
 
Utan eksistensen av ein verkeleg kommunisme, eit lova land i røynda, om enn med mange 
skavankar, korrupt og på alle vis mislukka, kan ein heller ikkje tru på ein vellukka versjon. Når 
det lova landet døyr, døyr òg den utopiske rørsla. 
 
Nyttar ein desse historiske lærdomane på den radikalislamistiske rørsla, ser ein at det hastar 
med gode svar på dei høgst reelle spørsmåla som vert stilte av den kulturelle, sosiale, 
økonomiske og politiske tilstanden i dei arabiske landa. 
 
Om det utopiske svaret vinn fram, og endå større folkemassar vert sette i rørsle under 
karismatisk leiing, med ein mytologisk og totalitær ideologi, kan denne utopien i verste fall 
koma til å leva seg ut på like katastrofalt vis som dei tre andre. 
 
17. april 2015 
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Dei vaksnes russefest 
 
Russefeiringa over oss att. Eit heilt årskull gutar og jenter trekkjer i raude uniformer for å 
demonstrera dei verste sidene ved den norske samtidskulturen. Som kvart einaste år på denne 
tida skal desse raude hordane i nokre veker syne oss som i ein trollspegel kor dysfunksjonell 
norsk kultur har vorte. 
 
I førre veke vekte nokre russelåttekstar oppstuss i dagspressa. Tekstar der jenter vart omtala 
som «horer» og oppfordra til å drikka seg frå sans og samling for å koma i stemning til 
upersonleg sex, vart oppfatta som ei oppskrift på valdtekt. 
 
Men ingen sa noko imot den aggressive marknadsføringa i grisevisene av fyll og upersonleg sex i 
seg sjølv. Låtskrivarane meinte dei berre hadde gjeve uttrykk for «eit liberalt syn på sex». Ein 
«sexekspert» føreslo at russejentene skulle kjøpa seg griseviser med gutar på kne i staden for 
omvendt. 
 
Kort sagt skulle ein halda fram med grisepraten, laussexen og fylla som før, slik som 
kulturradikalarane har lært oss, men samstundes oppføra seg edrueleg, riddarleg og 
sjølvdisiplinert, slik som pietistane ville. 
 
SANSELAUST HØVISK 
Ein kan vera ein grenselaus skitstøvel vassdrukken av sprit og på jakt etter uforpliktande sex 
med kven som helst, berre ein samstundes òg er oppteken av menneskeverd og likestilling. 
 
Den upersonlege sexen må praktiserast med respekt for den personen ein knapt veit kven er. 
Ein kan vera overstadig rusa, men òg ha fri vilje. Ein kan gje seg over til seksuell hemningsløyse, 
men må syna rasjonell åtferd, missa medvitet, men respektera fridomen til andre. Ein skal altså 
hoppa i havet, men halda seg tørr. 
 
I røynda vil alle som ikkje lid av ein brest i personlegdomen helst ha ein fast kjærast. Men i 
Oslo vert den som har same «kjæreste gjennom hele russetiden», lønt med ein «tøffel» ein kan 
festa på russebuksa, det tyder at ein kallar den underdanig som held seg til éin kjærast. 
 
Det er ein ironi som ufriviljug syner korleis dei einslege set seg over dei som har funne saman, 
samstundes som ein misunner dei. Betre enn det eksklusive partilhøvet er å ha «sikker sex med 
syv forskjellige personer på syv dager», det får ein knute for. Med denne uniformeringa og 
festinga legg russekulturen opp til eit gruppepress der særleg jentene vert tvinga til friviljug sex. 
 
KVAR TEK DEI DET FRÅ? 
Men denne dobbeltmoralen har russen lært av dei vaksne. Både på skulen og i statskanalen vert 
unge menneske presenterte for seksualiteten som noko biologisk og teknisk. Personlege og 
langsiktige følgjer av seksuell kontakt vert tona ned. Klesmotane framhevar mennesket som 
reint seksualobjekt. Pressa syner fram nakne kroppar i alle fasongar. Dagbladet som danna 
fortroppen i moraliseringa over den dårlege likestillingsmoralen i russekulturen, renn sjølv over 
av reportasjar om kopulerande realitystjerner som set «sexrekord» i talet på nedlagde kvinner 
for open skjerm, og som skildrar sin eigen offentlege sex med ord som «jeg var drita full, så jeg 
husker svært lite av hele greia». 
 
Lyfter ein blikket frå sex og alkohol til andre trekk ved russekulturen, ser ein det same 
mønstret. Eksessane til russen er ikkje opposisjon, men tilpassing til og overdriving av ideala og 
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praksisen til vaksensamfunnet. 
 
Kvifor skulle ikkje ein liten flokk russ nytta to millionar kronar på ein russebuss, når 
pengeflaumen elles har skylt bort all nøysemdskultur? Då russen vart konfirmert, nytta foreldra 
deira kanskje 100.000 kroner på ein seremoni få trur på lenger. 
 
FATTIGDOMSGRENSA 
Ein overdimensjonert økonomi har blåse opp forsorgsvesenet til ei livsform for mange 
hundretusen. Aldri har så mange fått så mykje for så lite. Fattigdomsgrensa går mellom dei som 
har berre éin bil og dei som òg har elbil, dei som er i Syden berre éin gong i året og dei som 
reiser fleire gonger. Livet har vorte gratis. Pengar er noko som stig opp or botnlause brønnar. 
 
Kan ein då venta at dei unge skal tenkja på at skuleplassen deira gjennom grunnskule og 
vidaregåande kostar like mykje som ein industriarbeidar betaler i skatt gjennom ti år, og at berre 
eitt år på vanleg studieretning i vidaregåande skule kostar samfunnet 50.000 kroner? Slikt 
hushald er for abstrakt til at dei unge kan føra det på samfunnet sine vegner. Ein kan skjøna at 
dei vert med på ein kollektiv fest som er så institusjonalisert som russefeiringa, jamvel om han 
er lagd rett opp i eksamenstida, senkar prestasjonane, gjev dårlegare karakterar og fører til store 
ekstrautgifter for heile samfunnet når dei skal henta inn att det forsømde gjennom eitt eller to år 
som privatistar. 
 
ETTER EKSAMEN 
Det uforståelege er at vaksensamfunnet og skulen tillèt det. Utan problem kunne ein sytt for at 
heile feiringa vart utsett til etter eksamen eller etter skuleslutt. 
 
Skulevekene etter eksamen er likevel pedagogisk tomme. 
 
Dette ville ikkje berre berga skuleavslutninga for mange og spara samfunnet for store utgifter på 
sikt, men òg spara tusenvis av ungdomar for tvangen til å lata som om all sexen og fylla er 
friviljug. Heile russefeiringa hadde vorte mykje meir friviljug om ho vart skyvd ut til etter 
skuleslutt. Problemet er berre at ei så sein russefeiring hadde kome i vegen for sydenferien. 
 
15. mai 2015 
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Då Jan Egeland fekk styra landet 
 
I staden for å verta invitert til ei felles undersøking av dei mest påtrengjande krisene i tida vart 
politikarar, intellektuelle og såkalla vanlege folk innkalla til ein felles dugnad på premissane til 
hjelpeorganisasjonane. 
Ordskiftet om Syria-flyktningane handlar like mykje om innvandring som om flyktninghjelp. 
Ingen av aktørane i debatten seier dette ope, og partane talar difor forbi kvarandre og 
mistenkjer kvarandre for å stilla med skjulte agendaer. 
 
Dette tvifaldet av flukt og innvandring ligg i saka sjølv. Bakgrunnen for ordskiftet var 
reportasjane om straumen av menneske som kryssa Middelhavet frå Libya til Italia, éi av sju 
hovudruter for illegal immigrasjon til Europa. I 2014 kom meir enn 200.000 personar denne 
livsfarlege vegen, og meir enn tre tusen hadde drukna. Ifølgje FNs høgkommisjonær for 
flyktningar António Guterres var ein tredjedel av desse syriske flyktningar. 
 
Over Middelhavet og langs dei andre rutene flyt økonomiske migrantar saman med flyktningar, 
ikkje minst fordi dei som vil inn i Europa, må nytta seg av apparatet til menneskesmuglarane 
som berre bryr seg om pengane, ikkje motiva til dei som vert smugla. 
 
I det norske ordskiftet fører desse flytande grensene mellom migrasjon og flukt til at dei som er 
mest opptekne av flyktningane, ser bort frå migrasjonsaspektet, medan at dei som ser på 
migrasjonen som utfordrande, har ein tendens til å nedtona flyktningsaka. 
 
Dei fyrste ser seg sjølve som gode samaritanar, men vert skulda for å vera naive farisearar. Dei 
andre reknar seg for å vera ansvarlege realistar, men vert sedde på som hjartelause egoistar. 
 
DET ETISKE MEDVITET 
Hovudrolla i debatten har vore spela av naudhjelpsorganisasjonar som Flyktninghjelpen, leidd 
av Jan Egeland. Saman med generalsekretærane i Raudekrossen, Kirkens Nødhjelp og Redd 
Barna oppfordra Egeland til større innsats for flyktningane i ein kronikk i VG 15. januar 2015. 
 
Her vart krisa i Syria knytt til dei opprørande omstenda med båtflyktningane, men utan at 
migrasjonsaspektet vart nemnt. 
 
Med metaforen om at «Middelhavet er blitt en grav for tusenvis av barn, kvinner og menn som 
desperat prøver å finne trygghet», og skildringa av korleis «førerløse skip stuet fulle av 
flyktninger driver mot europeiske kyster», ville naudhjelpsorganisasjonane vekkje humanitær 
medkjensle og moralsk medvit. 
 
Problemet med denne kronikken var ikkje at han vart boren fram av eit sterkt etisk medvit. At 
hjelpeorganisasjonane identifiserte seg med alle som lid naud i verda, er kjennemerket på 
menneskeleg sivilisasjon og det som skil oss frå barbariet. 
 
Men her kom dette etiske medvitet saman med ei saksframstilling som underslo 
migrasjonsaspektet. Den internasjonale migrasjonen, som heng saman med svære globale kriser 
som krev omfattande løysing, vart skjult i flyktningsaka, samstundes som den løysinga som vart 
tilboden på flyktningkrisa, nemleg «midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Syria» 
etter svensk modell, gav direkte assosiasjon til innvandringssaka. 
 
Slik vart flyktningsaka ladd med sprengstoffet frå innvandringssaka. Å sleppa inn og hjelpa dei 
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som er på flukt frå krig, er eit greitt svar på eit flyktningproblem, men som innvandringssak er 
det ikkje berre å sleppa tusenvis av menneske inn i eit framandt land utan tanke på integrering, 
bustader, arbeidsplassar, skular, segregerte byar, språkundervisning, konfliktførebygging, osb. 
 
TI TUSEN 
To månader seinare, i ein ny kronikk i VG den 11. mars 2015, konkretiserte 
hjelpeorganisasjonane svaret sitt på flyktningkrisa med å gå inn for å gje 10.000 syrarar fast 
opphald i Noreg i laupet av to år. 
 
Dette vart kalla ein «nasjonal dugnad». Det var ein metafor som dekte den forståinga av røynda 
som organisasjonane ønskte å vinna fram med. Flyktningsaka vart då lagd fram som ei 
humanitær krise som stilte oss norske overfor eit moralsk krav om å gje opphald til 10.000 
menneske på flukt, noko som skulle vera lett å få til og utan langsiktige problem, mest som ein 
fellesdugnad i eit burettslag på Sagene eller i idrettslaget i Aurland. 
 
Her nemnde organisasjonane nokre praktiske problem som er knytte til å ta inn tusenvis av 
menneske. Dei må jo bu ein stad, og først på asylmottaka. Men der sit det alt fem tusen 
menneske og ventar på å koma i gang med liva sine. Dette problemet som har følgt lokale og 
sentrale styresmakter i årevis, var med eitt lett å løysa. «Dette innebærer tross alt ikke mer enn 
12 flyktninger i tillegg per kommune - så er køen borte», skreiv generalsekretærene. 
 
Det var som om heile busetjingskøen og alle dei etterfølgjande integreringsutfordringane kunne 
tryllast bort med litt hovudrekning og ein omgrepsdefinisjon. Del 5000 på talet kommunar, det 
vert 12, og vips er køen vekk. Del 10.000 med det same talet, det vert 24, og vips er alle 
syrarane borte. Det som hadde vore nesten umogeleg med asylantar, nemleg å få dei busette og 
integrerte utan årelang venting og kødanning, det var inga sak med kvoteflyktningar. 
 
NAUDHJELP OG POLITIKK 
Ved å skjula migrasjonen i flyktningsaka og forenkla flyktningsaka til eit moralsk val og definera 
det moralske til éi særskild løysing, nemleg å henta 10.000 syrarar til Noreg, samstundes som 
ein nedtona alle andre sider ved saka enn det moralske, trylla hjelpeorganisasjonane bort 
årsakene til både migrasjon og flukt og avslutta ordskiftet om løysingar før det fekk starta. 
 
I staden for å verta invitert til ei felles undersøking av dei mest påtrengjande krisene i tida vart 
politikarar, intellektuelle og såkalla vanlege folk innkalla til ein felles dugnad på premissane til 
hjelpeorganisasjonane. 
 
Det er sjølvsagt ikkje noko gale i at politikk, og særleg ikkje flyktningpolitikk, vert sett og 
plassert i eit etisk perspektiv. Det er heller ikkje merkeleg at organisasjonar som driv med 
naudhjelp, ser på naud som noko upolitisk. Dette noko einsidige blikket må dei ha for å kunna 
utføra oppgåva si. Raudekrossen spør ikkje om kva side ein såra soldat har kjempa på, men 
berre etter korleis soldaten kan hjelpast fortast råd. Flyktninghjelpen sorterer ikkje flyktningar 
etter nasjonalitet, men ser berre etter menneskeleg liding. 
 
Dermed vert hjelpeorganisasjonane spesialistar i å hjelpa utan å tenkja politikk. Det er 
eksistensgrunnlaget deira å sjå bort frå djupare årsaker og langsiktige løysingar, fordi årsak og 
løysing er stridsspørsmål som må greiast ut politisk, der ei rekkje interesser og omsyn spelar inn 
og må vegast opp mot kvarandre. 
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EI LEKSE 
Det var ikkje politikarane, men professor i statsvitskap Janne Haaland Matlary som minte om at 
naudhjelpsarbeidarar og politikarar ikkje har same mandat og plikter. Politikarane er ikkje 
valde til Stortinget og kalla til å sitja i regjering for å driva naudhjelp i fjerne land. Dei har «sin 
første plikt mot sine egne borgere i en samfunnskontrakt hvor borgerne betaler skatt og bygger 
sitt eget land». Dette var vel å merka ei deskriptiv, ikkje ei normativ utsegn. 
 
Etter Matlarys meining er det ikkje umoralsk av politikarar og regjeringar å setja interessene til si 
eiga befolkning først; tvert om er det ei plikt. Det moralske imperativet til politikarane er og må 
vera annleis enn hjå hjelpeorganisasjonane. Politikarane må sjå sakene i eit perspektiv som 
trekkjer inn den befolkninga som har valt dei, kostnadene og dei langsiktige følgjene for sin eiga 
befolkning. 
 
At interessene til befolkninga ofte kan vera best tente med internasjonalt samarbeid, gjen-sidig 
hjelp, kompromiss, alminneleg humanisme, osb. , seier seg sjølv. Men den norske regjeringa 
må tenkja gjennom sakene på eit anna vis enn Flyktninghjelpen. 
 
INNVANDRARAR I ROMMET 
Det var ikkje til å unngå at den enkle moraliseringa over den kompliserte saka, og talfestinga av 
moralen til «10.000», fekk andre til å henta fram kalkulatoren. Dersom det moralske vert 
definert som å hjelpa «10.000» flyktningar, så må det vel vera 26 gonger meir moralsk å hjelpa 
«260.000» flyktningar, talet på dei som kunne hjelpast i nærområda for same summen som det 
ville kosta å hjelpa 1/26 av dei i Noreg? Bak dette reknestykket låg naturlegvis det 
innvandringsaspektet som hjelpeorganisasjonane hadde gøymt inne i flyktningsaka, og som 
ingen kunne snakka om, endå alle visste at det var der. Ting kostar. Det er ikkje lettare å læra 
norsk for ein flyktning frå Syria enn for ein flyktning frå Eritrea. Begge må bu ein stad. 
Rekninga kom no på bor-det, og ho lydde på 20 milliardar, underskriven av SSB. 
 
Og var det ikkje umoralsk å lata ei lita gruppe trekkja «gullkortet» i form av norsk 
statsborgarskap og lata titusenvis sitja att utan så mykje som litt friskt vatn, spurde Jon Hustad på 
TV2. 
 
DET IRRASJONELLE 
I essayet «Narsissismens triumf» synte Terje Tvedt at oppropet til hjelpeorganisasjonane om ein 
nasjonal dugnad ikkje var tufta på den historiske, kulturelle og politiske røynda i Midtausten, at 
ideen om at Noreg skulle kunna gripa avgjerande inn i saka, var ein sjølvoppteken illusjon, at 
det var til ulempe for flyktningane og mot FNs ønske at vi skulle henta «10.000» til Noreg i 
staden for å nytta ressursane i nærområda, der Noreg for same summen kunne betala drifta av 
alle FNs flyktningleirar i Syria i to år eller ta over finansieringa av alt flyktningarbeidet i Libanon 
og Jordan. 
 
Denne opplagt rasjonelle argumentasjonen verka uimotseieleg og rulla utan truverdig motstand 
langt innover venstresida, men fekk likevel ikkje politisk gjennomslag. Grunnen til det må ein 
søkja i den symbolkrafta som ligg i innvandringssaka. 
 
Sjølv om alle måtte vedgå at argumentasjonen for å nytta det meste av tilgjengelege 
naudhjelpsmidlar i nærområda verka rasjonell, vart dei som gjekk inn for dette mistenkte for å 
vilja «betale oss ut av dette ved å sende en feit sjekk nedover», som Jan Egeland sa. Dei som 
ville hjelpa ute, vart tillagde eit motiv om å vilja senda ut pengar med det føremålet å halda 
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syrarar ute av landet og hindra innvandring. 
 
Det vart suspekt å vera imot «10.000», same kor rasjonelt det var. Ja, fornufta i seg sjølv vart 
suspekt, eit teikn på kjensleløyse. Ein måtte legitimera seg med eit bestemt 
innvandringsstandpunkt for ikkje å verta utdefinert som umoralsk i flyktningsaka. 
 
Likevel har saka ei moralsk side, kanskje til og med ein moralsk kjerne. Det økonomiske 
overskotet i Noreg er no så høgt at det i seg sjølv vert eit etisk problem om det ikkje vert nytta 
på anna vis enn å auka eige velvære. Dessutan undergrev den overdrivne velferda seg sjølv, 
fordi overfloda svekkjer kulturen som skaper velferd. Så vi har mange gode grunnar av mange 
slag til å nytta overskotet vårt til å hjelpa til i krisesituasjonar som den i Syria. 
 
MORALEN I SAKA 
Hjelpeorganisasjonane opna felttoget for flyktningpolitikken sin med ein kronikk der dei hevda 
at «historiens dom vil bli hard» over politikarane om dei ikkje reagerte på flyktningkrisa med å 
gje flyktningar frå Syria «kollektiv beskyttelse». 
 
Eg trur heller at komande historikarar vil seia at flinke lobbyistar utsette veike politikarar for ein 
velregissert kampanje som førde til ei historisk endring av norsk flyktningpolitikk som ingen 
hadde fått tenkt grundig gjennom. 
 
Hjelpeorganisasjonane lukkast i å få dei norske politiske partia og den norske regjeringa til å 
handla som om dei òg er hjelpeorganisasjonar som må sjå bort frå politiske omsyn. For ei kort 
stund, men med lange konsekvensar, overlét dei styret av landet til Jan Egeland. 
 
19. juni 2015 
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Frå universitet til moské 
 
Religionens atterkome er ein konsekvens av den eindimensjonale vitskapen, men Houellebecqs 
roman Underkastelse er heller ei åtvaring enn ei oppmoding. 
I romanen Underkastelse fortel den franske forfattaren Michel Houellebecq om korleis 
Frankrike på fredeleg vis vert omgjort til ein islamsk stat etter valet i 2022. 
 
Grunntanken i romanen er at ein sivilisasjon ikkje kan overleva utan eit metafysisk grunnlag 
som bind menneska saman og gir dei motiv til å oppretthalda kollektive verdiar. 
 
I Houellebecqs augo har den moderne europeiske sivilisasjonen med ideala om personleg 
fridom og sjølvrealisering tapt det metafysiske grunnlaget sitt og kan difor ikkje overleva. 
 
Hovudpersonen i Underkastelse, litteraturvitaren François, freistar å overskrida denne 
tilstanden av pessimisme og undergang. På vegner av det dødsdømde Europa vil han revitalisera 
kristendomen gjennom ei personleg mysterierfaring. Når dette mislukkast, går han over til 
politisk islam. 
 
Såleis seier romanen at europearane må fornya kulturgrunnlaget sitt gjennom ei inderleggjering 
av kristendomen, eller underkasta seg islam. 
 
VITSKAPSTRU OG RELIGION  
Det er i sanning ei upassande utsegn, særleg i ein roman skriven av ein ateist. Då er det enklare 
å lesa Underkastelse som ein tendensroman som åtvarar mot religionens atterkome, slik 
nestleiaren i SV Bård Vegar Solhjell har gjort. 
 
I eit intervju med Klassekampen 5. august peikar Solhjell på at det i vår tid vert opna for ei 
utvikling der samfunnet vert styrt ut frå religionen. Dette skjer ved at europeiske elitar 
samarbeider med moderate islamske rørsler, og fordi venstresida ikkje klarer å nedkjempa dei 
konservative kreftene i islam. 
 
For Solhjell vert Underkastelse dermed ei påminning om at «sekulære verdier virkelig er verdt å 
kjempe for», fordi «hele opplysningstradisjonen representerer det viktigste framskrittet Vesten 
har gjort noensinne - den har erstattet religion med vitenskap som fundamentet for hva vi tror 
på i vår tid». 
 
I DÅRLEG TRU  
Men dette er det motsette av tendensen i Underkastelse, der nett opplysingstradisjonen som 
munna ut i den individuelle nytingskulturen frå 1960-talet av, vert forkasta som tom og verdlaus. 
 
I denne forkastinga av opplysing og fridom møtest Houellebecq og islamistane. Men kva er det 
dei eigentleg har imot så opplagt gode ting som ei opplyst verd og eit fritt liv? Korleis kan dei 
meine at desse ideala som er blitt kjempa fram i Vesten, og som Solhjell vil fylka oss til vern 
om, fører til sivilisatorisk undergang? Dei kan meine dette fordi vitskap og borgarretter ikkje er 
eller gir livsinnhald i seg sjølv, men berre legg til rette for at einskildmenneska kan realisera seg 
sjølve. Så seint som på 1800-talet vart denne frie sjølvrealiseringa sett på som vegen til ei 
vedunderleg ny verd. Etter verdskrigane, naturøydelegginga og kommersialiseringa av all kultur 
har sjølvrealiseringa som samfunnsideal kome i miskreditt. Det er ikkje lenger mogeleg å vera i 
god tru på at «vitskap» og «fridom» er einvegskøyrde vegar til sosiale paradis. Held ein seg med 
slike overtydingar, er ein snarare i dårleg tru. 
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«HOLE MENNESKE»  
Det tyder ikkje at alle menneske må ha ei religiøs tru for å finna livsinnhald eller verta dugelege 
i livet. Men i vestverda i dag er ofte innhald og dugleik formidla gjennom ein kristen og 
humanistisk kultur som trass i at han er borte frå overflata, enno ligg i kjenslelivet. 
Romanpersonane til Houellebecq er meir moderne tvers gjennom. Dei er vortne andeleg 
utmagra, «hollow men» eller levande daude, ein lagnad som ventar alle i ein sivilisasjon utan 
metafysisk grunnlag. 
 
For vitskap seier noko om korleis verda er bygd opp, men kan ikkje gje menneska livsinnhald. 
Politisk og personleg fridom eller borgarretter er rammevilkår for livet, men ikkje «verdiar» i 
eksistensiell meining. Ein kan kjempa for dei når ein ikkje har dei. Men når ein har vunne 
denne kampen, må ein ha noko å bruka trofeane til. Frontfigurar som Solhjell kan fortsetja å 
kjempa og finna meining i kampen for morgondagen. Andre treng noko for dagen i dag. Det 
vert tilbode dei i religionane. 
 
Som ideal stiller vitskap og fridom difor med eit handikap overfor den autoritære religionen 
som er ekspert på meining. I konkurransen om livsmeining tapar Noregs lover mot Koranen. 
Det er nett fordi ideal som vitskap og fridom er eksistensielt tomme, at religionen kjem attende. 
 
POSITIVISMENS ATTERKOME  
Trua på at naturvitskapen kan ta over kristendomens gamle hovudrolle og gje svar på alle 
viktige eksistensielle spørsmål, forklara alle samanhengar i verda og løysa alle 
samfunnsproblem, inneber ei overvurdering av kva vitskap kan gjera for oss, og vert i seg sjølv ei 
årsak til religiøs renessanse. 
 
Det ser ein òg av ei historisk betraktning. Det eindimensjonale i den positivistiske vitskapstrua 
og dei sosiale konsekvensane ho fekk, gav på 1800-talet støyten til den vidt forgreina nyreligiøse 
rørsla som enno veks i Amerika og Europa, og vekte islamismen opp til forsvar for gamle 
verdiar i den arabiske verda på 1900-talet. 
 
Religionens atterkome kjem ikkje frå ingenting. Ho kjem frå den eindimensjonale vitskapstrua. 
Nett dette syner Houellebecq med dei vitskapleggjorde og opplyste, frie og triste 
romanpersonane med eit utarma sjelsliv som set dei i stand til kva som helst, også oppgjevinga 
av den personlege fridomen i spranget frå depressiv ateisme til politisk islam. 
 
Vegen frå kyrkja til det sekulære universitetet var lang. Men avgrunnen frå det moderne 
universitetet til moskeen kan ein gjera i eit einaste byks. 
 
14. august 2015 
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Mellom idyll og domedag 
 
Det sekulære misjonsbodet om å gå ut i verda og gjera alle folkeslag til velståande 
sosialdemokratar, tek ikkje omsyn til korkje historia eller samtida. 
Sist veke fortalde norske hjelpearbeidarar oss at jamvel om flyktning- og migrantkrisa er ein 
tragedie for flyktningane og migrantane, så er det lett å løysa saka for oss, berre vi vil. 
 
Fjernsynsbileta av migrantar som stormar Eurotunnelen, søkkeferdige båtar overfylte av 
menneske på Middelhavet der tusenvis alt har drukna, småbarnsfamiliar som karar seg i land på 
greske øyar, titusen som trassar soldatar, tåregass og piggtråd for å koma fram til Tyskland og 
Skandinavia, kunne verka apokalyptiske. Den fleirårige generalsekretæren i Dansk 
Flyktningehjælp, Andreas Kamm, kalla situasjonen eit «ragnarok-scenario». 
 
DEN ULOVLEGE UROA  
Men bodskapen frå dei norske hjelpeorganisasjonane var å halda hovudet kaldt og lommeboka 
open. Dette greier vi. 
 
Generalsekretæren i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, sa til Aftenposten 27. august at 
flyktningsituasjonen er «helt klart håndterbar», og at «det er helt hårreisende å lage mentale 
bilder om ragnarokscenarioer». Presidenten i Raudekrossen i Noreg, Sven Mollekleiv, meinte 
at flyktningane og migrantane ikkje berre hadde krav på hjelp og vern, men òg «rett til å bli en 
ressurs i sitt eget og andres liv, ikke gjort syk og sett på som et problem». 
 
Vi har med andre ord ikkje berre plikt til å hjelpa, men òg plikt til ikkje å kjenna uro ved det 
som skjer. Dei som oppfattar flyktning- og migrantsituasjonen som trugande, gjer urett mot dei 
som kjem. Fjernsynsbileta frå Middelhavet, Calais, Lesbos og Balkan skal vekkja berre medynk 
i oss. Dei som vert uroa og kjem i tvil om dette kan enda godt, krenkjer flyktningane og 
migrantane. 
 
AVDRAMATISERINGA  
Den same avdramatiseringa av ein dramatisk situasjon kom frå generalsekretæren i Den norske 
flyktninghjelpa, Jan Egeland. I Nettavisen og Dagbladet 25. august sa han at krisa i dag er 
mindre enn under Jugoslavia-krigane i 1990-åra og ingenting mot det vi opplevde etter den 
andre verdskrigen, og at «dette kan vi løse om vi får riktig informasjon». 
 
Det høyrest lett ut. Men samstundes sa Egeland at løysinga krev samarbeid mellom alle landa i 
Europa. Men det er jo nett dette samarbeidet som ikkje fungerer. EU-systemet tek frå 
medlemslanda sjølvråderett, utan å erstatta den svekte nasjonale handlefridomen med ei 
overnasjonal sentralmakt. 
 
Medlemslanda kan korkje ordna flyktning- og migrantsituasjonen på eiga hand eller verna eigne 
grenser, samstundes som korkje Schengen-avtalen om sikre yttergrenser eller Dublin-ordninga 
om asylsøking vert etterlevd, og medlemslanda berre bryt avtalane utan at det får konsekvensar. 
Det får EU til å likna på ein «failed state». 
 
Når så Egeland skal vera meir konkret, vert han utopist. Han vil setja i verk ein «Marshallplan 
som innebærer en storstilt felleseuropeisk investeringsplan i håp, sysselsetting, humanitær 
innsats og freds- og menneskerettighetsinnsats i de ti land som i dag støter ut nesten alle de 
flyktninger og migranter som kommer til Europa». Her nemner han Syria, Irak, Jemen, 
Afghanistan, Eritrea, Somalia, Libya og Vest-Afrika. 
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Han seier med andre ord at vi skal gå inn i heile Midtausten og det nordlege og vestlege Afrika 
med ei enorm økonomisk investering medan store delar av området er prega av borgarkrig og 
oppløysing. Med euro og dollar og kroner og ein hær av hjelpearbeidarar og rådgjevarar skal vi 
byggja skular og sjukehus, industriar og infrastruktur, få hundrevis av millionar menneske i 
arbeid og gjera dei sjølvhjelpte og velståande. 
 
MISJONSBODET  
Det sekulære misjonsbodet om å gå ut i verda og gjera alle folkeslag til velståande 
sosialdemokratar, tek ikkje omsyn til korkje historia eller samtida. Samanbrotet i Irak og Syria 
går attende til nett denne forma for europeisk hybris som for hundre år sidan ytra seg i måten 
England og Frankrike delte opp Det osmanske riket på i kjølvatnet av fyrste verdskrigen. 
 
Borgarkrigen i området er knytt til nasjonale og religiøse motsetnader som ikkje kan løysast 
med å senda inn pengar og hjelpearbeidarar. Islamistrørsla som er ein hovudaktør i heile det 
området det er tale om, vart kalla til live på 1900-talet som ein reaksjon mot vestleg sekularisme 
og vil ikkje døy bort om ein overfløymer området med endå fleire sekulære agentar. 
 
Mykje tyder på at konfliktane og samanbrotet i desse områda kan halda på i årevis, kanskje i 
fleire tiår, og produsera ein konstant flyktningstraum. I tillegg kjem presset frå klimaendringar, 
som berre vil auka same kva ein gjer i Raudekrossen og Flyktninghjelpa. Endeleg er den 
eksplosive befolkningsveksten i Afrika ein garanti for auka migrasjon sørfrå. 
 
PERMANENT KRISE  
Ei slik krise, som Andreas Kamm kallar «permanent», kan ikkje løysast med nokon 
«Marshallplan». Etter den andre verdskrigen reiste Vest-Europa seg så raskt ikkje berre på 
grunn av Marshallhjelpa frå USA, men fordi hjelpa kom i fredstid og ikkje gjekk til flyktningar, 
men til høgt fungerande samfunn som reetablerte seg etter ein øydeleggjande, men i historisk 
perspektiv kortvarig krig. Ein kunne knyta an til ei nær fortid i samansveisa nasjonale 
fellesskapar med god utdanning og yrkeserfaring, relativt høgt teknologisk nivå og lang røynsle 
med demokratiske ordningar. Utan dette grunnlaget ville ikkje Marshallhjelpa hatt noka 
meining. 
 
Egeland kunne like gjerne seia at no må Europa senda ein stor hjelpepakke til Midtausten og 
Nord-Afrika med mykje nasjonal fellesskap, konfliktfrie folkesetnader, lange demokratiske 
tradisjonar, to hundre års røynsle med demokrati og ytringsfridom attåt konteinar på konteinar 
med sekulære verdiar. 
 
VEG I SKODDE  
Dei norske hjelpearbeidarane forenklar verdssituasjonen. Ein situasjon som er ladd med 
alvorlege politiske, religiøse, økologiske, økonomiske og demografiske utfordringar, vert 
redusert til ei reint humanitær krise. Det seier seg sjølv at vi som høyrer til den rike delen av 
verda, må gjera det vi kan for å avhjelpa naud i ei svær flyktningkrise. Men mykje talar for at vi 
no er hamna i ei blindgate der kvar åtgjerd synest å skapa nye problem. Då må ein ikkje gjera 
det illegitimt å tenkja og tala ut frå eit heilt adekvat krisemedvit slik at ordskiftet vert inadekvat, 
og vegen fram til verkelege løysingar søkk ned i skodde. 
 
Både samanbrotet av EU-systemet og straumen av menneske inn i Europa, anten dei no flyr frå 
krig eller undertrykking eller knappe ressursar, kan vera ei melding om at den moderne 
utviklinga av økonomiske og politiske ordningar har slege feil. Det synest å vera noko ròte i 
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systema og kanskje ikkje berre i dei landa som fungerer dårleg og sender ut flyktningar. Ein 
korkje finn feilen eller rettar han opp gjennom berre meir pengar og fleire asylplassar, for 
trongen for begge delar kan syna seg å vera grenselaus. I staden for å avdramatisera situasjonen 
eller tala om domedag bør ein sjå etter nye økonomiske og politiske løysingar. 
 
4. mai 2015 
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Piggtråden og grenseløysa 
Flyktningkrisa har synt fram eit Tyskland som har møtt ein svimlande auke av asylsøkjarar med 
blomar og applaus. Den 11. september sa forbundskanslaren Angela Merkel til Rheinische Post 
og resten av verda at «asylretten har inga øvre grense», noko som vart oppfatta som ein 
invitasjon til millionar av syrarar om å koma til Tyskland og få fast opphald. Visekanslaren 
Sigmar Gabriel meinte at Tyskland kunne ta imot ein halv million flyktningar ikkje berre i 
2015, men kvart år i lang tid framover. 
 
DETTE GREIER VI 
Mediebileta av jubelscenene på München Hauptbahnhof der tyske sivile tok imot flyktningane 
og migrantane med klappsalvar, mat og drikke, leiker og klede, gjekk verda rundt og synte fram 
det som vart kalla ein tysk «velkomstkultur» utan reservasjon eller avgrensing. 
 
Spontane hjelpeaksjonar fylte ut tomromma etter eit overanstrengt offentleg mottaksapparat. 
Innanriksministeren varsla 800.000 asylsøkjarar for 2015, eit tal som no har stige til éin million. 
Med ein eufori som vi elles ikkje har knytt til tysk politikk, vart kvar omdreiing av krisa fylgd av 
slagordet: Wir schaffen es, «dette greier vi». Andre meldingar var meir uroande. Tysk politi har 
meldt om nær to hundre åtak mot flyktningmottak berre i år. I Dresden synte Pegida-rørsla 
forsterka oppslutning med over fem tusen menneske på gata i den fyrste markeringa si på fleire 
månader. 
 
Redaktøren i Süddeutsche Zeitung, Detlef Esslinger, kasta eit nytt blikk på det katolske 
nyhendebyrået KNAs meiningsmåling som hadde synt at meir enn 60 prosent av tyskarane 
ikkje opplevde flyktningstraumen som trugande eller vart redde av han, og spurde om ein 
kanskje hadde gløymt at den same meiningsmålinga hadde synt at 38 prosent av tyskarane, meir 
enn ein tredjedel av folkesetnaden, faktisk vart redde av tilstrøyminga. 
 
KRITISKE RØYSTER 
Historikaren Jörg Baberowski ved Humboldt-universitetet i Berlin klaga i Frankfurter 
Allgemeine Zeitung visekanslar Sigmar Gabriel for ikkje å vita kva han tala om då han varsla at 
Tyskland kunne ta inn ein halv million flyktningar årleg. Politikarane, skreiv Baberowski, står 
fram som administratorar av ei krise dei berre tek til etterretning utan å bry seg om kva 
folkesetnaden i landet meiner: «Naturlegvis kan vi reint teknisk greia ei innvandring på ein halv 
million årleg, men ingen har stilt spørsmålet om vi ynskjer å greia det. » Når politikarane fører 
ein innvandringspolitikk styrd av berre «moral og dyd» og ikkje tek omsyn til motstanden mot 
denne politikken i store folkegrupper, risikerer ein å skapa sosiale konfliktar, skriv den kjende 
historikaren, som har ei fortid som ungkommunist. 
 
Baberowski klagar den tyske ålmenta for å dølja at flyktningane berre er ein del av dei som 
kjem, medan mange er illegale innvandrarar. Tyskland har no «gjeve opp den nasjonale 
suvereniteten sin og lèt dei illegale innvandrarane sjølve avgjera kven som skal få koma inn, og 
kven som skal få verta». Integrasjonen av fleire millionar menneske på så kort tid gjer det 
umogeleg å halda oppe den kulturelle overleveringa som held det tyske samfunnet saman, skriv 
Baberowski. 
 
Ein høyrer at han har ein marginalisert posisjon, for innlegget hans kjem med eit sjølvforsvar: 
«Men innvendingar [mot innvandringspolitikken] er forbodne i det dydsvaktarriket som mange 
medium og politikarar no har forvandla Tyskland til. Den som viser til at det er oppgåva til 
politikken å orientera seg etter det mogelege, ikkje etter det ynskjelege, vert i verste fall utsett for 
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skuldinga om å vera 'høgreorientert' og kan deretter ikkje lenger ta del i den offentlege 
samtalen. (... ) Eg ynskjer meg at eg i mitt land kan seia ope kva eg tenkjer, utan å verta dosert 
av tankelause fjernsynspredikantar og overarbeidde politikarar om kva som er moralsk påbode 
og forbode. » 
 
KOLONIALISME 
På den meir tonegjevande sida vert det sagt at Tyskland ikkje berre kan greia å ta imot millionar 
av menneske frå Syria og landa ikring, men at ei slik innvandring er naudsynt for landet. I Der 
Spiegel Online skreiv Jakob Augstein at folkesetnaden i Tyskland utan innvandring vil gå ned 
frå 45 millionar i 2015 til 29 millionar i 2050. Tyskland har difor ein «demografisk svolt» som 
må stillast med minst ein halv million innvandrarar frå land utanfor EU. Eit paradoks såg han i 
at det er «det gamle Europa», som gjennom krigane i Midtausten og fattigdomen i Afrika som 
europearane skulle ha skapt, «sjølv løyser ut den folkevandringa vi treng for å stilla den 
demografiske svolten vår». 
 
Denne tenkjemåten kallar Henryk M. Broder for «ein slags kolonialisme med menneskeleg 
andlet». Broder, av nokre rekna som ein av dei fremste tyske journalistane og av andre som 
islamhatar, kjend for bøkene sine om jødisk kultur og om antisemittisme i Tyskland, skreiv i 
Die Welt at argumenta om at flyktningar og migrantar er velkomne fordi vi treng dei for å skaffa 
pengar til pensjonistane og helsestellet, er det same som «høgrepropaganda om utlendingar som 
tek frå oss arbeidet», berre snudd på hovudet. Før henta vi inntekta frå koloniane heim, no 
hentar vi folk hit for at dei skal pleia oss når vi vert sjuke og gamle. 
 
LITE OPPOSISJON 
Heilt fram til Tyskland førde inn att grensekontrollen, var det likevel lite kritikk å høyra mot 
Merkels flyktningpolitikk. Berre det konservative og Bayern-baserte partiet CSU, som tek del i 
storkoalisjonen som styrer Tyskland under Merkel sidan 2013, gjekk tidleg ut, støtta den 
ungarske grensepolitikken og kravde atteroppretting av europeisk rett langs EUs yttergrenser. 
 
Det kan vera at dei fleste intellektuelle stør Merkels politikk. Men flyktning- og migrantsaka er 
altfor komplisert og viktig til at ein berre kan vera samd eller usamd. Det burde vera naturleg 
for forskarar og forfattarar å gripa inn og vera med på å forma det som hender. Same kva syn 
ein har på Merkels flyktningpolitikk, kjem ein ikkje frå at han er radikal og vil få vidfemnande 
konsekvensar for Tyskland og heile Europa. 
 
Ein grunn til at få tyske intellektuelle til no har meldt seg på saka, kan vera det høge tempoet 
som hendingane har. Det tek tid å områ seg i ei slik sak, og venteleg vil det komafleire og meir 
konkrete innspel etter kvart. Ei anna årsak er at Merkel og tyskarane har lite handlingsrom i 
denne saka på grunn av den tyske fortida under Hitler og nasjonalsosialismen i 1930- og 40-
åra.Ein tysk nasjonalisme er endå meir uakseptabel enn ein ungarsk. Om det er slik at 
løysingane på flyktningkrisa ikkje berre krev globalt samarbeid, men òg noko som kan utleggjast 
som nasjonalt sjølvforsvar, er tyskarane dårleg stilte, fordi all tysk nasjonalisme peikar attende 
mot nazitida. 
 
Merkel stod på val mellom opne grenser og piggtråden til den ungarske statsministeren Viktor 
Orbán. Men om ein vernar landegrensene med piggtråd og soldatar mot flyktningar og 
migrantar, så set ein sine eigne borgarar føre borgarane av andre statar, flyktningar eller ikkje. 
Eit slikt standpunkt strir mot den rådande ideologien i tida, som ikkje kjenner til andre 
akseptable identitetar enn den individuelle og den globale. Har ein eit slikt verdssyn, og det har 
dei fleste intellektuelle i dag, står ein med dårlege reiskapar til å forstå og gripa inn i den krisa vi 
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opplever. Då ligg årsaka til tagnaden til dei intellektuelle i at dei er rådville. 
 
VI GREIER DET IKKJE 
Men etter at den tyske grensekontrollen vart innførd, styrkte kritikken seg mot Merkel. Hardast 
ut gjekk utanriksredaktøren i Süddeutsche Zeitung, Stefan Kornelius, som kalla Merkels 
handtering av flyktningkrisa det største nederlaget i karrieren hennar, ikkje så mykje fordi ho 
måtte snu som fordi ho feilvurderte to viktige saker: storleiken på flyktning- og 
migrantproblemet, og at Tyskland skulle kunna endra EUs asylpolitikk utan samarbeid med dei 
andre EU-landa. 
 
Då Merkel gjekk inn for ein liberal flyktningpolitikk som fleirtalet av EU-landa er imot, førde 
ho Europa i ein farleg situasjon, skriv Kornelius. Det har no vorte skapt motsetnader i EU som 
ikkje så lett kan løysast. Når statsministeren i Austerrike til dømes samanliknar Ungarns 
flyktningpolitikk med holocaust, får diplomatiet vanskelege oppgåver. 
 
Faktum har heile tida vore at Europa ikkje kan ta imot alle som ynskjer å koma, ein bodskap 
som Frankrike, Storbritannia og Ungarn sende ut på ein meir ubehageleg måte enn Tyskland, 
som «med sin velkomstkultur skapte eit falskt bilete i mange flyktningleirar frå Syria til 
Pakistan», skriv Kornelius, som sluttar med å seia: «Dette er flyktningtragediens strenge 
lærdom: Hjarta kan ikkje lenger førast i samklang med vitet. » 
 
HJARTA OG VITET 
Mest uventa var kritikken frå Christiane Hoffmann i det påverknadsrike vekemagasinet Der 
Spiegel. Merkel har gjeve Tyskland eit nytt og humanistisk andlet utetter, skriv Hoffmann, men 
legg til at dette er ei vinning med stor risiko. For det er diverre ikkje slik at dei objektive 
interessene til folket naudsynleg fell saman med dei humanistiske verdiane. Når Merkel gjer 
som om moral og interesser er samanfallande, og læst som om det å ta flyktningane inn skulle 
vera berre ein føremon for Tyskland, skyv ho under teppet slitet og konfliktane som er knytte 
til integrasjonen av så mange menneske. 
 
Ein politikk som ikkje tek høgd for «redsla» som er knytt til høg og rask innvandring, og som 
ikkje eingong vågar å setja ord på denne redsla for ikkje å utsetja seg sjølv for skuldingar om 
framandfrykt og dimed underslår den prisen folk kjem til å måtta betala for dei opne grensene, 
meiner Hoffmann er ein «farleg» politikk. For bak jubelropa veks eit «ubehag» fram: «Kan dette 
gå bra? Vil det halda seg? » Det er den overdrivne emosjonelle stemninga som Christiane 
Hoffmann er redd for. Ho veit at stemninga kan slå om på ein augneblink, og då til hat og 
konflikt. 
 
Men òg i Der Spiegel stansar kommentaren med ei nervøs oppmoding om å finna fram til ein 
politikk der «hjarta og forstand» kjem saman. Konkrete framlegg kjem ikkje, og tydeleg stilling 
vert ikkje teken. Dette er typisk for dei fleste tyske kommentarane til no, også for dei kritiske. 
 
Flyktning- og migrantpågangen vert oppfatta som ein uunngåeleg verknad av krigen i Syria, og 
difor meiner ein at korkje Tyskland eller resten av Europa kan gjera noko anna enn å ta imot så 
mange flyktningar som råd, kanskje i eit litt lågare tempo enn ti tusen dagleg, og så syta for at 
det vert fred i Syria, noko som er heilt i det blå.Dimed overlèt mange kommentarar saka til 
lagnaden, og politikarane vert handlingslamma. 
 
18. september 2015 
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Mor Merkel 
 
Angela Merkels svar på flyktningkrisa har vekt stor interesse. Korleis kan det ha seg at ein så 
varsam og avventande politikar som Merkel på ein augneblink har sett seg sjølv i scene som 
bergande engel for flyktningar og migrantar, med ein politikk som orienterer seg meir etter 
universell moral enn nasjonale interesser? 
I Tyskland går reaksjonane og analysane av dette høgdepunktet i karrieren til den tyske 
forbundskanslaren i vidt ulike retningar, og skiljet går midt i den politiske og kulturelle 
hovudstraumen. På den eine sida finn ein tittelhistoria i Die Zeit, på den andre sida 
hovudartikkelen i Der Spiegel, begge liberale eller venstreliberale kvalitetsorgan. 
 
SINNELAGSOG ANSVARSETIKK  
Som her heime spring skiljet frå ulike perspektiv. Er det rett å gjera berre det som kjennest rett? 
Trumfar medkjensle alle andre omsyn, også for politiske leiarar som er forplikta på å tena eitt 
særskilt folks interesser, nemleg sitt eige, slik som tyske kanslarar er? Der Spiegel viser til Max 
Webers grensedraging mellom sinnelagsetikk og ansvarsetikk, altså mellom ein politikk som 
berre orienterer seg etter moralen, og ein politikk som òg tenkjer på fylgja til moralen, og skriv: 
 
«Ingen med eit hjarta vil vel fordøma ein politikk som hjelper flyktningar som med born på 
armen har kjempa seg frå Hellas over Balkan og fram til Tyskland? Men kvar er balansen 
mellom humanitet og røyndomssans? Kva er viktigast: å berga flyktningar? Eller å berga EU, 
som var svaret på krigens redsler? Kastar ein eit blikk på dei seinaste dramatiske vekene, kan 
det sjå ut som om Merkel har mist denne balansen.»  
 
KRISEKANSLAREN  
Motsett dette baud Die Zeit 17. september på ein reportasje som hylla Merkel som 
«krisekanslaren». Merkel vert skildra som ein ytst rasjonell statsleiar som aldri kjenner angst 
overfor ei avgjerd, men arbeider seg fram til det rette valet gjennom «detaljstudium inntil det 
politiske mikroskopet», ein metafor som viser til Merkels utdanning som fysikar. Samstundes 
tek ho i krisesituasjonar raske val på eiga hand, som til dømes då ho stansa det tyske 
atomreaktorprogrammet etter Fukushima-ulukka. 
 
Tina Hildebrandt og Bernd Ulrich, som har skrive hovudsaka i Die Zeit, meiner at denne 
kombinasjonen av rasjonell avveging og intuitiv handling karakteriserer Merkel som politikar, 
og at når ho handlar intuitivt, så gjer ho det ut frå «sitt djupaste indre». Opninga av Tyskland for 
flyktningane var ei moralsk handling som voks ut frå situasjonen i Budapest, der tusenvis av 
stranda flyktningar og migrantar demonstrerte med ropa: «Merkel, Merkel! » Det unnlét ikkje å 
gjera inntrykk på den tyske kanslaren, som sjølv har ei fortid som austtysk flyktning. 
 
UTOLELEGE BILETE  
To dagar seinare stoggar ungararane toga. Til Budapest kjem det fleire og fleire menneske. Den 
4. september telefonerer Merkel med den ungarske statsministeren Victor Orbán og den 
austerrikske kanslaren Werner Faymann. Orbán fortel at situasjonen ikkje lenger er under 
kontroll. 
 
Merkel anar trugsmålet om stygge bilete av overkøyrde flyktningar, politifolk som går laus på 
fortvila menneske; «bilete som Europa ikkje kunne tillata seg å sjå», skal ein tysk statsråd ha 
sagt. Merkel og Faymann tek avgjerda om at flyktningane får reisa ut av Ungarn. Med utreisa er 
ein akutt naudsituasjon løyst. I veka etter kjem flyktningane i tusental kvar dag til Tyskland, og 
etter åtte dagar fører Tyskland inn att grensekontrollen. 
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I denne versjonen til Die Zeit var attinnføringa av grensekontrollen ikkje noko tilbaketog, men 
ein naturleg reaksjon etter at den akutte krisa i Budapest var løyst. Merkel, skriv Die Zeit, har 
alltid oppfatta tyskarane som litt bortskjemde og sutrande; no vil ho visa dei og verda at dette 
ikkje stemmer, med eit stort prosjekt som kjem til å «endra identiteten til landet». Gjennom ei 
varig, nærast kollektiv medkjensle med dei framande i naud, vil ho slå ein endeleg strek over 
Tysklands fortid og lata landet stå fram som tolerant og humanistisk. 
 
«Angela Merkel», avsluttar journalistane med, «kvinna som voks opp i eit homogent samfunn og 
lenge var skeptisk til 'multikultur', trur no at ulikskap vil hjelpa tyskarane til å vinna fram i den 
globale konkurransen. Kort sagt: Betre å vera for fargerik enn for gamal». 
 
HELGENKANSLAREN  
Det er ei oppsiktsvekkjande avslutning av ein artikkel som går langt i å framstilla Merkel som 
ein reint moralsk person, styrd av ei indre overtyding om kva som er det gode, utan omsyn for 
konsekvensane: som rein sinnelagsetikar. 
 
Her slår artikkelforfattarane seg på munnen og påstår at alt var for Tysklands skuld og motivert 
av dei låge fødselstala til landet. Som ein behageleg overraska kannibal fann Merkel 
hundretusenvis av unge, sterke menn på dørstokken sin, og bestemte seg for å sluka dei alle, 
saman med dei enno ikkje komne familiane deira, for å gje den tyske økonomien ein kraftig 
opptur, trass i dei utrekna utgiftene på nitti milliardar kroner fram til 2019. 
 
SINNELAGSETIKAREN  
I Der Spiegel sist veke får Merkel derimot ein drepande kritikk for å ha late personleg empati 
skyggja for konsekvensar som kan verta øydeleggjande for både Europa, Tyskland og Merkel 
sjølv. 
 
Med flyktningpolitikken sin freistar ho å gjera Tyskland til ei moralsk supermakt i Europa, skriv 
Der Spiegel i titteloppslaget. Det bryt med den tyske tradisjonen som alltid har satsa på 
konsensus i EU og har gjort landet utskjelt i Aust-Europa og forlate av Storbritannia og 
Frankrike. Det har fått stemninga til å vippa i hennar eige parti, der mange no meiner at Merkel 
i flyktningkrisa har gjort ein storslegen gest, men lèt vera å ta ansvar for fylgjene. 
 
Merkel er ikkje kanslar for heile Europa, men agerer som ein, ikkje utan hybris. Ho har 
eigenhendig sett Tyskland på ein kurs som krev at resten av EU må fylgja opp. Innbydinga 
hennar til flyktningar og migrantar om å koma til Tyskland, gjeld heile EU, som vert nærast 
pålagd å gje plass til dei menneska Merkel har invitert inn, men ikkje kan romma sjølv. 
«Flyktningane», skriv Der Spiegel, «har potensialet til å sprengja kontinentet». 
 
EIN BYRÅKRATISK TABBE  
Der Spiegel fortel at Merkel fekk høyra om den dramatiske aukinga av prognosane for talet på 
flyktningar til Tyskland i 2015, frå 450.000 til 800.000, på flyplassen Tegel i Berlin undervegs til 
Brasil den 19. august. Ho vert alarmert, fordi ho veit at slike tal vil piska opp stemninga i 
ålmenta. Ho er usikker, men gjer ikkje noko med det fyrste. 
 
Men ein tabbe i regjeringsadministrasjonen får saka til å rulla. Her vert det skrive eit internt 
skriv om at ein av praktiske grunnar ikkje skal nytta Dublin-regelen. Flyktningar som har teke 
seg fram til Tyskland, skal ikkje sendast attende til det fyrste EU-landet dei kjem inn i, sjølv om 
slik utsending er slegen fast i EU-regelverket. Dette skrivet var ikkje meint for ålmenta, men 
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skulle berre avlasta mottaksbyråkratiet. 
 
Likevel hamnar det i innboksen til hjelpeorganisasjonen Pro Asyl, vert formidla på Twitter og 
plukka opp av BBC. No spreier det seg over heile verda at dei syrarane som berre kjem seg 
innanfor dei tyske grensene, ikkje kjem til å verta sende ut att. Det hjelper ikkje at den tyske 
innanriksministeren driv brannsløkking og seier at dette berre er ei mellombels ordning for i 
det heile å få utført det overveldande mottaksarbeidet. Verdspressa skriv at «Tyskland opnar 
dørene», og Merkel vert popstjerne for syrarane. 
 
Skribentane i Der Spiegel fråkjenner ikkje Merkel moralske instinkt, men skjønar reaksjonane 
hennar like mykje som kjenslemessige refleksar på dramatiske og tilfellelege hendingar. 
Stenginga av grensene var heller ikkje ei roleg avvegen handling, slik som Die Zeit meiner. Då 
spesialtoga førde fleire titusen flyktningar til Tyskland, kom det «inntrengjande åtvaringar» frå 
det tyske byråkratiet. Her var ein overtydd om at desse toga ville auka pågangen. «Det gjev 
Merkel blaffen i», skriv Der Spiegel. «For henne handlar det om Tysklands ry. » Tala stig, berre 
på éi helg kjem det 40.000 menneske. Innanriksministeren går runden med partikollegaene 
sine i forbundslanda og skjønar at dei har mist kontrollen. Ein kjem fram til at innføring av 
grensekontroll er det einaste som kan berga situasjonen, alle er samde. 
 
Klokka 13.26 den 12. september sender De Mazière ein SMS til Merkel med rapport om 
forhandlingane og framlegget om grensekontroll, ei melding som vert avslutta med orda: «Eg 
kan ikkje anna enn innstendig be deg om å ta innover deg alvoret i situasjonen. » Merkel gav 
etter, og slik vart Tysklands grense mot Austerrike stengd. 
 
Den tyske grensekontrollen har forseinka, men ikkje stansa pågangen av flyktningar og 
migrantar. Sist sundag kom nær tre tusen til Bayern. Og den tyske debatten om lagnaden til 
flyktningane, Tyskland og Merkel skyt fart. Den som i den tyske Forbundsdagen vil finna ein 
representant for Merkels parti CDU som utan atterhald prisar Merkels kurs i flyktningsaka, må 
leita lenge, medan ein stadig treffer på dei som kjenner seg overrumpla og undrar seg over 
handlemåten hennar, skriv Süddeutsche Zeitung denne veka.	
 
25. september 2015 
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Det går ei grense 
 
På sundag nytta den tyske forbundspresidenten Joachim Gauck opninga av den «Interkulturelle 
veka» i Mainz til å gripa inn i den tyske flyktning- og migrasjonsdebatten. Med uventa klar tale 
tok presidenten opp flyktningkrisa i Tyskland mindre som ei humanitær utfordring enn som ei 
hending utan historisk førebilete, med ukjent utfall og kraft til å setja tyskarane opp mot 
kvarandre i «bekymra og begeistra» grupper. 
 
EPOKEGJERANDE HENDING 
Når vi ser bileta frå Ungarn, frå Balkan, frå Hellas og Italia, frå Tyrkia og Syria, sa Gauck, anar 
ein at vi står i ei «epokegjerande hending som vi enno har tungt for å skjøna storleiken på og 
rekkjevidda av», anna enn at «flyktningtoget» kjem til å endra Tyskland. 
 
Medan forbundskanslaren Angela Merkel sa at «retten til asyl for politisk forfylgde har inga øvre 
grense», valde Gauck å melda frå om at Tysklands «hjarta er stort», men at «mogelegheitene er 
avgrensa», altså at det i praksis likevel finst ei grense for kor mange flyktningar som kan få 
opphald i landet. 
 
Det seier òg seg sjølv at alle land har ei grense for kor mange asylantar ein kan ta imot på kort 
tid utan at rettsordningar, økonomi og sosialt liv bryt saman. Gauck ville som Tysklands 
statsoverhovud gjera migrantar frå Midtausten og Afghanistan merksame på at det ryktet om 
grenselaust opptak som spreidde seg etter Merkels velkomsthelsingar, ikkje gjeld. 
 
OVERPERSPEKTIVET 
Joachim Gauck, evangelisk prest og leiande medlem i Neues Forum som spela ei sentral rolle i 
den fredelege revolusjonen i Aust-Tyskland i 1989- 90, vel ikkje denne åtvarande, talfeste og 
problemorienterte innfallsvinkelen til flyktningsaka fordi han manglar empati med flyktande og 
lidande, men fordi han som Tysklands president og statsoverhovud er forplikta til å sjå saka i eit 
overperspektiv. 
 
I dilemmaet mellom den humanitære trongen til uavgrensa hjelp og den sosiale røynda som set 
grenser for kva som faktisk kan gjerast, siterer Gauck frå Goethes Faust, lett omskrive: I kvar av 
oss bur to sjeler, den eine vil hjelpa uavgrensa, den andre veit at ressursane er avgrensa, og ikkje 
berre fordi trongen for hjelp stig over kreftene som står til rådvelde: Grensene for kor mange 
som kan få koma, vert sette av kva samfunnet kan tola utan å missa dei verdiane som gjer at 
flyktningane søkjer til landet i det heile. 
 
«Det må finnast statar som menneske kan flykta til frå krig og forfylging», seier 
forbundspresidenten og legg til at Tyskland er ein slik stat. Men for at det skal kunna finnast 
slike statar som gjev vern til dei som er på flukt, må desse statane og eit statsforbund som EU 
verna dei ytre grensene sine. Berre med sikre yttergrenser kan EU halda ved lag indre orden og 
sosial fred. Utan sikre yttergrenser kan ikkje EU ta imot mange flyktningar. Midt i denne 
verdikonflikten mellom humanitære ideal og sosial og historisk røyndom må dei ansvarlege ta 
avgjerdene sine. 
 
GRASROTRØRSLA 
Men sjølv om Joachim Gauck truleg snarare høyrer til dei som er mest uroa over flyktningkrisa 
enn dei som er mest oppglødde for Tysklands rolle i krisa, rosar han den humanitære og etiske 
prestasjonen som Angela Merkel og den jamne tyskaren har stått for i saka og som har endra 
biletet mange har av landet. 
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Utan den friviljuge innsatsen frå titusenvis av sivile tyskarar ville flyktningstraumen inn over den 
tyske grensa ha gått over i ein humanitær katastrofe. Utan det forbundspresidenten kallar ei 
«grasrotrørsle» av hjelparar, ville ikkje det tyske byråkratiet ha greidd å gje flyktningane tak over 
hovudet, mat og medisinsk hjelp. 
 
Ein reportasje i Die Welt 14. september fortel om eit døger ved eit mottak for flyktningar i 
Berlin. Her er tre lønte tilsette, men over hundre friviljuge som arbeider tolv timar i strekk for å 
ta imot flyktningane som kjem med tog og buss sørfrå. Senger vert henta inn frå privatfolk og frå 
lageret til brannvesenet. Pengar til mat vert samla inn gjennom telefonaksjonar. 
 
Tolkar som kan arabisk, kurdisk, farsi og urdu, vert spora opp og stiller opp utan godtgjersle. 
Lækjarar og sjukepleiarar vert henta inn og arbeider gratis gjennom natta. Friviljuge lærarar 
startar elementær tyskundervising. Høggravide flyktningar vert køyrde i privatbilar til næraste 
klinikk. 
 
UNNATAKSTILSTAND 
Det er ein unnatakssituasjon som er vorten normal, ei folkerørsle som ikkje unnlèt å gjera 
inntrykk på nokon. Kvar kjem då krisetonen frå hjå forbundspresidenten? Frå medvitet om at 
dette ikkje kan vara. Mottaksog hjelpeapparatet, profesjonelle og friviljuge, «kan ikkje meir, 
men står med ryggen mot veggen», er den bodskapen som er nådd fram til han: Om 
tilstrøyminga av flyktningar held fram inn i 2016, greier ein ikkje å ta imot. 
 
Men mykje tyder på at tilstrøyminga kjem til å halda fram og kanskje vil auka på. Den tyske 
grensekontrollen hindrar knapt nokon å koma inn i landet. Ti dagar etter at grensevaktene var 
på plass på viktige grenseovergangar til Austerrike, har tala på flyktningar og migrantar knapt 
gått ned, skriv Der Spiegel i siste nummer. På måndagen ei veke etter at grensevaktene vart 
kommanderte ut, melde forbundslanda om 8500 nye flyktningar, dagen etter om 6700, 
onsdagen 7800. 
 
På grenseovergangen i Rosenheim har tala auka frå 9500 i veka før grensekontrollen til 10.000 i 
veka etter at kontrollen vart innførd. På tre veker i september er det kome 135.000 menneske 
til Tyskland, meir enn i heile 2014. 
 
Det Tyskland oppnår med grensekontrollen, er å registrera fleire av dei som kjem, og arrestera 
menneskesmuglarar. Men ingen flyktningar vert sende attende, om ein skal tru ein annan 
reportasje i Der Spiegel, der grensekontrollen vert kalla eit «absurd kontrollshow» der ein lett 
finn fram til uvakta sidevegar inn i Tyskland. Der det vert kontrollert, som i grensebyen 
Freilassing, oppstår køar, men «ingen vert sende attende», fortel politiet. 
 
MANGE UNDERVEGS 
Flyktningar og migrantar som er undervegs, fordampar heller ikkje om ein set ut grensevakter 
og tek fingeravtrykk på dei som er reiste i førevegen. Midt i september rekna FNs 
høgkommissær for flyktningar med at over 40.000 menneske var på Balkan-ruta mellom Hellas 
og Tyskland. På Lesbos var det til same tid kring 30.000. 
 
For ei veke sidan var kring 14.000 på gjennomreise i Austerrike, med Tyskland som mål. Om 
natta fekk 6500 menneske soveplass i Wien gjennom innsatsen til hjelpeorganisasjonane. 
Fredag 25. september kom 10.000 til Kroatia, rekord sidan landet vart transittland ti dagar før. 
Alt i alt var det på desse ti dagane reist kring 65.000 menneske gjennom landet. 
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Starten på desse masseutreisene skjer i landa rundt det krigsherja Syria. Mellom to millionar 
syriske flyktningar i Tyrkia er det stort oppbrot, 
 
og von om ei betre framtid i Europa, og då særleg Tyskland. Då presidenten i Europarådet, 
Donald Tusk, nyleg vitja Tyrkia, kom syriske flyktningar bort til han og orsaka seg for at dei 
enno ikkje hadde kome seg i veg til Tyskland, «dei vil jo ha oss», skriv Der Spiegel i ein krass 
artikkel i siste nummer. 
 
Ifylgje Michael Martens i Frankfurter Allgemeine 27. september vert det kvar månad skrive ut 
10.000 pass til syriske flyktningar i Jordan; herifrå reiser dei inn i Tyrkia og legg ut på den tunge 
vegen til Europa. 
 
I helga vart det rapportert i tysk presse at opp mot 100.000 afghanarar forlèt Afghanistan kvar 
månad. Ikkje alle desse vil til Tyskland, mange søkjer arbeid i Iran, Pakistan og Emiratane. 
Men i Afghanistan skal menneskesmuglarar ha spreidd rykte om at Tyskland snart vil stengja 
grensene for godt, og at det hastar med å koma av stad. Resultatet skal ha vore ei «spontan 
masseutreise», skriv Die Welt 27. september. 
 
Frykta for at Merkels politikk har sett i gang ein kjedereaksjon som ikkje er til å stogga, går langt 
inn i hennar eige regjeringsparti CDU. Også mellom vanlege tyskarar kan det sjå ut til at 
stemninga skifter. I ei meiningsmåling gjord av Bayerische Rundfunk 24. september seier eit 
fleirtal av tyskarane at den aktuelle flyktningpolitikken er moralsk naudsynt, men samstundes at 
han krev meir av landet enn det kan oppfylla. 
 
I byrjinga av september meinte nesten halvparten av dei spurde at innvandringa var fordelaktig 
for landet; to veker seinare meinte berre litt over ein tredjedel det same. Nær åtti prosent 
meinte at asylpolitikken var planlaus. 
 
HØGRESIGER I AUSTERRIKE 
Over den nykontrollerte grensa, i Austerrike, merkar ein det same. Her kan flyktningsaka ha 
medverka til at det innvandringsskeptiske Freiheitliche Partei Österreichs, Jürg Haiders gamle 
parti, gjekk av med ein stor valsiger og fordobla oppslutnaden til meir enn 30 prosent. 
 
Nervøsiteten kring flyktningkrisa synte seg rett før valet, då den austerrikske kringkastinga ORF 
la fram eit dokument som likna ein intern rapport om asylsituasjonen i landet, utarbeidd for 
innanriksdepartementet, med ein drastisk konklusjon: Den massive politiinnsatsen knytt til 
illegal innvandring bind opp så mykje personell at det er fare for at offentleg orden, ro og 
tryggleik ikkje kan haldast oppe, heitte det; asylsystemet var overbelasta, det var fare for etniske 
og religiøse konfliktar mellom migrantane, og lovverket kunne verta sett ut av kraft. 
 
Innanriksminister Johanna Mikl-Leitner dementerte saka i eit intervju i det same innslaget, der 
ho fortalde at det dreia seg om eit verst-mogeleg-scenario som ikkje hadde noko å gjera med 
situasjonen i dag, utarbeidd av ei arbeidsgruppe som heile tida vurderer asylsituasjonen. 
 
Wien-avisa Die Presse avdramatiserte situasjonen med å seia at den alvorlege konklusjonen 
bygde på føresetnaden at det «med eitt slag skulle kome 250.000 flyktningar inn i landet frå 
leirane i Libanon eller Tyrkia», men opplyste i same artikkelen at det den dagen, altså den 24. 
september, mellom midnatt og klokka 14, var kome 5323 menneske inn i Austerrike i 
Burgenland, den austlegaste delstaten som dekkjer grensa mot Ungarn. Dagen etter, skreiv 
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Wiener Zeitung den 26. september, kom nesten 11.000. 
 
Det er 330.000 på éin månad om talet held seg, hundre tusen meir enn ein hadde rekna med i 
det interne notatet for eit «verst-mogeleg-scenario», der ein då etter argumentasjonen til avisa og 
ministeren no ville ha vore, var det ikkje for at Austerrike berre sender flyktningane vidare til 
Tyskland og Sverige. 
 
No planlegg tyskarane å gjera denne frakta lettare for nabolandet ved å setja opp spesialtog frå 
Salzburg direkte inn til flyktningmottak i Tyskland, skriv SpiegelOnline 28. september. For å 
letta presset på grenseområda skal åtte tog dagleg ta 4000 flyktningar og migrantar frå Salzburg, 
der den store parkeringshallen under jernbanestasjonen er full av menneske og stengd for 
journalistar. 
 
Elles fylgjer den austerrikske regjeringa nøye med på kva tyskarane gjer. For Austerrike kling 
klokkene straks Tyskland går frå kontroll til reell stenging av grensa, noko som ville gjera 
Austerrike til endestasjonen for migrasjonen. På tysdag lufta innanriksministeren sjansen for at 
Austerrike kunne lukka grensa, og at ålmenta då måtte vera budd på å få sjå «bilete som i 
Makedonia», der militære styrkar stansar menneskestraumen, skreiv Frankfurter Allgemeine 
29. september. 
 
2. oktober 2015 
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Stemninga snur i Tyskland 
 
Då forbundskanslaren Angela Merkel for ein månad sidan gav den ungarske regjeringa 
klarsignal om å sleppa migrantane som var stranda i Budapest, vidare til Tyskland, vart dei 
mottekne av publikum på hovudbanestasjonen i München med klappsalvar og 
velkomsthelsingar, leiker og mat. 
 
STEMNINGA ER SNUDD 
I førre veke meinte Ingbert Liebing, CDU-formannen i Schleswig-Holstein, at Tyskland i tillegg 
til denne «velkomstkulturen» treng ein «avskilskultur» som syner verda bilete av korleis tyske 
styremakter sender migrantar ut av landet med tvang. Det vart kalla «kynisk» av representantar 
for alle dei andre partia. Men Liebing tala i same lei som folkemeininga gjekk. 
 
I oktobermålinga til kringkastingssamanslutninga ARD sa 51 prosent av dei spurde at dei 
kjende redsle ved det store talet på migrantar, ein auke på 13 prosent på berre fire veker. 
Medan 45 prosent då hadde meint at innvandringa var heller fordelaktig, var det no berre 35 
prosent som meinte det same, medan delen av dei som såg på innvandringa som heller 
ufordelaktig, steig frå 33 til 44 prosent, skreiv Die Welt 1. oktober. Den seinaste 
meiningsmålinga syner at 59 prosent av tyskarane no held Merkels politikk for å vera feil, skreiv 
Spiegel-Online. 
 
KOR MANGE KJEM? 
Det er sjølvsagt dei høge innvandringstala som driv fram dette skiftet frå medkjensle med dei 
som kjem, til redsle for kva det vil gjera med landet. Men innvandringstala er usikre. Av eit 
oversyn i Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 2. oktober går det fram at det frå januar til og 
med august kom inn 256.938 asylsøknader. Men dei reelle tala er mykje høgare, fordi mange 
ventar i månadsvis med å levera inn asylsøknaden. 
 
Etter oppgåver frå innanriksministeren i Bayern kom det rundt 275.000 migrantar og 
flyktningar berre i september. I tillegg kjem 290.000 som ikkje er vortne registrerte, seier sjefen 
for Migrasjons- og flyktningkontoret i Tyskland, Frank-Jürgen Weise. FAZ konkluderer med at 
over 800.000 var komne til Tyskland i tida frå 1. januar til 1. oktober 2015. 
 
I eit oppslag 4. oktober hevda tabloidavisa Bild at tyske styremakter reknar med at ytterlegare 
900.000 flyktningar og migrantar vil kryssa grensa til Tyskland før nyttår. 
Immigrasjonsfunksjonærane reknar med ein «familiefaktor» på mellom 4 og 8: «Berre dei opp 
til 920.000 asylsøkjarane (i tidsrommet frå oktober til desember) kan gjennom 
familiegjenforeining verta til 7,36 millionar som vil bu i Tyskland og ha rett til asyl», skriv Bild i 
det avisa hevdar er eit referat av regjeringsdokumentet, men som regjeringa ikkje vil vedkjenna 
seg. 
 
STEMNINGSOMSLAGET 
I alle fall er det klart at lokale styremakter i Tyskland, som har ansvaret for å skaffa migrantane 
plass på asylmottak, vurdera asylsøknader, syta for språkkurs og andre integreringstiltak, er 
pressa til yttergrensa, samstundes som det kjem fleire tusen nye kvar dag. 
 
Alt no er migrantane pressa saman i hundretal tett i tett i store provisoriske mottak der trengsla 
og fråværet av familie og arbeid, og sikkert vonbrotet over å vera hamna i ein uleveleg 
mottakssituasjon ein knapt ser ende på, jamleg fører til valdsutbrot med mange skadde og store 
politioppbod. Truleg bidreg stadige reportasjar om masseslagsmål der flyktningane går laus på 
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kvarandre til at den folkelege sympatien får selskap av redsle mellom tyskarane. 
 
I tillegg kjem det at møtet mellom framande kulturar ikkje alltid er friksjonsfritt. «Mange er 
heller forskrekka», skriv FAZ om reaksjonen til vanlege tyskarar på migrantstraumen på 
landsbygda, «over flyktningane som ikkje vil eta mat som vert utlevert av ei kvinne. Over menn 
og gutar som nektar å lata seg undersøkja av kvinnelege lækjarar fordi dei då ville verta rørde 
ved av ei kvinne. » 
 
EINSAM OG MEKTIG 
I den tyske pressa har dette stemningsomslaget i ålmenta vorte fylgt av ein aukande kritikk av 
Angela Merkels politikk. Fraksjonsleiaren for sosialdemokratane i forbundsdagen, Thomas 
Oppermann, kravde 3. oktober i eit intervju med det tyske pressekontoret DPA at Merkel no 
måtte vedgå offentleg at Tyskland ikkje kan ta imot fleire flyktningar. Merkel må gjera noko 
substansielt for å få talet på migrantar ned, elles trugar eit «bestilt samanbrot», meinte 
delstatspresidenten i Bayern, Horst Seehofer, i eit intervju med bayersk fjernsyn 3. oktober. 
 
Den rutinerte forbundsdagsrepresentanten Hans-Peter Uhl kravde stenging av grensa til 
Austerrike og retur av migrantar til dei Schengen-landa dei kjem frå. Same kritikk lyder frå alle 
kantar i det politiske etablissementet. «Alle ventar no på eit signal frå kanslaren», skreiv Die 
Welt 4. oktober. 
 
Det kom òg, men av motsett slag av det «alle» hadde trudd. I eit langt intervju med 
Deutschlandfunk 4. oktober sa Merkel at ho ville ha gjort alt på same vis om ho fekk sjansen til 
å gjera alt om att. 
 
Forbundskanslaren treng heller ikkje å ta omsyn til kritikk eller opposisjon i flyktningsaka. 
Korkje venstresida eller Dei grøne vil kritisere henne for ein liberal innvandringspolitikk, og i 
CDU, CSU og SPD har ho ingen truverdig utfordrar. Ho er som Robert Rossmann skreiv i 
Süddeutsche Zeitung 29. oktober, «like einsam som mektig». 
 
FÅ ALTERNATIV 
Den tyske regjeringa freistar å dempa migrasjonen med asylreglar som gjer at Tyskland vert eit 
mindre tiltrekkjande land for asylantar. Balkan-landa Albania, Kosovo og Montenegro skal 
erklærast for «sikre opprinnelsesland» som asylsøkjarar utan vidare kan returnerast til, noko 
som til no ikkje har vore tilfellet. 
 
Men både EU-byråkratiet og den europeiske humanistiske tradisjonen set grenser for kva 
Merkel kan gjera. Opphavleg ville innanriksministeren Thomas de Mazière etablera høvet til å 
avvisa asylsøkjarar alt på grensa, der det skulle lagast transittsoner og ei vekes 
ekspresshandsaming av asylsøknader alt før søkjaren var reist inn i landet, men vart nekta dette 
av EU-kommisjonen, som berre tillét slike transittsoner på flyplassar og ved yttergrensene av 
Schengen. 
 
Vil tyskarane stansa migrantstraumen, må dei gjera grensa «dicht», som mange i CSU har gått 
inn for. For å oppnå dette måtte dei fylgja dømet til den ungarske statsministeren Victor Orbán 
og halda migrantane ute med fysiske maktmiddel. Det ville sett i verk ein dominoeffekt der 
Austerrike, Slovenia, Serbia og Makedonia gjorde det same. Konsekvensane kunne verta eit 
valdeleg scenario ein vanskeleg kan sjå føre seg denne tyske regjering ville setja i gang, og som til 
og med Horst Seehofer i CSU har sagt nei til. 
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Merkels siste von ligg difor hjå den tyrkiske presidenten Recep Erdogan, som denne veka vitja 
Brussel for ein hestehandel der Tyrkia skal hjelpa til med å stansa migrantane før dei kjem seg 
til Europa, mellom anna mot at tyrkiske statsborgarar får visumfridom til EU, og europeisk 
støtte for tyrkisk politikk i Syria. 
 
RÅDVILLE KRITIKARAR 
Korkje dei som kritiserer Merkel eller dei som stør henne, presenterer konkrete framlegg om 
snøgt verksame og praktisk mogelege tiltak. I eit lang innlegg i FAZ 30. september peika 
historikaren Heinrich August Winkler på at migrasjonen krev at menneske med åtskilde 
kulturar må leva fredeleg saman, men at dette fredelege samlivet har som vilkår at alle dei 
åtskilde kulturane deler den vestlege politiske kulturen, i fyrste rekkje respekten for religions- 
og ytringsfridomen og likestillinga mellom kjønna. 
 
«Desse rettane må øvast inn og inderleggjerast, og dette må skje frå barndomen av», skreiv 
historikaren og underforstod dimed at for dei som kjem til Tyskland i vaksen alder med ein 
kulturell ballast som ikkje inkluderer desse verdiane, er toget alt gått. Ein konsekvens av 
Winklers argumentasjon er at den sosiale freden ikkje kan bergast for eit land der 
innvandringstakta er høgare enn integreringstakta. For Tyskland gjeld det difor om å få ned 
migrasjonstala, medan Merkels politikk driv dei opp. 
 
Men når Winkler skal by på ei løysing, gjer han framlegg om «fred i Syria», stabilisering av 
tilhøvet mellom EU og Russland, pengar til FN og «nærområda», med andre ord draum, 
proklamasjon og pengar. 
 
Heller ikkje visepresidenten i Forbundsdagen, Claudia Roth frå Die Grünen, har anna 
løysingsframlegg enn tomme ord om fred i Syria og «stabilisering av regionen». I eit intervju 
med Die Welt 6. oktober rosa ho Merkel for det personlege engasjementet hennar for 
flyktningane. Roth har merkt seg at stemninga i Tyskland no vender seg mot Merkel, men seier 
at «stemninga må ikkje få snu, dette er vi alle ansvarlege for». Politikarane må gjera det som er 
rett, jamvel om det er imot folkemeininga, for «ansvarleg politikk orienterer seg ikkje etter 
meiningsmålingar». 
 
Onsdag melde SpiegelOnline at 34 CDU-funksjonærar har skrive ein «brannfakkel» mot 
flyktningpolitikken der dei erklærer at Merkels line strid mot europeisk og tysk lov og mot 
CDUs program. Dei krev stengde grenser, vil at migrantar innan få veker må førast attende til 
andre EU-land etter reglane i Dublin-avtalen, og bed om spreiing i opphavslanda av annonsar 
der Merkel sjølv seier at flyktningar som ikkje er politisk forfylgde, heller ikkje har asylrett i 
Tyskland. 
 
Merkel gjer det motsette. Same dagen som brevet frå dei lokale partileiarane vart kjent, melde 
tysk presse at flyktningsaka ikkje lenger skal leiast frå Innanriksdepartementet, men frå 
kanslarkontoret. Det tyder at innanriksministeren Thomas de Mazière, som heile tida og midt 
imot Merkels line har sagt ope at Tyskland i lengda ikkje kan bera ein så stor flyktningstraum 
som i dag, vert svekt. 
 
Samstundes tek Merkel heile ansvaret for handsaminga av krisa på eigne skuldrer, idet ho set 
sin eigen stabssjef Peter Altmaier inn som brannsløkkjar. «Med Altmeier spelar Merkel ut sin 
siste trumf», var overskrifta i Die Welt.	
	
9. oktober 2015 
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Eg kan ikkje anna, Gud hjelpe Tyskland 
Slik som Angela Merkel stod fram for tyskarane i det politiske samtaleprogrammet til 
journalisten Anne Will i førre veke, hadde dei aldri før sett kanslaren. Med dalande tal i alle 
meiningsmålingar og veksande opprør i eigne rekkjer synte Angela Merkel seg fram som 
personleg engasjert, overtydd i den veksande politiske einsemda si, ein statsleiar som hadde 
handla ut frå nestekjærleik og etiske prinsipp og no stod urokkeleg ved det ho hadde gjort. Som 
ein Luther i Worms stod ho framfor tyskarane: Eg kan ikkje anna, Gud hjelpe meg. 
 
LUTHERANAREN  
Det lutherske i framferda til Merkel slo òg den politiske redaktøren i Die Welt, Robin 
Alexander, som hadde merkt seg at Merkel nytta både det kristne omgrepet «nesten», tala om 
flyktningpolitikken sin som «mi fordømde plikt» og argumenterte for seg med at ho er 
«formann i eit kristeleg parti». 
 
Merkel ser ikkje på flyktningar og migrantar som «tal», men som «menneske som er vortne 
tvinga heimanfrå», skreiv Alexander. Korkje fjernsynsbileta av massar som kryssar grenser eller 
svimlande prognosar over kor mange som kjem til å koma, har avleidd henne frå å sjå dei som 
kjem, som «den einskilde». 
 
Dette perspektivet gjer at Merkel ikkje bryr seg med talet på kor mange migrantar og flyktningar 
som kan koma til Tyskland, men nøyer seg med å seia at det vil vera «mange, svært mange». 
For talet tel ikkje der alle er einskildindivid. 
 
SPØKJELSESTIMEN 
Men kan ein overføra den individuelle moralen til den politiske sfæren utan at politikken lid 
overlast? Gjeld dei etiske prinsippa frå individuallivet òg i samlivet mellom statar og folk? Slike 
spørsmål låg under i ein omtale i Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ved redaktør Christian 
Geyer, som kalla Anne Will-intervjuet for «spøkjelsestime med kanslaren». Det er nett ikkje 
«den einskilde» flyktningen som er problemet som politikken skal hanskast med, skriv Geyer. 
Det er det store talet flyktningar som gjer flukta til politikk, og det er talet politikken må løysa. 
Ein flyktningpolitikk som ikkje vil vita av tal og opphøgjer denne uvissa til politikk, er ingen 
politikk lenger, men «draum, eventyr, grorbotn for hat». 
 
Helmut Schmidts ven, den respekterte politologen og redaktøren Theo Sommer, tok same 
kritiske posisjon. Merkel, skreiv Sommer i Die Zeit 12. oktober, utgjev prestelege kjensler for å 
vera politisk strategi. Men som leiar av landet må ho dra grensa mellom asylrett for dei 
individuelt politisk forfylgde som denne retten er meint for, og uavgrensa massar av 
krigsflyktningar. 
 
Sommer meinte at grensa for kor mange flyktningar Tyskland kan ta imot, går der ein ikkje 
lenger kan ta vel imot dei. Ein forbundskanslar som ikkje syter for at denne grensa vert passa 
på, og ikkje har ein politikk for å oppnå dette, «set den demokratiske stabiliteten i fare», avslutta 
han med ymt til framgangen for gruppene på ytste høgre fløy, som i Dresden på måndag samla 
nesten ti tusen menneske, medan motdemonstrantane som i januar talde tusenvis av menneske, 
no var nesten fråverande. 
 
MERKELS POLITIKK  
I samtalen med Anne Will sa Merkel at ingen kan vita med visse kor mange flyktningar og 
migrantar som kjem til å koma til Tyskland, anna enn at det vert «mange». Ingen kan hindra dei 
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i å koma, for «ein kan ikkje stengja grensene». Skulle ein kanskje setja opp eit tre tusen 
kilometer langt gjerde langs den tyske grensa? «Set ein opp eit gjerde, finn menneska andre 
vegar inn. » Dermed avviste Merkel nasjonale løysingar på migrantkrisa og sa frå seg høvet til at 
Tyskland på eiga hand kan gjera noko for å påverka kor mange migrantar landet skal ta imot i 
åra som kjem. Krisa må løysast der ho oppstod, det er i Syria, Afghanistan og Libya. Men sidan 
dette har lange utsikter, går ho inn for å sikra EUs ytre grenser med Tyrkias hjelp, byggja opp 
svære asylmottak ved Schengen-grensa og fordela registrerte og aksepterte flyktningar rettvist 
mellom EU-landa. 
 
Truleg kjenner ikkje Merkel noka redsle for kva immigrasjonen kan gjera med Tyskland, og 
har heller tillit til at han vil gjera landet godt. At Tyskland endeleg har kunna syna verda eit 
venleg andlet, er i augo hennar inga lita vinning. Skulle ein no byrja å orsaka seg for å ha 
praktisert nestekjærleik, så er «dette ikkje mitt land», er ei av dei vidgjetne utsegnene hennar frå 
september. 
 
Men om det no går som ho tek opp opp att og opp att, at «dette klarer vi», kva for eit land har 
vi då, spurde Anne Will til sist: «Nett det same landet som i dag», svara forbundskanslaren, med 
den same grunnlova, den same sosiale marknadsøkonomien, den same religionsfridomen og 
meiningsfridomen, med «alt som gjer oss sterke og gode og verde å elska», berre at til dette 
«oss» vil vi då ha lagt til nokre få nye, som Michael Hanfeld skreiv i FAZ. 
 
EIT FORVANDLA LAND  
Denne avdramatiseringa går ikkje heim hjå den tyske folkesetnaden, der 63 prosent meiner at 
islam ikkje høyer heime i Tyskland, om ein skal tru ei meiningsmåling frå Instiut für 
Demoskopie attgjeven i Die Welt, og der 73 prosent dagen før fredspristildelinga meinte at 
Merkel ikkje ville fortena ein slik pris. 
 
Heller ikkje alle tyske intellektuelle trur at det som no går føre seg i Tyskland, berre er ein 
overgang som ein «klarer» med eit skippartak. I eit stort essay i siste nummeret av Die Zeit 
meiner den prislønte forfattaren og journalisten Ulrich Bernd at tyskarane fortrengjer at «det 
gjeld noko mykje meir enn flyktningar og Syria, nemleg eit epokegjerande innsnitt som har vore 
på veg i to tiår». USA og Europa har i heile den arabiske verda og i Iran nytta diktatorar til å 
vakta oljekjeldene for oss og halda flyktningar borte frå oss. Arabarane og persarane har etter 
lang tids tolmod gått leie av å verta skotne ned og slepte inn i torturkjellarar og har reagert mot 
herskarane sine, Vestens stråmenn, på tre vis: med islamistisk terror, politisk opprør og 
masseflukt. 
 
Denne masseflukta kan ikkje stansast av korkje europeiske nasjonalstatar eller av EU med 
tyrkisk hjelp, skriv Bernd. Om ein då ikkje på høgste politiske hald vil gje seg over til 
valdsfantasiar om murar, piggtråd og soldatar. Korkje Tysklands innergrenser eller Schengens 
yttergrenser kan vernast utan omfemnande bruk av militær innsats. «Tyske soldatar mot 
uvæpna familar frå Syria? Men nett dette er den grufulle sanninga: Den som set opp ein mur 
ikkje berre for kontroll, men for å stengja nokon ute, må i tillegg til muren gje ordren om å 
skyta. » Dette kallar Bernd «valdsfantasiar» fordi «dei bileta som då ville oppstå, ville 
overanstrengja tyskarane meir enn alle dei overfylte idettshallane til saman». Den tyske grensa 
kjem difor ikkje til å verta stengd. Immigrasjonen og flyktningstraumen kan ikkje stansast. 
 
Då talar ein for Tysklands del om minst éin million årleg gjennom ti års tid, meiner Bernd. 
Slike tal gjev etter hans syn ingen grunn til panikk, for Tyskland tok imot tolv millionar 
flyktningar etter den andre verdskrigen; Israel tok imot éin million framandkulturelle 
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innvandrarar frå det gamle Sovjetunionen, 12 prosent av folkesetnaden, og det som no krevst av 
Tyskland, er mindre enn dette. 
 
Ein tiandedel av folkesetnaden kan ikkje endra Tyskland. Men Tyskland kan endra seg sjølv 
ved å handsama dei som «står for døra», som menneske. Her nyttar Bernd ein evangelisk 
metafor som viser til Jesu ord i Johannes' openberring: «Sjå, eg står framfor døra og bankar», og 
slik gjer han flyktningen til Kristi utsende. Med migrant- og flyktningkrisa har historia gjeve 
Tyskland ei metafysisk gåve: For om tyskarane tek vel imot alle som kjem, vil det vera byrjinga 
på «det til no største forsoningsverket mellom kristne og muslimar» ved at dei kristne tek til seg 
«millionar av muslimar i naud», noko som inneber «ein ny start av historisk rang». 
 
KANSLAR UTAN GRENSER  
Rakt motsett ser saka ut for Stefan Aust, redaktør for det venstreradikale tidsskriftet Konkret på 
slutten av 1960-åra, sjefsredaktør av Der Spiegel i 1990-åra, forfattar av ei rad politiske og 
historiske bøker og no utgjevar av Die Welt. Angela Merkel «utgjev den moralsk påpynta 
passiviteten sin som politikk», skriv Aust. 
 
I to artiklar i avisa meiner han at Merkel er «på flukt frå ansvaret» i flyktningsaka. Tesen om at 
det ikkje er i Tysklands hender å avgjera kor mange flyktningar som kjem til landet, er «like 
falsk som farleg», ei forsikring utan anna grunnlag enn orda til kanslaren, noko «alle borgarar vil 
skjøna den dagen alle idrettshallar er fulle». Hennar evinnelege «vi klarer det» minner Aust om 
«dei fånyttes sigersparolane til den andre tyske staten før han gjekk under i 1989». 
 
I flyktningspørsmålet har Merkel gjort «flukta inn i fiksjonen til regjeringsprogram», seier Aust. 
Å setja opp dei politiske alternativa som anten opne grenser eller murar og piggtråd er ein slik 
fiksjon: Ein står ikkje på val mellom å «gjera huset sitt til ein høgtryggleiksbunker eller å opna 
alle dører på vidt gap og invitera inn alle». Fiksjon er det òg etter Austs meining når Merkel 
«skjønnmålar» utfordringa med å «integrera på fredeleg vis unge menn frå framande 
kulturkrinsar i same mengd som heile forbundshæren under høgdepunktet av den kalde 
krigen». 
 
Tilliten politikarane hadde til rettsstaten, skal ha vorte so utvatna at dei ikkje eingong freistar å 
verna grensene til staten: «Dimed har Tyskland ingen sikre yttergrenser meir. Men ein stat utan 
grenser har gjeve seg sjølv opp. » Merkel vik attende frå naudsynt handling av redsle for «stygge 
bilete på fjernsynet» i samband med oppretting av lov og rett på den tyske grensa, medan slike 
bilete kan verta endå styggare når dei likevel kjem, «sannsynlegvis snarare enn kanslaren trur», 
lydde åtvaringa frå Aust. 
 
16. oktober 2015 
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Dei siste dagars skinheilage 
Den tyske forbundskanslaren Angela Merkel satsar i desse dagar den politiske kapitalen sin på 
at den tyrkiske presidenten Recep Erdogan vil bidra til at straumen av migrantar og flyktningar 
vert bremsa nok til at tyske styresmakter vinn att kontrollen over innvandringa til landet. Denne 
kontrollen er førebels gått tapt ved at viktige internasjonale overeinskomstar som Dublinog 
Schengen-avtalane er vortne sette ut av kraft, og ved at mange immigrantar har kryssa den tyske 
grensa utan å verta registrerte. 
 
INNSKJERPA ASYLLOV  
For å koma på høgd med situasjonen har Tyskland vedteke ei strengare asyllov som gjer at 
migrantar frå Balkan-landa kan returnerast med det same. Asylsøkjarar kan haldast fem 
månader på fyrstemottak i staden for tre månader som før, og i denne tida kan dei få berre 
materiell stønad som husly, mat, klede og medisinsk hjelp, men ikkje kontante midlar eller 
«lommepengar». Dette skal ta motet frå dei som spekulerer i fortenesta ein kan oppnå ved å 
utnytta asylinstituttet i nokre månader før ein må ut. 
 
Det er òg planar om å skipa transittmottak på grensa mot Austerrike, der ein kan avvisa og 
returnera dei som ikkje har rimelege utsikter til å få asyl, alt før dei er komne inn i landet. 
 
Slike tiltak vil truleg redusera migrantstraumen frå trygge land som Serbia og Kosovo. Men 
samstundes melder FN om like stor pågang av flyktningar som kjem over frå Tyrkia til Hellas. 
Ifylgje høgkommissæren for flyktningar kom det 8000 på éin dag, den 19. oktober. Dagen før 
nådde det same talet menneske over grensa til Slovenia, melde tysk fjernsyn. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ) skriv at 8000 kryssa grensa til Bayern den 12. oktober. Talet ligg 
altså førebels nokolunde fast. 
 
TYRKIA SOM GRENSEVAKT  
For å få talet ned skal dei flyktningane og migrantane som ikkje lèt seg skremma av dei nye 
asylreglane, etter Merkels plan stansast før dei kjem inn i Tyrkia. Dette skal dei tyrkiske 
styresmaktene stå for. Vona er å få Erdogan til å innføra strengare visumpraksis slik at 
menneske frå Afghanistan og Pakistan, kanskje òg frå Afrika, ikkje skal få nytta Tyrkia som 
transittland til EU og Tyskland. 
 
Men særleg vil Merkel at Tyrkia skal handsama dei over to millionar syriske flyktningane i 
landet betre, slik at dei får mindre lyst til å reisa vidare. Dei syriske flyktningane i Tyrkia har 
status som «gjester». Det tyder at dei skal returnerast til Syria når krigen er slutt. 
 
Difor vert det ikkje gjort noko for å integrera dei i det tyrkiske samfunnet. Dei får 
grunnleggjande pleie, som mat og elementær helsehjelp, men ikkje arbeidsløyve, sosialstønad 
eller skuleplass for borna. Det fører til at dei fleste flyktningane i Tyrkia lever under 
fattigdomsgrensa. Mange arbeider svart. Det driv arbeidsløna nedover for tyrkiske arbeidarar og 
gjer syrarane upopulære. 
 
Framlegget skal gå ut på at EU stiller tre milliardar euro til Tyrkias disposisjon for at 
flyktningane skal få arbeida og ha borna på skule. Som motyting skal EU dessutan letta på 
visumtvangen for tyrkiske borgarar og vekkja opp att dei innsovna tingingane om tyrkisk 
medlemskap i EU. 
 
Dei flyktningane og migrantane som likevel kjem seg forbi hindringane i Tyrkia og over til 
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Hellas, skal fangast opp på såkalla «hotspots», store flyktning- og migrantmottak på Schengens 
yttergrenser, der asylsøknader skal handsamast eller alle byråkratiske reglar. Dei som får 
innvilga asyl, skal fordelast mellom alle EU-landa etter ein omforeint nøkkel, medan Tyrkia 
skal ta attende dei som vert avviste. 
 
Slik skal det verta tysk orden på globaliseringa. Det einaste som manglar, er eit detaljert 
regelverk for gummibåtane som tusenvis av flyktningar nyttar for å koma seg over til greske øyar 
kvar dag i all slags vêr. 
 
FLYKNINGPOLITIKKENS HYKLERI  
«Flyktningpolitikkens største hykleri», kallar sjefskommentatoren i Die Welt Jacques Schuster 
denne planen. Paradoksalt er det òg at Merkel etter å ha opna dei tyske grensene for flyktningar 
og migrantar i heile det urolege og delvis krigsherja området frå Afghanistan til Marokko og 
Gambia, no fer på tiggarferd til Erdogan for å få han til å leggja hindringar i vegen for dei som 
er på veg til Tyskland i trua på at dei er velkomne. 
 
«Det er eit eineståande hykleri», skriv Schuster, «fyrst å sitja heime i eige land og hevda at det er 
uråd å verna den 3000 kilometer lange tyske grensa, for så å betala Tyrkia pengar for å stengja 
flyktningar ute frå den 7000 kilometer lange tyrkiske kysten, for ikkje å tala om grensene på 
land. Angela Merkel er redd for uappetittlege bilete frå grenseovergangane mellom Passau og 
Piding. Det som hender i Tyrkia, er ikkje hennar sak. Så enkelt er det - og så skinheilagt. » 
Berre at Merkel reiser til Ankara i det heile, er ei indirekte vedgåing av at sjølv om landegrenser 
ikkje kan tettast hermetisk, så kan dei godt forsvarast, held Schuster fram: «Det kjem tyrkarane 
til å demonstrera. » Schuster viser òg til at Spania nyleg har gjort dette som Merkel seier er 
umogeleg. I 2006 kom 32.000 afrikanarar den atlantiske ruta til Spania. I 2015 slapp berre 300 
gjennom nettet av patruljar til lands og til vatns, inngjerdingane av dei spanske enklavane i 
Afrika og bilaterale avtalar med alle landa frå Marokko til Mauritania. 
 
EIT TYSK TABU  
Men det Spania og andre europeiske land kan gjera, er «politisk uaktuelt» i Tyskland, skriv 
Anett Meiritz i SpiegelOnline 19. oktober. Den tyske fortida med dei nazistiske 
konsentrasjonsleirane og muren gjennom Berlin inneber at ei fysisk grensestenging som er 
praktisk mogeleg og som mange land i Tysklands stad ville ha gjennomført, ikkje er på tale. Når 
ein gjer landegrenser til nålaugo, får ein bilete som no frå grensa mellom Kroatia og Serbia der 
tusenvis av menneske sit i kulde og regn, skriv Meiritz: «Slike bilete av menneskefanga i 
ingenmannsland rett utanfor Tyskland vil ein her unngå for ein kvar pris. » Tysklands fortid har 
skapt ein sensitivitet for menneskeleg liding som styrer dagspolitikken. Nokre teikn kan tyda på 
at dette tabuet kan verta brote om straumen av flyktningar og migrantar ikkje vert redusert. 
Respekterte folk som Theo Sommer og Stefan Aust har gått inn for ei form for grensesperring 
av frykt for at den demokratiske ordninga kan verta destabilisert. «Staten er som religionen», 
skriv Schuster, «han fungerer berre så lenge folk trur på han. » Til Welt am Sonntag 18. 
oktober sa leiaren for eitt av dei tre tyske politiforbunda, Rainer Wendt, at den tyske grensa 
måtte stengjast for ikkje å setja «vår indre tryggleik i fare». 
 
DEI DÅRLEGE HJELPARANE  
Men fordi Tyskland av historiske og psykologiske grunnar ikkje kan verna sine eigne grenser, er 
Merkel avhengig av at nokon andre gjer det for henne. 
 
Men Tyskland har berre dårlege hjelparar. Ingen austeuropeiske land vil vera med på 
kvoteordninga som skal fordela flyktningar jamt på EU-landa. Av dei 160.000 som EU alt har 
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vedteke å fordela, er hittil berre 19 vortne flytte på. 
 
Tyrkia har sine eigne planar og hjelper tyskarane berre om dei ser seg sjølve tente med det. 
FAZ' korrespondent i Athen, Michael Martens, seier at Erdogan bestemte seg «for å leia 
flyktningmassane vidare til Europa» for sidan å nytta dei som «pressmiddel» i politiske 
forhandlingar. I september skulda EU-organet Frontex tyrkiske styresmakter for å leggja til 
rettes for auka migrantstraum til Europa gjennom eit system med e-visum som gjer det enkelt å 
koma til Tyrkia for dei som vil vidare til Schengen, skreiv The Telegraph 18. september. 
 
Europa har vorte ein einsam stad der alle vil bu. «Verda kring oss har ingen intensjon om å 
hjelpa Europa», sa presidenten i Europarådet, Donald Tusk, i talen sin under EU-toppmøtet 
23. september; dei andre utnyttar «flyktningbylgja som forhandlingskort» og «eit våpen mot 
naboar» i ein «hybrid war». 
 
FOLKELEIAREN  
Nokon stans i flyktningstraumen vil ikkje Merkel oppnå utan at Tyrkia tek på seg oppgåva som 
EUs grensevakt for ein pris som resten av EU neppe vil betala. Men kanskje er ikkje Merkel ute 
etter å stansa migrasjonen i det heile og kan nøya seg med noko mindre frå Erdogans side. 
 
På landsmøtet for CDUs ungdomsparti tidlegare i oktober kalla ho flyktningkrisa for «den 
andre sida av globaliseringa». Det kan tyda at ho ser på veksten i immigrasjonen som ein del av 
den historiske utviklinga og berre vil oppnå kontroll over kven som kjem og kor fort dei kjem, 
slik at det tyske og europeiske rettstatssystemet ikkje bryt saman. Kanskje er Merkel berre ute 
etter mindre inngrep frå Tyrkia som kan få migrantstraumen noko ned, slik at det kan skapast 
eit truverdig bilete av statleg kontroll. 
 
Ikkje alle i Tyskland kritiserer Merkel for politikken hennar. Leiarartikkelen i Der Spiegel nr. 
42/2015 anerkjenner Merkels prosjekt som ei naudsynt tilpassing til globaliseringa og ei 
handling «utan alternativ». I oppstemde ordelag hyllar leiarskribenten forbundskanslaren som 
ein grandios «avgjerdstakar» og «gestaltar», ein visjonær politikar som ut frå einsam intuisjon tek 
med seg heile den tyske nasjonen i eit «sprang framover» og «tvingar heile landet til ei 
forvandling». 
 
23. oktober 2015 
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Trugsmålet frå høgre 
Sundag melde tysk presse at den tyske regjeringa vil at EU-kommisjonen skal forhandla fram 
ein returavtale med den afghanske regjeringa når det gjeld avviste afghanske asylsøkjarar. 
Regjeringa planlegg òg ein «avskrekkingskampanje» som skal svekkja vona afghanarane har om 
å få asyl. 
 
Etter syrarane er afghanarane no den største gruppa av dei som kjem til Tyskland, og talet er 
veksande. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gjev opp for september at berre 40 prosent 
av asylsøknadene kom frå syrarar. Krisa som har råka Tyskland, er ikkje berre ei flyktningkrise. 
Det er òg ei migrasjonskrise. 
 
FLUKT OG INNVANDRING  
Også internasjonalt har krisa dette doble aspektet av flukt og innvandring. Heller ikkje til Noreg 
kjem det berre syrarar; sist veke kom det inn 1867 søknader om asyl, og berre 32 prosent av dei 
kom frå syrarar. Litt fleire, 37 prosent, kom frå afghanarar og irakarar. Førre veke kom det 
ifylgje det svenske Migrationsverket 9474 asylsøkjarar til Sverige, av dei 32 prosent frå Syria og 
44 prosent frå Afghanistan og Irak. 
 
Politikarane, hjelpearbeidarane og kommentatorane som freistar å få grep om det som hender, 
må difor ha meir enn eitt perspektiv på krisa. Mellom anna fordi krisa gjeld både 
krigsflyktningar og migrantar, for ho er både eit humanitært og eit politisk aspekt. Tyskland må 
hjelpa krigsflyktningane og gje asyl til dei som har asylrett. Men for at dette skal vera praktisk og 
politisk gjennomførleg, må dei utan asylrett skremmast frå å koma, og dei avviste returnerast 
raskast mogeleg. 
 
HØGRERADIKAL REAKSJON  
Dessutan må tempoet i tilstrøyminga ned, og ein må sjå ein slutt på krisa. Det tyske 
mottaksapparatet er sprengt, og det kjem dagleg kring ti tusen nye asylsøkjarar. Langs Balkan-
ruta veks panikken både mellom migrantane og lokalbefolkninga, og hjelpeorganisasjonane 
varslar humanitær katastrofe til vinteren. 
 
Kvart land på ruta fraktar migrantane vidare til det neste. Til sist vert dei dumpa i tusental på 
grensa til Bayern. Ved grenseovergangen i den vesle byen Wegscheid kom natt til førre tysdag 
kring tre tusen menneske utan varsel. Tusen av dei storma forbi politisperringane og gav seg i 
veg i mørkret i retning av Passau, skriv Die Welt 27. oktober. 
 
I Die Welt 25. oktober vert det spekulert på om finansministeren Wolfgang Schäuble vil verta 
etterfylgjaren om Merkel må gå før perioden hennar er til ende. SpiegelOnline går gjennom 
lista av kven som kunne ta over om dette «usannsynlege» skulle henda. Men òg Süddeutsche 
Zeitung skriv 26. oktober at Schäuble er vorten «rykt inn i sentrum av forventingane». Angela 
Merkel må difor òg av reint maktpolitiske omsyn få asyltala ned. 
 
Men ei like viktig årsak til at det hastar med å finna ei løysing på krisa, ligg i den velkjende 
samanhengen mellom høg innvandring og høgreradikal reaksjon. Dei nylege framgangane for 
innvandringsskeptiske, nasjonalkonservative parti i Austerrike, Sveits og Polen vert knytte til 
migrasjonskrisa. At grupper ytst til høgre er fiendslege til innvandringa, er ikkje noko nytt, 
jamvel om over fem hundre åtak på flyktningar og asylmottak til no i år er ei tredobling frå 
2014. No stig uroa for at det store midtsjiktet av den tyske veljarmassen kan verta destabilisert. 
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I ein reportasje i siste nummer av Der Spiegel (44/2015) vert det sagt at hat og trugsmål mot 
politikarar har auka og kjem frå «alle samfunnslag». 
 
ein brå høgresving i Tyskland er artikkelen «Flyktningkrisa sett frå 2017» i Die Welt 16. 
september. Her vert to tenkjelege utfall av flyktning- og migrantkrisa sette opp. 
 
I det fyrste scenarioet vert krisa løyst ved at Merkel sluttar å leita etter løysingar som andre enn 
ho sjølv må få i stand. I staden går ho til kjernen av den delen av problemet som ho har 
kontroll over, nemleg den tyske asyllova. Særs handlekraftig set ho politikarane og folket på val 
mellom «kaos eller ei handterleg asyllov». Etter heftige debattar og intenst diplomati lukkast 
Merkel med å få gjennom ei gjennomgripande reform av europeisk og tysk asylrett. 
 
Retten til asyl vert innskrenka til dei individuelt og politisk forfylgde og får ikkje lenger femna 
om krigsflyktningar. For å gjera det mogeleg å etterleva lova vert EUs Frontex-organ oppgradert 
til ei truverdig grense- og kystvakt som gjer Schengen-grensa reell. 
 
Dette vert oppfatta som naudsynt ut frå innsikta i at flyktning- og migrantkrisa ikkje kan løysast 
med ein dugnad, men er noko langvarig. Når kontrollen med dei ytre grensene vert oppretta, 
fell den politiske temperaturen i EU, og høgrekreftene taper terreng. Slik såg då den «gode» 
fiksjonen ut. 
 
I skrekkscenarioet for 2017 ser Die Welt for seg at krisa ikkje vert meistra. Ein tippar då på at 
innvandringstala inklusive familieattforeiningar stig til meir enn to millionar i fyrste halvår av 
2017. Mottaksapparatet vil då bryta saman alt i årsskiftet 2015/16. Vanlege standardar innanfor 
arbeidsmarknad og skulesektor vil verta suspenderte. Det offentlege skuleverket vil forfalla, 
med påfylgjande elevflukt til privatskulane. Vanlege menneske vil verta råka av økonomisk 
nedgang og svekt ordensmakt. Valdelege samanstøytar mellom migrantgrupper i tyske storbyar 
vil skremma opp folk. Tilliten til politikarane vil fordampa, og til saman trur ein dette vil føra 
ein sterk koalisjon av anti-innvandringsparti til makta i Tyskland om to år. 
 
OPPRØRTE  
Denne frykta har dei også i Verfassungsschutz, den tyske etterretningstenesta for innanriks 
tryggleik, skal ein tru ein reportasje i Die Welt 25. oktober underskriven Stefan Aust og Claus 
Christian Malzahn. Kjeldene seier til avisa at kritikken mot flyktningpolitikken til Merkel veks i 
tryggingsmiljøa. 
 
Her trur ein at tilstrøyminga av menneske «frå andre verdsdelar» kjem til å produsera 
ekstremisme og «radikalisera det borgarlege sentrumet». Med hundretusenvis av innvandrarar 
på kort tid trur ein at det vil oppstå parallellsamfunn som vil gjera integrering umogeleg. I 
staden «importerer vi islamsk ekstremisme, arabisk antisemittisme, andre folks nasjonale og 
etniske konfliktar, andre forståingar av lov og samfunn», heiter det i eit notat som vert spreidd 
mellom «høgtståande tenestemenn». Her står det òg at «tyske tryggingstenestemenn ikkje er og 
vil ikkje verta i stand til å løysa desse importerte tryggleiksproblema eller dei reaksjonane dei vil 
framkalla i den tyske folkesetnaden». 
 
Som tiltak føreslår notatet full stans i opptak av migrantar, avvising av alle asylsøkjarar utan pass, 
streng bruk av alle rettsreglar, inkje mottak av asylsøknader frå folk som kjem frå trygge land, 
berre med unnatak for familiar og born, beinveges «innfrysing av migrasjonsstraumane på 
Balkan» og innskrenking av retten til familieattforeining. 
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Notatet føreslår òg ei rask og storstila bygging av asylmottak i Tyskland, der asylsøkjarane sjølve 
vert engasjerte i byggjearbeidet, men samstundes oppbygging av større asylmottak i Jordan og 
det kurdiske Irak, med tanke på attføring av flyktningar som alt er komne til landet. 
 
Endeleg vil notatet ha ei kraftig styrking av integreringsarbeidet i Tyskland, mellom anna med 
store arbeidsprogram for asylsøkjarar, og eit «innvandringstoppmøte» der representantar for alle 
relevante samfunnsgrupper kan arbeida fram eit felles program for løysing av krisa. 
 
ANGST PÅ VENSTRESIDA  
Som venteleg kan vera, er det ikkje alle som er like handlingsretta som tryggingsmiljøa, jamvel 
om uroa for det som skjer, kan vera like stor. I ein lengre kommentar i Die Zeit 43/2015 skriv 
Bernd Ulrich, viseredaktør i avisa, at ein ikkje på lenge har sett så mykje hat i Tyskland som no. 
 
Han viser til det politiske attentatet i Köln sundagen før, der den kvinnelege 
borgarmeisterkandidaten vart stukken ned med kniv av ein høgreradikalar, valdelege 
samanstøytar mellom innvandringstilhengjarar og -motstandarar, dei veksande Pegida-
demonstrasjonane med aukande brutalisering i retorikken, og der folk går rundt med 
heimesnikra galgar for Merkel og regjeringa hennar. 
 
«Den politiske stigmatiseringa av dei ekstreme fungerer liksom ikkje lenger», skriv Ulrich. 
Mange er ikkje lenger redde for å verta kalla ekstremistar. Minnet om den tyske historia med 
nasjonalsosialismen kan vera i ferd med å missa krafta si, det er vorte «lettare å vera ekstrem». 
 
Og som «vekta av historia lettar» og ekstremismen kjem på moten i heile Europa frå Polen til 
Frankrike, kjem det tyske politiske sentrum i rørsle. Etter Ulrichs syn heng dette saman med at 
Merkel i årevis har ført ein politikk som har passa betre for dei grøne og sosialdemokratane enn 
for det store borgarlege sentrum som tradisjonelt har vore samla i hennar eige parti CDU. Det 
borgarlege sentrum kjenner seg «foreldrelause» og kjem på glid mot høgre. 
 
Det stigande folkelege hatet mot Merkel og dei andre politiske leiarane finn Ulrich forklart i 
kristendomen: «Det står i Bibelen at Jesus Kristus pådrog seg det grenselause hatet til den lærde 
eliten og mobben gjennom kjærleiksbodskapen sin, ved at han gav avkall på å nytta vald og 
kravde likskap mellom alle menneske.» Han måtte på krossen fordi han gjekk til åtak på eit 
storkna verdsbilete av fordomar som delte opp verda i «vi» og «dei andre». 
 
Slik ser Ulrich den veksande politiske motstanden mot Merkel som raseriet til det 
sjølvopptekne mennesket i møtet med ein universell empati som krev at alle må endra tankane 
og livet sitt for andres skuld. 
 
Her kunne ein innvenda at Jesus Kristus neppe hadde freista å få gjennom kjærleiksbodskapen 
sin som forbundskanslar i Tyskland. Likevel kan det vera noko i at denne motsetnaden mellom 
ei global og ei nasjonal innstilling ligg i kjernen av konflikten. 
 
30. oktober 2015 
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Intellektuelle som bryt tystnaden 
Dei intellektuelle i Europa står rådville andsynes flyktning- og migrantkrisa. Dei som driv 
debatten i pressa, er for det meste profesjonelle meiningsprodusentar som journalistar og 
politikarar. Som i Noreg saknar ein røystene til dei såkalla frie intellektuelle: forfattarar, 
filosofar og forskarar. 
 
Éi av årsakene til dette kan vera at flyktningsaka òg er ei innvandringssak. Mange rører ikkje 
innvandringssaka av redsle for å verta skandaliserte i heimemiljøet sitt om dei har «feil» 
meining. Truleg ligg mange på vêret og ser kvar vinden blæs. 
 
Ei anna årsak kan vera at denne krisa ikkje fylgjer vande mønster og liknar verdshistorie. 
Trongen til å seia noko vert balansert av ynsket om å sjå meir før ein talar. 
 
Men nokre har meldt seg. Utan freistnad på å vera fullstendig vil eg her gje nokre kommenterte 
samandrag av innspel frå fem europeiske intellektuelle i haust. 
 
BOTHO STRAUSS  
Den fyrste tyske forfattaren som reagerte på flyktning- og migrantkrisa med eit større innlegg, 
var no som under flyktningkrisa i 1993 Botho Strauss, ein av Tysklands mest kjende og oftast 
spela nolevande dramatikarar. Den gongen skreiv han eit mykje omstridt essay i Der Spiegel 
der han skildra angsten for at Tyskland skulle «forsvinna» og verta til eit «deportasjonsland for 
flyktningar». Strauss vart den gongen mistenkt for å vilja vera «Vordenker» for eit nytt høgre. 
 
I det nye essayet «Den siste tyskaren» i Der Spiegel 41/15 skriv han at han «heller vil leva i eit 
utdøyande folk enn i eit som av for det meste økonomisk-demografiske grunnar er oppblanda 
og foryngt av framande og meir vitale folkeslag». Alt etter augo som ser, har Botho Strauss 
skrive ein populistisk tekst i høgreradikal tradisjon, eller ein pessimistisk provokasjon nærd av 
sorga over Tysklands kulturelle nedgang. Hans Hütt meinte i Die Zeit 8. oktober at innlegget er 
«eit varsel om avskilet til ånda» eller «fyrste stadium av demens». 
 
JÜRGEN HABERMAS  
Den tyske nasjonalfilosofen Jürgen Habermas har enno ikkje skrive noko om krisa. Men då 
han tok imot ein filosofipris i Washington, D.C. 29. september vart han spurd om hendingane i 
Europa og sa då etter det pressa melder, berre at «asyl er ein menneskerett», «asylsøkjarar må 
handsamast rettferdig», og at han «ikkje på mange år har vore så nøgd med den tyske regjeringa 
som eg har vore sidan slutten av september». I ein nekrolog sitert i Der Tagesspiegel 30. 
oktober over venen og sosiologen Ulrich Beck, som døydde tidlegare i år, rosar Habermas òg 
setninga «Dette klarer vi, dette må vi klare», altså overskrifta til Merkels flyktning- og 
migrantpolitikk. 
 
Habermas har vore ein sterk kritikar av Merkel under eurokrisa, men at han stør henne no, er 
som venta, ettersom flyktningpolitikken hennar har det same overnasjonale fokuset som den 
politiske tenkinga til Habermas. Men ei kjelde til undring kan det likevel vera at ein så 
framståande intellektuell som Habermas i den største tyske krisa hittil i hundreåret lèt 
forbundskanslaren kommentera saka for han. 
 
ÉTIENNE BALIBAR  
I essayet «Sanningas time» i Die Zeit 22. oktober leverer den franske filosofen Étienne Balibar, 
den mest framståande eleven til seinmarxisten Louis Althusser, det til no sterkaste, men òg 
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mest romantiske forsvaret for Merkels politikk. 
 
Balibar meiner at migrantkrisa er ei av historia påtvinga utviding av EU. Denne utvidinga er 
ikkje territorial, men demografisk. Dei nye medlemskandidatane er ikkje nye statar, men 
«statslause menn, kvinner og born». Denne menneskelege utvidinga av EU krev ei 
omdefinering av kva Europa er, og korleis vi europearar forstår oss sjølve, skriv han. 
 
Fordi den frå før skrøpelege europeiske rettsordninga med Schengen- og Dublin-avtalane no er 
broten saman, og sidan masseinnvandringa heng saman med ein krig i Midtausten utan utsikt til 
fred, har Europa ingen grenser lenger, påpeikar Balibar. Vi er difor utleverte til immigrasjonen 
som til ei historisk rørsle ingen kan stansa. Europa må difor la millionar av menneske frå Afrika 
og Asia flytta inn i Tyskland, Frankrike, Noreg eller kvar dei no vil vera, meiner han; alle må få 
«europeisk statsborgarskap» rett og slett fordi dei er komne fram og er her. 
 
Sidan vi dimed vert mange fleire enn før, må vi «auka EU-hushaldet», som han seier, «byggja eit 
nytt samfunn saman» der nasjonalstatane forsvinn i eit føderalt Europa med ein ny og 
demokratisk avgjord pengepolitikk. Kort sagt vil Balibar nytta migrantstraumane til å 
gjennomføra ein overnasjonal revolusjon som skal realisera utopien hans om «eit nytt Europa». 
Endå kortare sagt: I Balibars hovud er migrantkrisa den siste sjansen til sekstiåttarane. 
 
SLAVOJ ZIZEK  
Alt 9. september kommenterte den slovenske filosofen Slavoj Zizek flyktningkrisa i London 
Review of Books med artikkelen «The Non-Existence of Norway». Denne tittelen gjeld den 
draumen dei fleste flyktningane har om at dei må få bu i nokre utvalde land i Europa, særleg 
Tyskland, Sverige eller Noreg, «som om det skulle veraEuropas plikt å realisera draumane 
deira - draumar som forresten er utanfor rekkjevidd for dei fleste europearar, for ville ikkje òg 
mange sør- og austeuropearar føretrekkja å bu i Noreg?» Zizek meiner at flyktningstraumane er 
eit resultat av den globale kapitalismen som er nært knytt til ideen om porøse landegrenser. 
Betre vart det ikkje med dei militære inngrepa i Afghanistan, Irak og Libya som skapte «failed 
states» som har tvinga menneske til oppbrot; verre kan det verta når klimakatastrofar gjer store 
delar av Afrika sør for Sahara uråd å bu i, skriv han. 
 
Med brei penn gjev Zizek dei vestlege militære intervensjonane og den vestlege teknikken og 
økonomien skulda for både klimakrisa og det sosiale samanbrotet frå Afghanistan til Libya, 
men vil likevel at alle flyktningane som kjem til Europa, skal få streng beskjed om at dei må 
respektera og tilpassa seg den vestlege livsforma og dei vestlege ideala som har skapt krisa og 
gjort menneska til nomadar. I farten går han inn for ei «radikal økonomisk endring som ville 
fjerna alle dei omstenda som skaper flyktningar». Vi må «finna opp kommunismen att», 
avsluttar han med ein optimistisk proklamasjon som med sitt utopiske innhald er djupt 
pessimistisk. 
 
NIALL FERGUSON  
Pessimistisk er òg Niall Ferguson i «The degeneration of Europe» i magasinet Prospect 15. 
oktober. Analysen hans er nesten reint økonomisk. 
 
Medan resten av verda er i ferd med å innhenta det europeiske økonomiske og politiske 
forspranget, fordi alle tek til å nytta dei same midla som skapte den europeiske suksessen, er 
Europa råka av «eit underleg forfall», skriv Ferguson. Det gjeld framfor alt «generasjonsgapet» 
mellom eldre og yngre. Sidan dei eldre som ikkje lenger er produktive, vert stadig fleire, medan 
dei yngre som skal forsyta dei, vert stadig færre, vert grunnlaget undergrave for den moderne 
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velferdsstaten som vart bygd for ein yngre folkesetnad. Dette problemet kan ikkje løysast med 
innvandring, ettersom òg innvandrarar vert eldre og går av med pensjon. 
 
I tillegg ser Ferguson eit forfall av berande institusjonar i Europa og legg vekt på at Europa no 
òg har eit ytre trugsmål i form av islamsk ekstremisme. 
 
I Fergusons augo har Europa passert inn i ei krise som er eksistensiell. Han reknar opp 
ubalansane mellom «eit aldrande Europa og ei ungdomleg muslimsk verd; mellom eit 
etterkristent, sekulært og ikkjetruande Europa og ei djupt religiøs muslimsk verd; mellom eit 
grunnleggjande trygt og rettferdig Europa og ei farleg, lovlaus muslimsk verd; og særleg 
ubalansen mellom eit Europa som ikkje eingong er i stand til å gje nok arbeid til sine eigne 
velutdanna innbyggjarar, og ei dårleg utdanna muslimsk verd som må sjå til og med dagpengane 
til asylmottakarar som ei forbetring av levestandarden». 
 
Ferguson trur ikkje Europa kan stå imot korkje den ideologiske spreiinga av islamsk 
ekstremisme eller den uunngåelege populistiske reaksjonen på dette. Han nyttar ikkje 
storslegne ord som Balibar og Zizek, men har den same apokalyptiske grunnkjensla som dei. Ei 
«radikal reform» av europeiske institusjonar, det vil i det minste seia av heile EU-systemet og 
asylordninga, må til om vi ikkje skal bukka under for totalitære politiske rørsler som i 
mellomkrigstida. Men ytre reform er ikkje nok, avsluttar han med: Europa treng «ei 
attervekking av trua på verdiane til den vestlege sivilisasjonen» for å kunna løysa krisa. 
 
LITE KONKRET  
Felles for desse innspela er at dei ser på krisa i overperspektiv og vik unna spørsmåla om kva 
som kan gjerast på kort sikt for å hindra at krisa destabiliserer både økonomien og demokratiet 
i Europa. Det vert sagt lite konkret om kva som bør gjerast i dag eller neste veke. Bør ein gje 
opp Schengen? Gjorde Ungarn rett? Kan vi venta og sjå om Tyrkia vil halda migrantane 
attende? Bør EU oppgraderast til ein føderal stat, eller bør vi heller gjenoppliva nasjonalstaten? 
Ein kunne forsvara forfattarane og filosofane med å seia at det ikkje er deira oppgåve å svara på 
spørsmål om dagspolitikken, men nett å sjå dei større samanhengane. Verre då om vi har 
politikarar som gjev opp dagspolitikken og heller vil vera filosofar. 
 
6. november 2015 
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Krisa som er større enn flyktningkrisa 
Berre i oktober kom det over 200.000 flyktningar og migrantar til Europa. EU reknar med at 
det i åra 2015-17 vil kome tre millionar. Både Tyskland og Sverige har alt no overanstrengde 
mottaksapparat, og det er ingen grunn til å tru at migrantstraumen vil stansa av seg sjølv. 
 
Til The Daily Mail 30. oktober sa den svenske utanriksministeren Margot Wallström at 
«Sverige kan ikkje handtera tilstrøyminga av flyktningar», og at landet «står overfor kollaps om 
190.000 asylsøkjarar kjem årleg». Alt ei veke seinare, i Expressen 6. november, vedgjekk den 
svenske migrasjonsministeren Morgan Johansson at styresmaktene ikkje kan gje nye flyktningar 
tak over hovudet, og rådde dei til å dra attende til Tyskland. 
 
Til Noreg, siste stasjon på migrasjonsruta, kom det sist veke 2452 asylsøkjarar, på årsbasis svarar 
det til over 128.000. Om ein ser vekk frå dei afghanske asylsøkjarane som regjeringa seier ho vil 
returnere, vil det likevel kome over 75.000 på årsbasis om dagens tal elles held seg. 
 
MIGRASJONSKRISA  
Av dei som kom til Noreg i førre veke, var berre ein fjerdedel syrarar. Det tyder at heller ikkje 
ei fredsslutning i Syria ville grunnleggjande endra ein migrantsituasjon som er knytt til historiske 
og kulturelle, sosiale og politiske omstende som spenner mykje vidare enn Syria. Migrantane 
kjem frå heile området frå Pakistan og Afghanistan til Gambia og Somalia. Andre land som 
Jemen eller Sør-Sudan kan verta dei neste avreiselanda. 
 
Det er den store ubalansen mellom eit rikt og trygt, aldrande og demografisk krympande, 
etterkristent og liberalt Europa og dei fattige og krigsherja, unge og demografisk veksande, 
religiøse og tradisjonsbundne landa i sør og aust som har fått millionar av menneske til å tru at 
utvandring til Europa er den einaste sjansen dei har til å få eit godt liv. 
 
Flyktningkrisa utspelar seg innanfor denne langt større migrasjonskrisa. Flyktningkrisa kan vi 
makta med middel vi rår over frå før. Den andre, mykje meir alvorlege migrasjonskrisa krev ei 
anna tilnærming. 
 
SLUTTEN PÅ VELFERDSSAMFUNNET  
Under ei flyktningkrise dreiar det seg om å syna solidaritet med menneske i naud og organisera 
ein «flyktningdugnad» over eit avgrensa tidsrom. Men ei migrasjonskrise utfordrar sjølve 
samfunnsordninga og den fundamentale tryggleiken til innbyggjarane. Ho er ei eksistensiell 
krise både for samfunnet og for kvar einskild borgar. 
 
LO-økonomen Stein Reegård seier i eit intervju med Klassekampen 24. oktober at 50.000 
flyktningar i 2016 vil auka dei sosiale skilnadene og skapa eit hardare arbeidsliv. Med rett 
innsats kan det norske samfunnet sikkert greia ei slik utfordring. Men migrasjonskrisa er ikkje 
avgrensa i korkje tid eller tal. 
 
Det kan koma like mange eller fleire asylsøkjarar i 2017 og i åra frametter om ingen relevante 
endringar skjer ute i verda, og om dei norske politikarane ikkje finn relevante grep. 
 
Den iransk-svenske økonomen Tino Sandandaij, som i årevis nesten åleine har vore ein fagleg 
opposisjon mot svensk innvandringspolitikk, seier i eit intervju i Weekendavisen 19. oktober at 
denne politikken ikkje vil ta frå Sverige ein sterk økonomi, men at menneska kjem til å 
segregera seg, at «ulikskapen vil verta enorm og få Sverige til å likna Mexico eller Brasil», med 
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«høgt kvalifisert arbeidskraft og storselskap», samstundes som det vil oppstå «ein gigantisk 
underklasse slik ein ser det i Latin-Amerika. Dette er Sveriges framtid.» Har Sandandaij rett, er 
dette òg Noregs framtid om ikkje den norske regjeringa kan få immigranttala ned. Ei slik 
latinamerikanisering av dei nordiske velferdssamfunna kjem til å dra med seg sterk sosial 
polarisering og høgt konfliktnivå. 
 
MORALEN  
Men er det ikkje ei moralsk plikt for det rike Europa og det søkkrike Noreg å «opne hjarte og 
grenser» for like mange flyktningar som Libanon eller Jordan har teke imot? Ikkje om dette er 
ein dårleg måte å hjelpa flyktningar på. Det er ein grunn til at det ikkje har vore vanleg å flytta 
store tal flyktningar til land langt frå heimlandet. Slik praksis reserverer hjelpa til ei lita gruppe 
flyktningar. I boka Dagens folkevandringer - berører de oss? frå 1993, skriv noverande 
generalsekretær i Flyktninghjelpa Jan Egeland: 
 
«Vi må innrømme og forstå at å forflytte flyktningene til land langt borte fra hjemlandet bare vil 
hjelpe en liten minoritet av verdens flyktninger. Majoriteten av de 40 millioner flyktninger og 
internt fordrevne må derfor bli hjulpet og gitt vern så nært deres opprinnelige hjemland som 
mulig, og en må søke å hjelpe dem tilbake til deres opprinnelige hjemsteder så snart som 
mulig.» Hvis Noreg tek inn, lat oss seia 100.000 flyktningar i 2016, ville det sluka mykje av 
pengane som kunne vorte nytta på flyktningkrisa elles i verda. Vi ville då ha gjeve asyl til eit 
forsvinnande lite mindretal av dei 60 millionar flyktningane i verda og ikkje ha noko att til å 
hjelpa det store fleirtalet. 
 
Det er heller ikkje sikkert at vi hjelper flyktningar best ved å gjera dei til innvandrarar, om vi tek 
inn fleire enn mottakssystemet toler, slik at det vert umogeleg å få til ei god integrering. For 
mange kan draumen om Noreg verta eit årelangt mareritt på provisoriske asylmottak der det 
livet dei hadde sett føre seg, er heilt utanfor rekkjevidd. 
 
NASJONALSTATENS ANSVAR  
For Europas del har den tyske regjeringa under Angela Merkel valt ein langsiktig strategi som 
krev at EU må betala den prisen Tyrkia vil forlanga for å seinka den flyktningstraumen som 
Merkel på eiga hand har sett fart på, noko dei andre EU-landa neppe vil gå med på. Planen 
føreset òg oppbygging av store mottakssenter og rettvis fordeling av kanskje ein million asylantar 
årleg mellom alle EU-landa, noko som ikkje kjem til å henda. 
 
Det er sjølvsagt likevel rett å arbeida for å få til internasjonale og overnasjonale avtalar som kan 
bidra til å løysa krisa. Men mykje tyder på at den EU-strukturen som slike avtalar må lagast 
innanfor, er bygd for godvêr og kjem til å svikta. 
 
Då fell ansvaret attende på nasjonalstatane. Då er det ikkje Angela Merkel eller Donald Tusk, 
François Hollande eller Jean-Claude Juncker som skal sikra ein forsvarleg norsk 
flyktningpolitikk. Då fell ansvaret på Erna Solberg. 
 
HISTORISKE TIDER  
Det kan vera vanskeleg å kjenna att historias segl i ei historielaus tid. Men dette seglet er no så 
tydeleg at ein må vera forblinda for ikkje å skjøna at vi står ved byrjinga av ei stor 
migrasjonskrise. Det er ei krise med bakgrunn i fransk og britisk imperialisme og oppstykkinga 
av Det osmanske riket etter fyrste verdskrigen og i dei krigane USA og Nato sidan 2001 har ført 
i Afghanistan, Irak og Libya. Også økonomiske, demografiske og kulturelle omstende bidreg til 
krisa. 
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Alle desse problema må vi arbeida med på alle nivå. Men dei djupaste årsakene har òg djupe 
røter, stort omfang og komplisert struktur og kan berre verta løyste på lang sikt. Det er den 
akutte krisa som kan og må verta møtt no med det same. 
 
DØDSLOTTERIET  
Skal vi tru ein analyse utførd av Tino Sandandaij, har dei europeiske statane mist kontrollen 
over flyktningstraumane på grunn av kombinasjonen av ein urealistisk asylpolitikk og mangelen 
på verna grenser i EU- og Schengen-systemet. 
 
Europeisk innvandringspolitikk, seier Sandandaji, er slik forma ut at heile folkesetnaden i land 
som Syria, Irak, Eritrea, Somalia og Afghanistan i praksis har asylrett i europeiske land, så sant 
innbyggjarane greier å ta seg fram til Europa. 
 
Men samstundes gjev ikkje europeiske land visum til flyktningar. Det tyder at ein eritrear, 
afghanar eller syrar ikkje kan setja seg på eit fly til Europa for å få asyl, men må ta seg fram over 
havet og til lands, ofte på livsfarleg vis. Europa seier med andre ord til millionar menneske at 
dei vil få asyl om dei maktar å ta seg fram til Schengen-grensa, men syter samstundes for at dei 
aller fleste ikkje greier det. 
 
Den kyniske tanken bak denne paradoksale politikken med fyrst å invitera nokon og deretter 
hindra dei i å koma, var at det ville koma altfor mange om det var lett å få visum. Dermed 
hadde ein skapt eit «dødslotteri», seier Sanandaji. Dei som greier å ta seg fram til grensa, får ei 
enorm påskjøning i form av asyl og forsyting resten av livet om ein treng det. Men for å vinna i 
dette lotteriet må dei ta sjansen på å drukna i Middelhavet. 
 
Sett frå mange land i Asia og Afrika er føremonene med asyl i Europa enorme og kan stå fram 
som skilnaden mellom lukke og ulukke. Rundt denne freistinga har det vorte bygd meterhøge 
elektriske gjerde patruljerte av væpna grensevakter for å stansa dei som fell for freistinga. Både 
dei spanske enklavane Ceuta og Melilla i Afrika og Bulgarias og Hellas' grenser mot Tyrkia er 
vern som held stort sett alle ute. Men berre for kort tid sidan var det liknande omstende i 
Egearhavet, der flyktningane og migrantane no strøymer over i gummibåtar utan andre hinder 
enn vêret. 
 
I Amnesty Internationals rapport «Frontier Europe: Human Rights Abuses on Greece's border 
with Turkey» frå 2013 heiter det at Hellas med «brutale verkemiddel» tvinga flyktningar og 
immigrantar attende over grensa til Tyrkia utan å gje dei høve til å søkja om asyl. Kystvakta 
søkkte medvite båtar med flyktningar og internerte dei som likevel kom seg i land i «mørke, 
møkkete, fuktige celler» i opptil ni månader, heiter det i rapporten. 
 
No er dette systemet brote saman både i aust mot Tyrkia, i sør mot Libya og i nord mot 
Russland. Konsekvensane råkar særleg dei landa som ikkje berre kan frakta migrantane vidare 
til neste land, nemleg Tyskland, Sverige, Finland og Noreg. 
 
EIN OPEN KORRIDOR  
Årsaka til samanbrotet er samansett. Den vide asylretten la til rette for framvoksteren av 
smuglarnettverka som gjorde det lettare å koma seg til Europa, og ein fekk ein asylmarknad 
med «kundar» som kjøpte reiser til utvalde europeiske land. Krigen i Syria dreiv millionar av 
menneske på flukt, medan Tyrkia utvikla seg til transittland for både flyktningar frå Syria og 
migrantar frå Afghanistan og Afrika. 
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Schengen-systemet som hadde bygd ned dei nasjonale grensene i Europa, fekk under det 
aukande migrantpresset porøse yttergrenser. Utan å konferera med andre europeiske leiarar 
enn den austerrikske kanslaren under ein nattleg telefonsamtale henta Angela Merkel 
flyktningane som var stranda i Ungarn til Tyskland, og gav dermed Dublin-avtalen dødsstøyten. 
Den etterfylgjande spreiinga av euforiske velkomstbilete frå München attåt kanslarselfiar med 
flyktningar spreidde seg frå Afghanistan til Mali. 
 
Då flyktningruta over Balkan svulma opp, oppstod ein open korridor der mange tusen 
migrantar i døgeret vert frakta med båt, tog og buss frå Hellas til Tyskland og Sverige, med 
Noreg som endestasjon. 
 
Brått er det om ikkje lett, så absolutt mogeleg å nå fram til landa med ein asylrett laga ut frå 
idealistiske idear om universelle menneskerettar og med ein kynisk premiss om at ikkje mange 
ville makta å gjera krav på retten sin. Det opna opp for «a mass migration crisis», som det heiter 
i The New York Times 31. oktober. 
 
Den rådande asylpolitikken bygde på røynsla om at berre eit overkomeleg tal flyktningar og 
migrantar kunne greia å koma fram til dei opne dørene for alle flyktningar og heile 
folkesetnader. No er røynda ny. Brått kjem det millionar. Det krev ein ny asylpolitikk. 
 
SYKKELKRISA  
Det har den norske regjeringa skjøna før den svenske, endå presset hos oss er mindre. Måndag 
vart det lagt fram femten innstrammingstiltak som regjeringa hevda «kommer til å ha 
øyeblikkelig effekt», skreiv Dagbladet 9. november. 
 
Det stemmer kanskje når det gjeld den såkalla «arktiske ruta» over Storskog på grensa til 
Russland. Her skal det no gjennom ei rask endring av utlendingslova verta mogeleg å «snu 
asylsøkjarar på grensa». Det er særleg dei syklande afghanarane handlingsplanen tek sikte på, og 
som planen kan få rask effekt på. 
 
Det er viktig nok å få slutt på denne openbert illegale innvandringa som ingen i heile verda har 
skjøna korleis ein har kunna tillata. Men elles vil tiltaka ikkje ha nokon innverknad på 
asylstraumen, i alle fall ikkje «øyeblikkelig». Tyskland har før Noreg ført inn liknande 
innstrammingar utan at det har løyst krisa. 
 
Ser ein bort frå dei syklande afghanarane, kom det 1453 asylsøkjarar til Noreg i førre veke. Det 
er som sagt meir enn 75.000 i året. Om regjeringa ikkje vil ha ein permanent asylsøkjarstraum 
av denne storleiken til landet, må ho setje ei grense for kor mange reelle flyktningar ein vil ta 
imot. 
 
Ein må berre ikkje tru at ei slik oppdemming av migrasjonsstraumen løyser problemet for godt. 
Dei reelle årsakene ligg djupare. Men ein burde heller ikkje tru at desse djupare årsakene kan 
løysast utan kontroll over migrasjonsrørsla. 
 
Slik kontroll får ein ikkje utan reelle og fungerande landegrenser, og heller ikkje utan reelle og 
fungerande statsleiinger som ikkje tek inn fleire migrantar og flyktningar enn landet er i stand til 
å integrera. Regjeringa kan invitere til ein «flyktningdugnad», men ikkje til nedbygging av 
velferdsstaten og den sosiale tryggleiken. 
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GRUNNÅRSAKA UENDRA  
Utan reelle grenser vil ikkje innstrammingstiltaka til regjeringa stansa migrantstraumen til Noreg 
så lenge Balkan-ruta er open, fordi tiltaka ikkje rører ved grunnårsaka, nemleg ein politikk som 
gjev alle som kjem frå land prega av krig og undertrykking, von om asyl. 
 
Så lenge denne vona vert halden oppe, kjem Noreg framleis til å trekkja til seg tusenvis av 
menneske som legg ut på den farlege reisa over Middelhavet frå Libya eller Tyrkia. 
 
Det er som om regjeringa veit dette og difor har lagt opp eit handlingsprogram som 
hovudsakleg handlar om retur av asylsøkjarar eller avskrekking så dei ikkje kjem. Slik 
avskrekking i ettertid har ikkje verknad, seier den amerikanske migrasjonseksperten Demetrios 
Papademetriou til Die Zeit 5. november. 
 
Når ryktet om at dei rike landa i Europa gjev asyl til alle som kjem, fyrst har sett seg, og den 
store rørsla er i gang, «spelar det inga rolle kva politikarane seier etterpå», seier Papademetriou: 
Vil ein stansa rørsla, må ein både endra asylpolitikken og med ein viss machiavellisme gjera 
dette så sterkt synleg at han kan konkurrera med dei rykta som har motsett verknad. 
 
Språklege varsel om komande asylinnstrammingar bleiknar mot ein migrasjonsstraum som har 
samla kraft heilt sidan 1990åra, og der omfemnande nettverk spreier motsett informasjon, 
dokumentert av overtydande bilete av asylsøkjarar på hotell. 
 
13. november 2015 
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Terroren og underhaldningskulturen 
Etter at den fyrste skakinga over terroren i Paris og den naturlege medkjensla med offera trer 
noko i bakgrunnen, er den vanlege reaksjonen å seia at målet til terroristane er å skremma oss, 
og at dersom vi ikkje vert redde, men lever nett som før, så vinn vi over dei. 
 
Det er som om ein skulle tru at berre vi sørgjer nok, går arm i arm i mange nok 
solidaritetsmarsjar, tenner nok vokslys, syng nok songar saman og nyttar franske flagg og Paris-
symbol som profilbilete på Facebook-kontoane våre, og elles lever som før, så vil IS eller Daesh 
og heile det destabiliserte området frå Afghanistan til Nigeria, og terroren i Europa, forsvinne 
som ved eit under. 
 
TERRORISTANE VIL POLARISERA  
I The War for Muslim Minds frå 2004 skriv den franske islamspesialisten Gilles Kepel at målet 
til den islamistiske terrorrørsla er å provosera fram ein «sivilisasjonskrig» mellom den 
muslimske verda og vestverda, der dei vestlege reaksjonane på terroren vert sterke nok til å 
radikalisera dei muslimske landa, slik at sekulære regime kan verta styrta og eit nytt islamsk 
kalifat skipa. 
 
Kepel tek opp att dette i eit intervju med Jyllands-Posten 17. november i år: «IS vil laga til ein 
borgarkrig i Europa» ved at unge med innvandrarbakgrunn vert rekrutterte til terroråtak som vil 
«få muslimar og ikkje-muslimar til å gå til krig mot kvarandre». 
 
I dette større perspektivet er ikkje det viktigaste målet med terroren å «gjera oss redde», men å 
vekkja raseriet vårt og vende det mot den muslimske minoriteten, slik at han vert radikalisert og 
kan verta nytta som agent i «kampen mot Vesten». Er dette rett, vert kampen mot Daesh best 
førd med integrasjon av dei muslimske minoritetane. 
 
EUROPEISK SJØLVHAT  
Ei utfordring for slik integrasjon er at dei vesteuropeiske samfunna sidan 1970-åra har utvikla 
ein hovudstraumskultur som på fleire vis avviser sin eigen vestlege kultur og idealiserer dei 
såkalla «tredje verda»-kulturane. 
 
I En illojal europeers bekjennelser frå 1970 kalla Jan Myrdal europeiske intellektuelle for 
«bevissthetens luddere» fordi dei enno ikkje oppfatta europeisk kultur som einstydande med 
undertrykking, tortur og krig. 
 
Eit anna klassisk døme er Jean-Paul Sartres innleiing til Franz Fanons opprørsmanifest for «den 
tredje verda», Jordens fordømte frå 1961, der han likestilte «Parthenon, Chartres, 
menneskerettane eller hakekrossen», det er gresk antikk, kristendom, ideala til den franske 
revolusjonen og nazismen, og hevda at europeiske verdiar var «tilsøla av blod» frå kolonitida. 
 
Den same sjølvkritiske grunnhaldninga finn ein i sentrale norske romanar som Jens Bjørneboes 
Stillheten frå 1973, der den menneskelege vondskapen indirekte vert framstilt som ein særleg 
europeisk eigenskap, og i Dag Solstads Gymnaslærer Pedersen frå 1982, der verdssynet til 
forteljaren vert fanga i setninga: «Jeg ville ikke være en hvit mann.» Frå leiande europeiske 
intellektuelle rann dette nye, djupt anti-europeiske sjølvbiletet inn i den ålmenne kulturen. Det 
ligg som verksam undergrunn i immigrasjons- og asylpolitikken og i trongen til å forklara den 
mest valdelege terror med europeiske overgrep frå førre hundreåret, og det kan lesast ut av kvar 
ei dagsavis og annakvar skulebok i form av programmatisk toleranse for ikkje-vestleg kultur. 
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Men korleis skal ein kunna overtyda menneske frå «den tredje verda» om verdien i europeiske 
tradisjonar som ein reknar for å vera blodige?  
 
UNDERHALDNINGSKULTUR  
Den i og for seg prisverdige toleransen av det framande er vorten den nye kulturen vår. Dei 
felleskulturane som samla nasjonen og gav einskildmenneska motiv for liv og arbeid, anten det 
var kristendomen slik som fram til midten av 1800-talet, eller den romantiske nasjonalismen 
med inspirasjon frå grundtvigianismen og opplysingsideala som rådde grunnen heilt fram til 
1960-åra, er no lagra på museum og bibliotek. Som nasjonalideologi har vi menneskerettane att, 
men ingen djupare kultur til å grunngje dei for oss sjølve eller for andre. 
 
Innanfor desse i og for seg «tomme» rettslege rammene - tomme då forstått som politisk 
ordning i høve til det livsinnhaldet ordninga gjev oss rett til å finna og dyrka - er vestleg kultur 
vorte overveldande prega av økonomisk vokster, teknologisk framgang og kommersiell 
underhaldning. 
 
I Noreg har til og med litteraturen, som ein gong var ei hovudkraft i det nasjonsbyggjande 
prosjektet, vorte til kiosk- og kriminallitteratur, og den som tek ordet nasjon i munnen, lyt raskt 
spytta det ut for å berga seg frå dei som vaktar toleransen. 
 
TOLERANSE OG TRU  
Nett mot den vestlege fritids- og underhaldningskulturen retta terroren i Paris seg: ein 
landskamp i fotball mellom Frankrike og Tyskland, ein overfylt bar på fredagskvelden, ein 
rockekonsert - tre symbol for det vi hos oss meiner gjer livet verdt å leva, men ei forarging for 
puritanarar og truande. 
 
No skal vi altså «integrera» brennande truskulturar i ein innhaldslaus toleransekultur som ikkje 
trur på andre verdiar enn sin eigen sjølvkritikk, toleransen av det framande og eit behageleg liv. 
 
20. november 2015 
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Medan vi ventar på Erdogán 
Talet på dei som kjem over Egearhavet frå Tyrkia, har falle til det halve sidan i november, men 
stadig kjem det menneske i tusental over til dei greske øyane. Utan at tyrkisk grensepoliti grip 
systematisk inn, kjem migrasjonen til å auka straks vêret vert mindre risikabelt utpå nyåret. 
 
Det er den opne korridoren frå Tyrkia inn i Schengen-området heilt til Noreg som er den 
direkte årsaka til at migrantkrisa råka Europa i sumar og i haust, seier migrasjonseksperten 
Merjem Maslo på heimesida til det svenske Migrasjonsverket. Det tyder at tilstrøyminga ikkje 
stoggar før Balkan-korridoren vert stengd. 
 
Det ser ein òg av nedgangen i dei norske asylsøkjartala. Strengare regime på grensa mot 
Russland i nord og krav om å søkja asyl i Sverige for å sleppa inn frå Danmark har redusert 
tilstrøyminga til Noreg frå over 2000 i veka i november til 363 eller 18.000 på årsbasis. Tala 
speglar mest kor lett eller vanskeleg det er å kryssa grensene. 
 
Også i Sverige går tala ned, men ikkje så mykje som den svenske regjeringa hadde vona. For 
veka 29. november-6. desember gjev Migrasjonsverket opp at 5400 menneske søkte asyl i 
landet. Migrasjonsforskaren Joakim Ruist seier til Berlingske Tidende 2. desember at Sverige til 
våren, når alle andre tiltak ikkje har verka, kjem til å plassera ut politi på Øresundsbrua og 
stogga alle asylsøkjarar. Om ikkje før så kjem grensene då til å verta heilt stengde nedetter 
Balkan-korridoren like til Egearhavet, seier Ruist. Den svenske regjeringa er òg i gang med å gje 
seg sjølv rett til å stengja Øresundsbrua. 
 
Langs den andre hovudruta inn i Europa, over Middelhavet via Libya til Italia, er det kome 
140.000 migrantar i 2015 fram til 1. desember, skriv Die Welt 4. desember. Dagen før var meir 
enn 2000 flyktningar vortne berga til havs. Om Balkan-korridoren vert stengd, kjem endå fleire 
til å koma vegen over Libya. 
 
Talet på dei som kjem over den tyske grensa, svingar no mellom 2500 og 6500 i døgeret, skriv 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 30. november. Av desse 30.000 i veka reiser over 5000 vidare 
til Skandinavia. 
 
PLANEN OG BILETA  
I Tyskland stirer alle mot søraust, om ikkje dårleg vintervêr og tyrkiske grensevakter langs 
kysten mot Hellas skal få ned migranttala til eit handterleg nivå. Vil Merkels store plan lukkast? 
Kjernen i planen til forbundskanslaren er at den tyrkiske presidenten Erdogán skal stogga 
migrantane som er på veg gjennom Tyrkia før dei når fram til vestkysten og set over til dei 
greske øyane. I motyting skal EU betala tre milliardar euro til Tyrkia, som skal betra tilhøva for 
dei Syria-flyktningane som oppheld seg i landet. Dessutan skal det byggjast opp eit system med 
kontrollert immigrasjon til Europa som skal undergrava menneskesmuglinga, og der dei legale 
immigrantane skal fordelast på EU-landa i avtala kontingentar. 
 
Men kvifor er det meir moralsk høgverdig å stogga migrantane i Tyrkia enn på den tyske 
grensa? Ei forfattargruppe med mellom andre Stefan Aust skriv i Die Welt 9. november at det 
er frykta for stygge fjernsynsbilete av «fortvila kvinner og born i trengsel i Passau eller andre 
tyske grenseovergangar, jaga attende av køllene og vasskanonane til tyske politifolk», som driv 
Angela Merkel ut på den lange omvegen til Tyrkia for å få ned asyltala. «Å unngå uheldige 
bilete har vorte hovudmålet til den tyske statskunsten», kommenterer forfattarane. 
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I eit intervju i den seinaste utgåva av Der Spiegel gjev sjefen for det tyske kanslarkontoret, Peter 
Altmaier, uttrykk for Merkels syn: Landegrenser kan ikkje effektivt stengjast i epoken til 
globaliseringa. Heller ikkje kan ein hindra menneske i å kryssa havgrenser som dei mellom 
Europa og Afrika eller mellom Hellas og Tyrkia, utan brot på humanistiske prinsipp. 
 
Skulle migrantane på sjøen stoggast utan avtalar med landa dei kjem frå, måtte ein med vitende 
og vilje la dei drukne i tusental, og dette er ikkje eit alternativ, seier Altmaier. Etter dette 
synspunktet har ikkje europearane noko anna val enn å ta inn dei som kjem, og freista å få tala 
ned gjennom avtalar med og økonomisk hjelp til dei landa som har flyktningar, og kan altså 
ikkje stogga migrantstraumen med humanistiske middel om ikkje Tyrkia og Libya hjelper til. 
 
KONSEKVENSANE  
Merkel har sett Tyskland i ein situasjon der migranttala ikkje er berekraftige på sikt korkje når 
det gjeld økonomi eller integrering, og difor må ned, samstundes som ho ikkje vil tvinga tala 
ned med maktmiddel som tyskarane rår over åleine, altså grensestengsel og grensepoliti. Ho må 
difor få andre til å hjelpa seg. Tyrkia må stogga dei som er på veg; Hellas og Italia må vakta 
grensa si mot Tyrkia, registrera dei som kjem, og slutta med å senda dei vidare nordover. Såleis 
er den økonomisk sterkaste og mest folkerike staten i Europa politisk lamma i migrantkrisa. 
 
Kor lett Tyrkia kan stogga migrantane, synte seg straks etter toppmøtet med EU 29. november, 
då ein tryggleiksstyrke på 300 mann hindra nesten 3000 flyktningar i å reisa frå den tyrkiske 
austkysten til Lesbos, melde Die Welt 4. desember. Tyrkarane, som ikkje har problem med å 
kontrollera massemedia eller tola bilete av korleis ordensmakta kontrollerer folkemassar, held 
migrasjonskrisa i si hole hand. 
 
Som Der Spiegel skriv, gjer dét Europa sårbart for tyrkisk press: «Når Ankara vil setja 
interessene sine igjennom, treng ikkje den tyrkiske regjeringa gjera anna enn å opna døra for 
flyktningane att. » Merkel planlegg med andre ord å løysa migrasjonskrisa med å gje Erdogán eit 
våpen han kan nytta mot EU i årevis framover. 
 
ALLIANSEN AV DEI UVILJUGE  
Som «vederlag» for at Tyrkia stoggar migrantane for Merkel, er det meininga at EU i tillegg til 
pengestønaden skal ta inn «europeiske flyktningkontingentar», seier Altmaier i intervjuet med 
Der Spiegel. Det kan tyda at samarbeidet med Tyrkia ikkje vert noko av om ikkje EU tek inn 
om lag ein halv million syriske flyktningar frå Tyrkia, Libanon og Jordan, i tillegg til den dryge 
millionen som alt er komen. 
 
Men ingen land i Europa vil ha fleire flyktningar. Merkel har difor danna ein intern «union» 
innanfor EU, skriv Der Spiegel 50/2015 i artikkelen «Alliansen av dei uviljuge». Rundt seg har 
den tyske forbundskanslaren samla eit lite utval EU-land, ufriviljug ironisk kalla «alliansen av dei 
viljuge» - mellom dei Tyskland, Sverige, Austerrike, Frankrike og Be-Ne-Lux-landa - som eit 
samtaleforum når det gjeld planen om at EU skal henta inn fleire krigsflyktningar frå 
Midtausten og fordela dei på alle EU-landa. 
 
Men mange av desse «viljuge» landa som skal ta imot kanskje 400.000 flyktningar i tillegg til dei 
som alt er komne, er nett dei som alt no er tvinga i kne av uhandterlege asyltal: Tyskland sjølv, 
Austerrike og Sverige. Korleis skal Merkel få gjennom ein politikk som i praksis inneber at slike 
kriseråka land skal fordela hundretusenvis av nye flyktningar mellom seg? England har avvist å 
vera med på kontingentordninga, Frankrike vil ikkje ta meir enn 30.000 i 2015-16. I det franske 
politiske miljøet rår fortviling over Merkels flyktningpolitikk, skriv Süddeutsche Zeitung 4. 
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desember: «Kanslaren øydelegg alt for oss, politikken hennar jagar veljarane våre i armane til 
Front National», seier ein Europa-ekspert i Sarkozys republikanske parti. 
 
MINI-SCHENGEN  
EU og Tyskland vurderer òg planar om eit «Mini-Schengen», skriv Der Spiegel, der nasjonar 
som ikkje vil vera med på fordelinga av flyktningar frå Midtausten, slik som Polen, Tsjekkia, 
Slovakia og Ungarn, og land som ikkje kan eller vil verna yttergrensa si, slik som Hellas, vert 
sette utanfor. Eit slikt «Mini-Schengen» med et eige grenseregime ville då femna om Tyskland, 
Austerrike, Nederland, Belgia og Sverige. 
 
Merkel skal dessutan ha lova den argaste politiske motstandaren sin i migrantsaka, CSU-leiaren 
Horst Seehofer, at stenginga av dei tyske grensene, kanskje i ramme av eit slikt «Mini-
Schengen», vert vurdert som eit ytste middel til å få immigrasjonen ned på berekraftig nivå, skriv 
Der Spiegel. 
 
GRENSENE KJEM ATTENDE  
Med slike utsikter bur landa langs Balkan-korridoren seg på at Merkels plan kan mislukkast. 
Over ei strekning på 3,7 kilometer på begge sider av grenseovergangen i Spielfeld skal 
austerrikarane i dei neste vekene sperra av grensa si mot Slovenia. Delar av Slovenias grense 
mot Kroatia, som er Schengen-grense, er alt no sperra av med gjerde og piggtråd, og dei 
opningane som står att, kan lukkast på relativt kort varsel. 
 
På sørgrensa si mot Hellas har Makedonia stasjonert politistyrkar og lagt ut piggtråd; berre 
syrarar, irakarar og afghanarar slepp gjennom, eit tiltak som etter det ZeitOnline skriv 1. 
desember, er sett i verk etter løynd press frå EU. I førre veke sat 6000 iranarar, pakistanarar, 
bangladesharar og afrikanarar i kulda og regnet, berre med enkle telt, på eit jorde på grekersida 
og vona på eit høve til å forsera sperringane, skreiv Die Welt 4. desember. Opptøyar oppstod 
då dei vart freista tvinga inn i tog som skulle frakta dei attende til Athen. 
 
KONFLIKT I EU  
Mens menneska slåst for livet på Balkan-ruta, går usemja om korleis migrasjonskrisa skal løysast 
heilt til topps i EU. Den 2. desember lét EU-presidenten Donald Tusk seg intervjua i fleire 
store europeiske aviser, mellom anna Süddeutsche Zeitung, der han åtvara mot Merkels 
migrasjonspolitikk, fordi han gjev vanlege menneske i Europa kjensla av at den politiske eliten 
har mist kontrollen: «Om vi vil overtyda medlemsstatane og menneska om at kapasiteten vår til 
å ta imot menneske ikkje svekkjer tryggleiken vår, må vi òg syna at vi er i stand til å verna 
grensene våre. » Og mot dette synet seier Peter Altmaier, Merkels talerøyr: «Ikkje noko land er 
i stand til å sikra yttergrensene sine heilt og fullt, ikkje eingong eit så totalitært land som Nord-
Korea.»  
 
11. desember 2015 
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Stemnemøte med globaliseringa 
Dagen før landsmøtet i det tyske regjeringspartiet CDU starta denne veka, kom Angela Merkel 
kritikarane sine i flyktningpolitikken i møte med formuleringar ho helst ville ha vore utan. I 
framlegget til landsmøteutsegn vart det teke inn at «heller ikkje eit så sterkt land som Tyskland 
kan i lengda makta å ta imot så mange flyktningar» som i dag, og «difor vil og skal vi få talet på 
flyktningar monaleg ned». Men i landsmøtetalen sette Merkel orda inn i sin eigen kontekst. 
 
PARTIET SOM KYRKJE 
Kompromissutsegna om å få flyktningtala ned vart lagd fram som sjølvsagde innsikter, saman 
med ei dobbel truvedkjenning: globaliseringa som lagnaden til det moderne mennesket og 
regjeringspartiet CDU som protestantisk folkekyrkje. 
 
Skal vi tru landsmøtetalen til Merkel, ligg idégrunnlaget til CDU i ideen om «det verdet Gud 
har gjeve kvart einskilt menneske». For CDU kan det difor ikkje finnast menneskemassar, berre 
einskildindivid. «Det tyder at det i dag ikkje kjem menneskemassar til oss, men at det tvert om 
kjem einskildindivid til oss», heitte det i talen. 
 
Når Merkel sa dette, skriv kommentator Thorsten Denkler i Süddeutsche.de 14. desember 
2015, var det heilt stilt i salen i nokre sekund, som om delegatane trong denne tida for å skjøna 
kva som vart sagt. Så, som om alt brått fall på plass, braut med eitt applausen ut for denne 
setninga: «Også for CDU er menneskeverdet noko ein ikkje kan røra ved. » Slik vert politikken 
til religion, partiet til kyrkje og pressa til kyrkjelydsblad. For sjølvsagt kunne òg Merkels 
motstandarar argumentera med menneskeverdet til dei millionane av einskildmenneske i 
Midtausten som ikkje får hjelp til det mest naudsynte, sidan alle ledige pengar og meir til no 
vert nytta på dei hundretusenvis som har kome seg fram til Tyskland. 
 
Det er jo ikkje slik at dei som har andre praktiske løysingar på flyktning- og migrantkrisa enn 
Merkel, er motstandarar av menneskeverdet og vil einskildindividet vondt. Men Merkel, som 
sjølv ikkje er truande kristen, nyttar Gud og kristendomen som middel i den politiske kampen 
sin. Dei som er usamde med henne, får såleis passet sitt påskrive som ukristelege. Det sender 
landsmøtedelegatane på beina i applaus, for kven vil vera inhuman så alle ser det? Men truleg 
aukar det polariseringa i landet når opposisjonen i CDU lèt seg fanga inn av ein politikk som 
folkefleirtalet er imot, og som no knapt har plass attende i den politiske verda. 
 
EIN FRAMANDLEKAM I CDU 
I samtaleprogrammet til den tyske fjernsynsjournalisten Sandra Maichberger ei vekes tid føre 
CDU-landsmøtet sa forfattaren og Der Spiegel-kommentatoren Markus Feldenkirchen, ein 
tilhengjar av Merkels flyktningpolitikk, at motstanden mot Merkel er mykje breiare enn det 
leiinga i CDU trur. 
 
På grunnplanet i partiet rår kjensla av å vera «svikne», og trykket etter ei kursendring er 
«enormt», det når berre ikkje fram til partileiinga. «Merkel har alltid vore ein framandlekam i 
partiet sitt», hevda han. Både i eurokrisa i 2010 og med vedtaket om avvikling av alle tyske 
kjernekraftverk etter Fukushimaulukka i 2011 regjerte ho etter stemninga i folket og hamna på 
standpunkt til venstre for tradisjonelle tenkjemåtar i CDU. Posisjonen hennar i CDU kviler 
ikkje på politikken ho fører, men på evna hennar til å tryggja regjeringsmakta for partiet, meinte 
Feldenkirchen. Men i flyktningsaka går ikkje dette lenger, fordi ho her står utanfor både partiet 
sitt og folkefleirtalet. Fordi basisen hennar ikkje er i partiet, men i folket, svinn maktposisjonen 
hennar i CDU i same takt som ho misser støtte i folket. 



 255 

 
Det kan sjå ut som om Merkels siger på CDU-landsmøtet svekkjer denne analysen. Men 
analysen kan kompletterast av synsmåtane til ein annan av deltakarane i samtalen, journalisten 
Wolfgang Herles, som hevda at Merkel gjennom tida si som kanslar er vorten «upolitisk». 
 
I artikkelen «Angela Merkel og dansen til vampyrane», publisert på nettsida Tichys Einblick 31. 
oktober 2015, skriv Herles at Merkel har fråteke CDU alle prinsipp og eit overordna 
verdsbilete og gjort det til eit sentrumspopulistisk parti som navigerer etter skiftande folkeleg 
konsensus. I ti år har Merkel unnvike politisk konfrontasjon og flytt standpunkt alt etter kva ho 
fekk av folkeleg medhald. Fordi ho alltid har retta seg inn etter folkestemninga, oppnådde ho 
«absolutt herredøme over den tyske hovudstraumen» og måtte aldri kommunisera synspunkta 
sine til folket. Alltid med folkefleirtalet på si side har ho i sitt eige parti CDU styrt eineveldig og 
trong heller ikkje her å dyrka samtale og diskusjon. 
 
I flyktningsaka bryt denne strategien saman, skriv Herles. CDUs faste, liberal-konservative 
veljarar vert drivne ut av politikken eller til høgreradikale standpunkt. Det einaste som held 
partiet saman, er lydnaden til leiaren, som berre varer så lenge ho sikrar partiet regjeringsmakta. 
Men reelt fører Merkels politikk til at CDU og «heile landet vert splitta», fordi ho «støyter bort 
dei som ikkje vil følgja henne». 
 
POLARISERING 
Tida som kjem, vil syna om desse analysane, som meiner å sjå ein heil avgrunn mellom 
Tysklands politiske leiarskap og ein veksande folkeleg opposisjon, som vert meir og meir 
radikal di mindre politikarane tek omsyn til han, tek feil. Men Merkels landsmøtetale var ein 
freistnad på nettopp å rigga til eit idégrunnlag og kommunisera ein heilskap som kunne forklara 
og forsvara flyktningpolitikken hennar. Partitoppen lét seg riva med. Kanskje kjem folket etter? 
Kommentatoren Nico Fried seier i Süddeutsche Zeitung 15. desember 2015 at Merkels tale var 
eit retorisk kunststykke der ho utvida sitt eige «eg» til å femna om heile det kristeleg-
demokratiske «vi», slik at alle kjende seg omfamna på grensa av å verta kvelte. Partiet vart sett 
på val mellom ope opprør eller full lydnad og valde lydnaden. Landsmøtetalen, som mange 
meiner var Merkels beste nokosinne, ser Fried som «ein stor suggesjon», der den 
flyktningpolitikken som ho strengt teke skulle tvinga ei motviljug forsamling til å akseptera, vart 
framstilt som eit storarta humanitært og europeisk prosjekt som alle i salen hadde vore med på 
frå starten av, endå dei i røynda aldri vart spurde. Merkel «omprogrammerte all softvara i 
CDU». Men dimed miste folkefleirtalet all representasjon i regjeringspartiet. 
 
PLANEN  
I Merkels verdsbilete er konfliktar mellom nasjonale interesser underordna. Tyskland skal 
«føyast inn» i Europa, Europa skal «føyast inn» i «den globale ordninga», idet ein «byggjer bruer 
frå Europa til Afrika, til Tyrkia, til asiatiske land», sa ho i landsmøtetalen. Migrasjonskrisa er 
eigenleg ikkje ei krise, men Tysklands og Europas «rendevouz (stemnemøte) med 
globaliseringa». 
 
Merkels plan går ut på ein kombinasjonen av tyrkisk grensevern som skal stogga illegal 
immigrasjon, og europeiske flyktningkontingentar som skal legalisera ei innvandring på om lag 
400.000 flyktningar til Europa årleg, fordelt på EU-landa. Men på informert hald i Brussel vert 
det sagt at høgst mellom 20.000 og 60.000 flyktningar kan koma inn i ei slik kontingentordning, 
skriv SpiegelOnline 13. desember 2015. På onsdag sette den austerrikske kanslaren Werner 
Fayman tilbodet til Tyrkia ned til «mellom 40.000 og 50.000», melder ZeitOnline 16. desember 
2015. Alt kjem no an på kva som er Tyrkias pris. 
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I mellomtida held flyktningstraumen fram. Førre veke kom 16.000 over Egearhavet til Hellas, 
melde SpiegelOnline 13. desember 2015. I talen sin på CDUs landsmøte tysdag skremde 
CDU-formannen Seehofer delegatane med at det dei seinaste fem dagane var kome 23.228 
flyktningar over grensa til Bayern. 
 
Men i Noreg held tala fram med å søkka og er no på 285 for siste veke, noko som vil gje 14.000 
på årsbasis. Det heng saman med at ingen lenger kjem over grensa i nord, og med den svenske 
grensekontrollen som avviser dei som ikkje vil søkja asyl i Sverige, og som då ikkje kan reisa 
vidare til Noreg. 
 
På nyåret kan ein vente seg ny nedgang, sidan Sverige, som sist veke fekk fleire enn 3500 
asylsøkjarar, strammar til med krav om gyldige identitetspapir for å få sleppa inn i landet. Sidan 
berre eit mindretal av flyktningane har slike papir, fryktar danskane at dei skal verta 
endestasjonen for asylsøkjarane og vil innføra same ID-kontroll straks Sverige set avgjersla si ut i 
livet 4. januar til neste år. Resultatet kan verta at asyltala søkk drastisk i heile Skandinavia. 
Presset vil då auka tilsvarande i Tyskland. 
 
HØGT SPEL 
Kven ville ikkje vona at Merkel har rett eller trass i alt får rett? Ikkje noko ville vera betre enn 
om migrasjons- og flyktningkrisa vart løyst gjennom internasjonalt samarbeid, verdsøkonomisk 
reform, praktisk kristendom, global Marshall-hjelp og innsikta i at det ikkje finst noko anna i 
verda enn einskildindivid på leiting etter lovleg lukke. 
 
Men ikkje eingong tyskarane trur heilt på dette. Medan Merkel spelar høgt på global solidaritet 
og grenselaus menneskekjærleik, reknar det tyske politiet med fallhøgda i saka og planlegg for 
stenging av grensene, skriv Die Welt 14. desember 2015. Om det kjem til dette, vil ei slik 
stenging vara kort, men gje dei signala til omverda som trengst for at flyktningstraumen inn i 
Tyskland skal stogga. 
 
Planen reknar med at flyktningar vil verta viste attende på grensa til Austerrike, der berre nokre 
få asylsøkjarar unnataksvis vil sleppa inn. Meir enn 60 grenseovergangar vil verta sperra, mellom 
dei bruene over Salzach og Inn. I områda innanfor grensa vil politistyrkar freista å pågripa alle 
som har kome seg ulovleg inn i landet. Flyktningar som kjem seg forbi denne andre 
forsvarslina, vil verta samla opp i mottakssenter og flogne attende til grensa i helikopter. 
 
18. desember 2015 
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Angsten for dei andre 
 
Meiningsmålingar syner at heile 55 prosent av innbyggjarane i landet ser framover i tida med 
frykt, medan talet i 2013 var berre 28 prosent, skriv SpiegelOnline 16. desember 2015. Truleg 
kjem angsten til tyskarane av at flyktningkrisa i 2015 fekk så stort format at det individuelle og 
humanitære perspektivet vart overvelda av det kollektive. Andleta vart borte i massen, ikkje for 
dei som melde seg som friviljuge i mottaksapparatet, men for dei som kjende seg truga. 
 
For dei fleste stod hendingane fram som historiske. Det fekk folk til å tenkja på liknande 
masserørsler, nærare bestemt folkevandringane og undergangen til Romarriket i tida 375-600 
etter Kristus. 
 
DEMOGRAFI OG ANGST  
Til Die Welt 11. september 2015 seier den tyske historikaren Alexander Demant, som har 
arbeidd med romersk historie, at samanlikninga mellom migrasjonskrisa og folkevandringstida 
«er rettkomen på fleire punkt». Det gjeld talet på migrantar, «forma på rørsla», det at menneska 
faktisk vandrar til fots nett som i antikken, og for det tredje er motiva som driv vandringa 
«vesentleg dei same», nemleg «fattige og folkerike lands trykk mot rike og stort sett barnefattige 
folk». 
 
I dette perspektivet vert Europa råka av eit dobbelt trugsmål, to «bølgjer»: «eldrebølgja» 
innanfrå og «migrasjonsflaumen» utanfrå. Dette er ein enkel, men kraftig tankestruktur: «Vi» er 
få og vert eldre, «dei» er mange og unge og på veg mot oss, millionar av dei, ein «flaum» som vil 
drukna oss. Angsten for dei andre vert då eksistensiell. 
 
Den demografiske nedgangen gjeld heile Europa, men særleg Tyskland, eit land med lågare 
fødselstal enn noko anna industriland. Statistische Bundesamt reknar med at folkesetnaden i 
2050 vil falla til 74 millionar, 7 millionar mindre enn i dag. 
 
 
FOLKEVANDRINGSTIDA  
«Utfordringa frå islamistar og andre religiøse fundamentalistar liknar motsetninga mellom 
Romarriket og dei kristne, som nekta å la seg integrera før keisaren sjølv kraup til krossen og 
vart kristen», seier Demant, som lét det skina gjennom at europearane lyt læra av feilstega til 
Romarriket: Når immigrasjonstakta er høgare enn integrasjonstakta, fell lojaliteten i 
folkesetnaden til rettsordninga bort, og dette undergrev kulturen og staten. 
 
Men kva er det som held ideen om demokratiet oppe, om det ikkje er trua på 
einskildindividets mynde og rett til å gjera seg gjeldande? Korleis skulle rettsordninga kunna 
fungera, om vi ikkje trudde at einskildindivida har like rettar? Er ikkje denne trua grunna i 
opplevinga av det særpreget mennesket har som skapnad, og den grenselause verdien til 
individet? Denne opplevinga av verdien til individet er vorten støtta opp av den kristne 
tradisjonen og den humanistiske lærdomstradisjonen. Den kristne gudsrøynsla slik ho vart 
formidla i evangelia, og den europeiske sjølvrøynsla som gjennomvev den vestlege 
filosofitradisjonen, gav med fokuset sitt på verdien og retten til einskildindividet merg og 
berekraft til dei ytre institusjonane og fridomane som kjennemerkjer vestleg sivilisasjon. 
 
Difor er det eit paradoks at dei som vil berga denne sivilisasjonen, berre talar om dei ytre 
strukturane og aldri om den idébasisen alt var bygt på. Då den amerikanske politologen Francis 
Fukuyama var i Noreg i oktober, vart han intervjua av Aftenposten 8. oktober 2015, der det 
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heitte at han i den nye boka si, Political Order and Political Decay, skriv at «en vellykket stat har 
borgere som deler en distinkt identitet og felles formål». 
 
Men kva for ein «felles identitet» tilrår Fukuyama for dei europeiske statane? Jau, dei må 
«forme sin nasjonale identitet rundt politiske verdier». «For å overleve» må europearane snikra 
saman identitetane sine rundt til dømes «demokrati». 
 
UTHOLINGA  
Men den demokratiske politiske ordninga er ikkje i seg sjølv ein grunnverdi, men kviler på 
oppfatninga av mennesket i kristendomen og den humanistiske lærdomstradisjonen. I dag er 
desse tradisjonane tomme for dei som skal halda dei oppe. I kyrkja talar prestane heller om 
Palestina-konflikten og flyktningsaka enn om menneskets åndelege vesen. Dei intellektuelle 
skriv og talar om institusjonar, litterære metodar eller språkfilosofi, men vert forlegne om 
nokon spør kva eit menneske er. 
 
Paradokset i vestleg sivilisasjon er at filosofien og kristendomen ber fram det moderne individet 
som så forkastar kristendomen og filosofien. Dermed står det moderne individet der utan basis, 
og det same gjeld når det kjem til stykket den demokratiske og rettsstatlege ordninga. Så lenge 
har desse ordningane vore tekne for gjevne som dei best mogelege at dei fleste av oss har 
gløymt korleis ein argumenterer skikkeleg for dei. 
 
Om det er ein historisk parallell mellom Romarrikets fall og Europa i dag, må det vera nett i 
denne utholinga av den kulturelle bere- og overtydingskrafta. Vestverda har skapt framgang på 
alle praktiske område og gjeve individet meir og meir fridom. Difor verkar òg Vesten som ein 
magnet på store delar av menneska i verda. 
 
Men dei som kjem, tek med seg religionen sin, slik at dei har noko å leva for, ikkje berre noko 
å leva av. Sjølve har vi på dette feltet ikkje anna å by på enn ein utvendig toleranse for alt det 
fornufta vår innvendig ikkje toler. Men vi vil gjerne læra andre opp i denne toleransen, i 
demokrati, ytringsfridom, likestilling og retten til å velja sin eigen livsstil, alt saman ting som 
berre kan argumenterast for med den læra om einskildindividet vi sjølve ikkje lenger trur på og 
knapt har kjennskap til. 
 
24. desember 2015 
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Religionskrig i den politiske sona 
Rett før julaftan fekk Den norske kyrkja høyra frå innvandrings- og integreringsminister Sylvi 
Listhaug (Frp) at ho er «gjennomsyret sosialistisk». Bakgrunnen var at preses i kyrkja Helga 
Haugland Byfugllien hadde meint at overføringa regjeringa hadde gjort av pengar frå bistand til 
asyl, var «uverdig». I eit intervju med NRK 17. desember 2015 nemnde Listhaug òg 
standpunktet kyrkja har teke til oljeleiting i Lofoten som døme på kva ho meinte var uttrykk for 
ei venstreorientert politisering av kyrkja, og ho kalla denne typen moralsk ladd kritikk av 
politiske motstandarar for «godhetstyranniet som rir det norske samfunnet som en mare». 
 
MORALPOLITIET I POLITIKKEN  
Å kalla flyktningpolitikken til kyrkja for «godhetstyranni» er ikkje eit ordval som tener 
ordskiftet, men lese i samanhengen er det heller ikkje eit innlegg for vondskap eller uttrykk for 
«fornektelse av vår felles humanitet», slik som Gunnar Stålsett seier i førre Dag og Tid. 
 
Meiner Sylvi Listhaug at det er gale å vera eit godt menneske? Er ho ein motstandar av 
menneskelegdom? Sjølvsagt ikkje. Ho meiner at ein politikk som lèt seg styra av moralske 
prinsipp utan å tenkja langt nok når det gjeld konsekvensane av politikken, er kortsiktig og kan 
få utilsikta resultat, slik at den som styrer etter det gode med dårleg politisk sikt, kan enda i det 
vonde. Ho nyttar eit uheldig omgrep til å spissa ein påstand om at moralsk autoritet vert 
misbruka i det politiske ordskiftet. 
 
Men i kva mon er kyrkja «sosialistisk»? I artikkelen «Mørkeblå klagesalme» i Vårt Land 4. 
januar 2016 viste Erik Lunde, som er leiar i KrF i Oslo, til at dei politiske utspela til biskopane 
heng saman med at «det sosialetiske engasjementet» vert teke på alvor i kyrkja, som «ikke kan 
forholde seg taus i møte med sortering av menneskeliv, sosial urettferdighet og rovdrift på 
skaperverket». 
 
Men her ser det ut til at Lunde stadfester dei påstandane han vil visa attende. Når han nemner 
gode saker som alle menneske går inn for, så som motstand mot verdisortering av menneskeliv, 
urettferd mot menneske og øydelegging av naturen, og reserverer slike allmenne saker for seg 
sjølv og kyrkja, vert motparten hans, ved dette høvet Sylvi Listhaug, sortert ut som tilhengjarar 
av det vonde. Ved å ta monopol på gode målsetjingar som alle har, og trekkja moralen inn på 
partikontoret sitt og låsa døra vert andre vegar til målet, altså andre politiske syn, forkjetra som 
umoralske. 
 
SOSIALETIKKEN OG MARXISMEN  
Bakgrunnen for den «sosialetikken» som Lunde omtalar, ligg som Rune Slagstad skreiv i 
artikkelen «Sedelighetens gjenkomst» i Vårt Land 30. desember 2015 i teologen Tor Aukrusts 
tobandsverk Mennesket i kulturen frå 1965- 66 med ein verdikonservativ og nymarxistisk 
inspirert kritikk av den sosialdemokratiske trua på at meir industri og meir velstand var utan 
skuggesider. Aukrust bygde på teorien om framandgjering hjå den unge Karl Marx og meinte at 
drivkreftene i den moderne samfunnsutviklinga - naturvitskap, teknikk og industri - styrde 
menneskelivet slik at vi ikkje lenger kunne rå over våre eigne liv og forma vår eiga historie. 
 
Kanskje kunne ein samanfatta det sosialetiske perspektivet slik: Moderne vitskap, teknikk og 
økonomi har ein så overveldande innverknad på livet og sinnet, og ofte på eit vis som strir mot 
kristne ideal om sjølvforsaking og sjølvkontroll, nøysemd og sosial omsorg, at dei kristne svik 
trusgrunnlaget sitt om dei ikkje går inn for å temja samfunnskreftene etter etiske retningsliner. 
 



 260 

Men temjinga av samfunnskreftene er eit marxistisk prosjekt. Dermed vert to så ulike livssyn 
som kristendomen og marxismen førde i nærleiken av kvarandre gjennom den moderne 
samfunnsutviklinga. 
 
I 1970-åra spela Tor Aukrust og sosialetikken hans hovudrolla i nyorienteringa til 
Arbeidarpartiet når det gjeld tilhøvet mellom kristendom og sosialisme, ei nyorientering som 
førde til at Ap tok tanken om nestekjærleik inn i ideologien sin. På landsmøtet i 1975 sette 
partiet likskapsteikn mellom solidaritet og nestekjærleik. Denne samansmeltinga av kristen 
sosialetikk og sosialistisk politikk ligg til grunn òg for mykje av den nyare ideologien til KrF og 
forklarar tilnærminga det partiet har hatt til Arbeidarpartiet. 
 
Frode Lagset, som skriv doktorgrad om Tor Aukrust, seier til Vårt Land 30. desember 2015 at 
«veldig mye av tankegodset» til Aukrust lever vidare gjennom dei som no sit i kyrkjelege 
maktposisjonar, jamvel om få hugsar namnet hans. Aukrusts bidrag var nesten 
«paradigmesettende» i kyrkja, seier Lagset. Kjell Magne Bondevik stadfester dette når han i 
same reportasjen kallar Mennesket i samfunnet «en slags grunnbok for meg». 
 
KYRKJA SOM RÅDGJEVARTENESTE  
I dag er inntrykket at kompromisset mellom kristendom og sosialisme som sigra i 
Arbeidarpartiet, seinare òg har vunne fram i kyrkja. Men dette kompromisset svekte ikkje berre 
marxismen og klassetenkinga i Ap, men òg kristentrua i kyrkja. Når biskopar og prestar ytrar 
seg offentleg i dag, er det sjeldnare om trusspørsmål og personlege livsval enn om utslepp av 
CO2. 
 
Denne flyttinga av hovudvekta i kristendomen frå den personlege religiøse røynsla til 
sosialetikken, har late kyrkja meir og meir stå fram som eit statleg finansiert sosialkontor og 
gratis terapitilbod. 
 
På nettsida si profilerer kyrkja seg som rådgjevarteneste med sosialt samvit. Det fyrste du får sjå, 
er biletet av ein ung og smilande, kvinneleg sjømannsprest som ser kjærleg på deg og byd deg 
inn til chat med «nettprestane» i den døgnopne «nettkyrkja» der du kan «dele, spørre, undre, 
klage, gråte eller le» om kva det måtte vere. Snøgt kjem større politiske saker opp på nettsida, 
og då særleg migrasjonskrisa og klimakrisa, som dominerer nyhendeoppslaga til kyrkja. 
 
Artiklar om den mystiske eininga mellom Kristus og menneskesjela, eller kva for djupare 
meining og konsekvens som kan liggja i den uhøyrde hendinga der Gud vart menneske, eller 
kva oppstoda og overvinninga av døden eigenleg kan innebera, er heilt fråverande, nesten som 
om kyrkja skulle skamma seg over si eiga tru. 
 
PRINSIPP OG RETORIKK  
Sjølvsagt må kyrkja og dei kristne leggja an det kristne perspektivet på samfunnsutviklinga og 
politikken, særleg der ein ser eintydige og medvitne brot med humanistiske tradisjonar. Men 
kyrkja må ikkje forenkla vanskelege politiske spørsmål til moralske symbol. 
 
Om det fører til mindre menneskeleg liding å ta inn kvoteflyktningar frå Syria til Noreg enn å 
nytta mest mogeleg ressursar i nærområda, er usikre politiske spørsmål som krev innsikt og 
vanskelege val, ikkje retorikk om godt eller vondt. Det same gjeld spørsmålet om bistand, som 
nokon kan jamstella med velgjerdsføremål til fattige, men som andre vil meina har innslag av 
moderne imperialisme som hindrar andre land i å utvikla seg på andre kulturelle premissar enn 
dei som vert leverte av dei vestlege forbrukarsamfunna. 
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I den offentlege framferda til kyrkja vert den generelle omsorga for ein natur under press og 
menneske i naud stadig omsett til meir spesifikke og dermed òg meir partipolitiske synsmåtar. 
Vern om skaparverket er vorte til vern av Lofoten, og den generelle nestekjærleiken er vorten 
utmynta som krav om at Noreg må ta inn 10.000 kvoteflyktningar frå Syria, ikkje berre 8000. 
 
Den siste preika i Bergen domkyrkje før kommunevalet i fjor haust vart avslutta med ei 
inntrengjande oppmoding til kyrkjelyden om å velja med hjarta og med tanke på flyktningane 
når vi gjekk til urnene, ei nokså klår kyrkjeleg tilråding om ikkje å røysta på hjartelause parti 
som Høgre og Frp. 
 
«Jeg blir flau», var kommentaren til biskopen i Stavanger, Erling Pettersen, då regjeringa i mai i 
fjor reserverte seg mot det talet kvoteflyktningar som opposisjonspartia gjekk inn for, som om 
flyktningepolitikk, asylsystem, migrasjon, fattigdom, globalt økonomisk system, bistand, 
kulturskilnader og krigsårsaker er eit einfelt spørsmål om moral, heva over politikk og 
argumentasjon. 
 
Typisk for denne utviklinga i kyrkja er den måten teologen Gyrid Gunnes nytta spalta si i 
Klassekampen på julaftan. I staden for å skriva om det religiøse aspektet med Guds 
menneskeleggjering valde ho det politiske og sa at det viktigaste i julebodskapen er at 
«evangeliene øver motstand mot det romerske imperiets handlinger og ideologi», altså at 
antiimperialismen er det viktigaste innslaget i kristendomen. 
 
8. januar 2016 
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Stø asylkurs i Tyskland 

I samtaleprogrammet «Hart aber fair» 11. januar på tysk TV var temaet kva konsekvensar Köln-
åtaka på kvinner vil få for flyktningpolitikken i Tyskland. Inntrykket denne framsyninga gav, er 
at åtaka ikkje vil få større konsekvensar for politikken. 

I fjernsynssamtalen fekk ein demonstrert posisjonane i tysk offentleg debatt, om ikkje i det tyske 
folket. Den unge kvinna Anja Meier, som sjølv hadde vore råka av åtaka i Köln og som kanskje 
skulle representera folket, opna programmet i eit kort intervju med programleiaren. 
 
Til anerkjennande nikking i politikarpanelet hevda ho at for henne var det «likegyldig kvar 
overgriparane kjem frå», altså at migrasjonsbakgrunnen til mennene som gjekk til åtak på 
kvinner i Köln, ikkje burde vere noko tema. Berre kjønnet, vart det gjennom heile programmet 
understreka av den parlamentariske leiaren for Dei grøne, Renate Künast, som ikkje lét seg 
rokka til å kalla dei som hadde stått for åtaka for noko anna enn det etnisk og sosialt nøytrale 
«overgriparane». 
 
Det direkte spørsmålet frå programleiaren om «kven var det som ved dette høvet trakka rettane 
til kvinnene under føtene», ville ho fyrst ikkje eingong skjøna, før ho svara det med ein 
omgåande manøver: «Dei som trakka på kvinnene, var ganske enkelt lovbrytarane, og vi må syta 
for at dei vert straffa utan omsyn til kvar dei kjem frå eller kven dei elles er. » Poenget til Künast 
var at seksuell vald eksisterte i Tyskland lenge før overgrepa i Köln, og at det derfor er ei 
mistyding å knyta åtaka til migrantmiljø. 
 
Det Künast og dei som tenkjer som henne då ikkje tenkjer på, kunne ein føydd til, er at denne 
koplinga mellom åtaka og migrantane ikkje er til å koma utanom andre stader enn i dei 
humanistisk og liberalt orienterte elitemiljøa. Berre her kan ein kosta på seg å sjå bort frå at 
nesten alle overgriparane som det så langt har vorte reist tiltale mot, kjem frå Nord-Afrika. 
 
Om ein ikkje vil sjå nøyare på denne kjensgjerninga og bakgrunnen for henne, råkar mistanken 
og sinnet til folk alle migrantmiljøa, i verste høve utan andre forklaringar enn dei reint etnisk-
kulturelle. 
 
MAROKKO 
Men både politiet og pressa i Tyskland ser meir og meir i retning av Nord-Afrika og særleg 
Marokko. Dette heng ikkje berre saman med at så mange av dei mistenkte kjem frå denne 
regionen, men òg med at kriminaliteten er svært ulikt fordelt mellom ulike migrantgrupper. 
 
Dette seier sjølvsagt ikkje noko om kven som faktisk var overgriparane i Köln. Men det vekkjer 
likevel merksemd hjå etterforskarane. For Köln-politiets eigne tal syner at syriske migrantar 
nesten ikkje gjer lovbrot i Nordrhein-Westfalen; berre 0,5 prosent av dei kjem i kontakt med 
politiet etter eitt år i fylket. Tala for nordafrikanarane fortel ei heilt anna historie: 40 prosent av 
marokkanarane, 40 prosent av algeriarane og 40 prosent av tunisiarane i Köln var registrerte hjå 
politiet før det var gått eitt år etter dei kom til Tyskland. 
 
Tilstrøyminga av unge marokkanarar til Tyskland er sterkt aukande, og marokkanarar var alt i 
desember i fjor den femte største migrantgruppa, skriv Die Tageszeitung (TAZ) 12. januar. 
Nordafrikanske familiar sender den eldste sonen til Europa for å skaffa pengar, skriv Die Welt 
12. januar. Til Tyskland kjem dei ulovleg over Tyrkia. Hit flyg dei for 50 euro, skaffar seg falske 
papir og gjev seg ut seg for å vere syrarar, blandar seg i flyktningstraumen og endar til sist i 
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storbyane Köln og Düsseldorf, der det har danna seg eit «sosialt, kulturelt og næringslivsmessig 
sentrum» for kriminelle bandar som særleg driv med lommetjuveri. Omfanget av denne 
kriminaliteten overstig kapasiteten til politiet, skriv Die Welt 6. januar. 
 
Desse omstenda rissar opp ein mogeleg bakgrunn for Kölnåtaka der migrasjon og sosiale 
tilhøve spelar saman. Ungdomane som kjem i tusental til særleg Nordrhein-Westfalen, oppheld 
seg ulovleg i Tyskland eller har søkt om opphald utan von om å få tilslag. Dei har inga anna 
sosial tilknyting enn kriminelle miljø og inkje anna høve til inntekt enn kriminalitet, skriv Die 
Welt. 
 
KRIMINALITET, IKKJE KULTUR 
Den tyske justisministeren Heiko Maas har i denne saka konsekvent sett bort frå 
migrasjonsaspektet og kalla Kölnåtaka eit «mellombels sivilisasjonsbrot utført av ein 
hemningslaus horde», ei «ny form for organisert kriminalitet», og varsla at «alle 
gjerningsmennene må tiltalast og stå til ansvar», men utan å nemna migrasjonsbakgrunnen til 
gjerningsmennene (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 7. januar). 
 
Slik har den tyske regjeringa valt å individualisera Kölnåtaka. Angela Merkel kalla dei 
«motbydelege kriminelle handlingar» utan å setja dei i samanheng med migrasjonen, og det 
politiske svaret har vore å gjera det lettare å returnera asylsøkjarar som gjer straffbare 
handlingar. Den tyske flyktningpolitikken held altså fram som før. Grensa skal vera open, 
Tyrkia og EU skal hjelpa til så færre kjem over, same kva som hender i Köln eller andre byar i 
Europa. 
 
Men utgjevaren av Die Welt, forfattaren Stefan Aust, meinte den 10. januar at storleiken på 
innvandringa i seg sjølv må føra til vald. Det er kome like mange unge migrantar til Tyskland i 
2015 som det var soldatar i den austtyske hæren på høgdepunktet av den kalde krigen, kring 
600.000, og alle kan tenkja seg kva som ville henda om ein skulle senda slike mengder av unge 
menn inn i eit framandt land i grupper på mellom 4000 til 8000 dagleg: «Energiladde, 
heimlause karar, utan språkkunnskap, med litt lommepengar, innkvarterte i idrettshallar og 
teltbyar, side om side, høgreorienterte og venstreorienterte, autonome og skinheads, rockarar 
og punkarar, nokre med utdanning og nokre utan, tilhengjarar av Borussia eller Bayern, seng 
ved seng, tett i tett i dusjkøar og matkøar, slik som dei står der i dag, sunniane og sjiaene, 
tilhengjarar og motstandarar av Assad eller IS, flyktningar og migrantar frå Afrika, Asia, frå 
Pakistan og Afghanistan. » 
 
IBSENSK DRAMA 
Men ein verknad av berre høge migranttal i Tyskland og sosiale omstende i Nordrhein-
Westfalen kan alle åtaka på kvinner ikkje vere, sidan den same framgangsmåten der 
mannsflokkar omringar og isolerer kvinner som ein så går til åtak på, gjekk føre seg i fleire byar 
i Tyskland og dessutan i Sveits, Austerrike, Sverige og Finland. 
 
I samtaleprogrammet «Hart aber fair» spurde den tidlegare familieministeren og CDU-
politikaren Kristina Schröder om det ikkje er slik at ein mellom «migrantar med muslimsk 
bakgrunn finn ei førestelling om maskulinitet som ofte vert knytt saman med makt», og peika 
dermed på det kulturelle elementet i nyårsvalden mot kvinner. 
 
På dette punktet vart samtaleprogrammet til ufriviljug ibsensk drama: Programleiaren bad den 
framståande journalisten Heribert Prantl frå Süddeutsche Zeitung om å kommentere Schröders 
utsegn, og Prantl, representanten for den fjerde statsmakta med opplysingsoppdrag, gav seg 
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med stor energi til å tala om noko anna, nemleg betre politiarbeid, meir videoovervaking, 
raskare rettssaker og strengare straffer utan omsyn til kultur og religion. 
 
Berre under sterkt press frå programleiaren og videoinnslag om kvinnesynet i islamske kulturar 
lét representanten for Dei grøne seg tvinga til å svara på om ikkje Köln-åtaka måtte sjåast i 
samanheng med underliggjande kulturar i migrantmiljøa, men ville ikkje gå lenger enn til å tala 
om «patriarkalske strukturar» som finst overalt. Då Vera Schröder ville knyta slike strukturar til 
religionen, pådrog ho seg heva augnebryn og forarga hovudristing. 
 
DET VEDUNDERLEGE 
Ikkje eingong den opplagde samanhengen mellom høg innvandring, full arbeidsløyse, dårleg 
integrasjon og kriminelle miljø var alle i samtaleprogrammet viljuge til å diskutera. Faste grenser 
for innvandringa ville ingen setja. Til illustrasjon av slik grensesetjing synte programleiaren eit 
innslag om den danske asylpolitikken som går ut på å gjera Danmark maksimalt dårleg lika av 
migrantar. 
 
Det vart oppfatta som upassande og uaktuelt for Tyskland. Stengde grenser vart skildra som 
«kaos»; grenselaust asyl for flyktningar oppfatta journalisten Prantl som ein «vedunderleg 
tradisjon» som tusen valdsmenn i Köln ikkje skulle få øydeleggja. 
 
15. januar.2016 
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Merkel i tidsnaud 

Etter åtaka på kvinnene i Köln og fleire andre byar har kritikken mot Merkels opne-grenser-
politikk auka på etter at ho stilna all motstand på landsmøtet i CDU før jul. 

No har opposisjonen i partiet vakna til att og femner om frå ein tredjedel til knappe halvdelen 
av gruppa i Forbundsdagen, skreiv Frankfurter Allgemeine Zeitung 17. januar. I 
kringkastingsstasjonen ZDFs meiningsmåling i januar sa meir enn 60 prosent av tyskarane seg 
usamde med flyktningpolitikken hennar. Denne veka sokk CDU til det lågaste talet sidan 2012 
på den såkalla INSA-meiningsmålinga, medan det nasjonalkonservative AfD steig til å verta det 
tredje største partiet i Tyskland, skreiv Spiegel Online 19. januar. 
 
TIDA RENN UT  
Dei massive åtaka mot kvinner i Köln nyårsnatta var i seg sjølve ikkje nok til å få Merkel til å 
skifta kurs i flyktningog migrasjonssaka. Men den tyske ålmenta er skaka, og ein sterkt auka 
kritikk mot Merkel som er komen i etterhand, har stramma inn tidsramma for når kursen 
hennar må føra til konkrete resultat. Det har det vore lite av hittil. 
 
Konkrete resultat, det vil seia at den meir eller mindre ukontrollerte immigrasjonen til 
Tyskland, som i dag ligg på minst 2000 menneske dagleg, må ned, seier alle i Tyskland i dag. 
Men som det går mot vår og sommar, vil immigrasjonen heilt sikkert stiga kraftig, om ikkje nye 
hendingar eller tiltak avgrensar han. Samstundes har prosessen mot ei såkalla europeisk løysing 
på flyktningkrisa med Tyrkia og EU som hovudpartnarar, stått heilt still. 
 
Rett etter at avtalen mellom EU og Tyrkia vart inngått i desember i fjor, styrkte tyrkarane 
kystvakta si i Egearhavet, og flyktningar på den tyrkiske sida fortalde om politiinnsats som 
hindra dei i å gå i båtane, skreiv Süddeutsche Zeitung 8. januar. Men ingenting har vorte gjort 
for å råka bandane som driv menneskesmuglinga, sa den greske migrasjonsministeren Yannis 
Mouzalas til avisa, og visepresidenten i EU-kommisjonen, Frans Timmermann, kunngjorde at 
EU var «svært langt frå å vera nøgd med Tyrkias innsats». 
 
Samstundes er ingen av EU-landa viljuge til å gå inn på den tyske løysinga med faste 
flyktningkontingentar frå Midtausten, noko som ville ha avlasta Tyrkia som har to millionar 
flyktningar frå Syria. Ikkje eingong fordelinga av dei 160.000 flyktningane som er vedtekne 
fordelte, greier EU-landa å setja i verk. Til no er berre 272 av 160.000 personar vortne fordelte 
landa imellom. Det har vore gjort lite eller ikkje noko for å sikra Schengen-grensene, og i 
fyrstemottaka i Hellas finst det ikkje middel til så mykje som å ta fingeravtrykk av dei som kjem 
over frå Tyrkia. 
 
Dimed renn tida ut for denne løysinga, om ein ser for seg at ho skal syna framsteg nok til å gjera 
inntrykk på tyske veljarar før det komande lokalvalet i tre delstatar den 13. mars, der Merkels 
posisjon i partiet vil verta svekt om regjeringspartiet CDU går på eit nederlag, slik det ser ut til 
på meiningsmålingane. 
 
STATLEG AVMAKT  
For det som gjer inntrykk på veljarane, er at immigrasjonen til Tyskland er utan kontroll. Den 
tyske staten avgjer ikkje lenger kven som skal ha tilgjenge til landet. Dei som kjem, vert ikkje 
skikkeleg kontrollerte. Tusenvis av menneske kryssar grensa utan papir eller med falske papir. 
Dette tapet av kontroll over grensene vert sett i samanheng med rettslause tilstandar som i Köln, 
men dette gjeld ikkje berre Köln-åtaka. 



 266 

 
Fleire tyske medium retter no merksemda mot kriminelle migrantmiljø med dårleg 
politikontroll i heile landet, og særleg i Nordrhein-Westfalen, ein av dei mest innvandringstette 
delstatane i Tyskland. Her vert det fortalt om tilhøve ein ville hatt problem med å tru på, om 
det ikkje var vorte lagt fram av etablerte og truverdige presseorgan. 
 
Til Süddeutseche Zeitung 17. januar fortalde leiaren for kriminalpolitiet i Köln, Norbert 
Wagner, at politiet i fjor hadde sett «ei rask utvikling» av lovbrot i eit miljø av to tusen 
ungdomar og unge vaksne frå Algerie, Marokko og Tunis. Knytte til dette miljøet «utan sosiale 
forankringar» som familie og arbeid, fann politiet meir enn 3500 lovbrot, for det meste ran og 
lommetjuveri. 
 
I byane Duisburg, Essen, Gelskirchen og Dortmund har det sidan 2010 danna seg 
problemområde som politiet ikkje går inn i, utan å ta særlege forholdsreglar, skriv Süddeutsche 
Zeitung. Til dømes skal politiet rekna Weselergata i Duisburg for å vera ein av dei utryggaste 
stadene i heile Nordrhein-Westfalen. 
 
Når ordensmakta går inn her, skal ei politikjelde ha sagt til avisa, «så er det berre med 
forsterkningar», patruljering åleine vert ikkje gjort meir, fordi «enkle trafikkontrollar endar i 
masseoppløp, i rå vald mot politifolk». I den same rapporten vart eit anna byområde skildra 
slik: «Gata vert faktisk sedd på som eit eige rettsområde. Utanforståande vert banka opp, rana 
og mobba, og lovbrot er fritidssyssel. » 
 
Ein intern politirapport frå Gelsenkirchen skildra tilstanden til problemområda i byen slik: 
«Tenestemenn vert utan grunn fornærma på vulgær og vondsinna vis, sjenerte, truga, angripne 
og ustanseleg utsette for skuldingar om rasisme. » 
 
FORTEIING AV FAKTA  
Ikkje berre politiet, men òg dei politiske styresmaktene og massemedia har lenge kjent til alt 
dette, men har gått saman om å leggje lok på saka. I eit møte mellom dei politiske leiarane i 
Nordrhein-Westfalen i oktober 2014 vart innanriksministeren i delstaten, Ralf Jäger frå SPD, og 
representantane for CDU, SPD og Dei grøne, samde om at det i delstaten fanst «ei farleg 
gruppe nordafrikanske asylsøkjarar som drikk overstadig, går til åtak på borgarar, ranar 
butikkar», skreiv Die Welt den 17. januar. 
 
Men politikarane vart òg samde om at kunnskapen om denne farlege gruppa kunne føra til 
«redsle for flyktningar» og «snu oppfatninga til publikum»; offentleggjering av det 
nordafrikanske problemet ville understøtta framandhat og hjelpa det innvandringsfiendslege 
partiet AfD. 
 
LÈT SEG IKKJE RETURNERA  
Den store merksemda mot dei kriminelle miljøa går godt saman med den lina Merkelregjeringa 
har valt etter Kölnåtaka, for svaret til regjeringa på det som hende nyårsnatta, var å gjera det 
lettare å returnera kriminelle asylsøkjarar til heimlanda sine. 
 
Men nordafrikanske migrantar og asylsøkjarar lèt seg vanskeleg returnera, fordi Marokko, 
Algerie og Tunis ikkje samarbeider med tyske styresmakter, men tvert om trenerer alle 
retursaker. Sommaren 2015 skulle 5500 algeriarar, tunisiarar og marokkanarar utan 
opphaldsrett i Tyskland returnerast etter avtalar med desse statane, men berre 53 vart tekne 
imot. Dei nordafrikanske samarbeidspartnarane, der berre Marokko i 2014 og 2015 har teke 
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imot rundt 40 millionar euro i tysk bistand, saboterer returavtalane, skriv Der Spiegel i ein 
rapport i seinaste nummer. 
 
Der Spiegel-teamet reknar den tyske hjelpeløysa med returen av kriminelle immigrantar utan 
opphaldsrett som ein del av den «statlege avmakta», som Köln-åtaka kasta eit så grelt lys over. 
Den tyske staten er ikkje lenger i stand til å syta for at lov og rett vert halden oppe, kan ikkje 
verna innbyggjarane mot storåtak frå kriminelle og kan ikkje få andre land til å halda avtalar dei 
har inngått, heiter det i Der Spiegel. Kva no? 
 
MERKELS SISTE SJANSE  
Etter Köln er Merkel vorten overtydd om at flyktningtala må snøgt ned, skriv Die Welt 17. 
januar. Om ikkje dette lukkast i laupet av dei komande ti vekene, er ho ferdig som tysk 
forbundskanslar, meinte ei journalistgruppe med den politiske redaktøren i Die Welt, Robin 
Alexander, i spissen. 
 
Gruppa melder at den tyske regjeringa i denne tida vil setja inn alle krefter for å pressa 
igjennom den europeiske løysinga for nærast kvar ein pris. Alt førre veke var Merkels stabssjef i 
Ankara. I dag kjem ein tung tyrkisk delegasjon til Berlin for direkte samtalar med Merkel, og 
saka gjeld sjølvsagt Tyrkias hovudrolle i Merkels plan: betre tilhøve for flyktningane i Tyrkia, 
hardare tyrkisk innsats mot menneskesmuglarane. 
 
Den 18. februar er det gjevarlandskonferanse for syriske flyktningar i London, dit kjem òg 
emiren frå Kuwait. Milliardane til flyktningleirane skal på bordet. Om fire veker skal dei såkalla 
«hotspots», nye flyktningmottak i Hellas og Italia, stå klare til registrering og fordeling av 
flyktningar i EU, skriv SpiegelOnline 19. januar. 
 
Samstundes arbeider den tyske regjeringa under høgtrykk på andre felt, skreiv Die Welt 17. 
januar: Migrantar frå Nord-Afrika skal ikkje lenger fordelast rundt om i Tyskland, men 
internerast i spesielle senter medan dei ventar på uttransportering; Hellas og Italia får under 
handa høyra frå tyske regjeringsfolk at «om de ikkje stengjer grensa, vil de innan få veker vera 
ein failed state»; EU-partnarane sine trugar tyskarane med anten å slutta opp om Merkels 
europeiske løysing eller førebu seg på verkeleggjeringa av ein skrekkversjon: Når Tyskland 
innfører grensekontroll, er det ute med Schengen, den indre marknaden og heile EU. 
 
Det fann ekko i talen til presidenten i Europarådet, Donald Tusk, i EU-parlamentet 19. januar: 
EU har mindre enn to månader på seg for å få Schengen-mottaka og flyktningfordelinga på 
plass. EU-toppmøtet midt i mars er siste frist. Lukkast ikkje den europeiske løysinga då, bryt 
Schengen-samarbeidet saman og EU-prosjektet vert truga som politisk prosjekt, meinte Tusk. 
 
PLAN B  
Jamvel om Merkels hovudspor ikkje fører fram, er ei full stenging av den tyske grensa 
utenkjeleg, fordi det ville vera eit altfor stort prestisjenederlag for henne. Men på toppen i CDU 
vurderer ein med veksande interesse ideen om at tyske og austerrikske politistyrkar saman med 
slovensk og kanskje òg kroatisk politi kan syte for ei effektiv kontroll av Schengen-yttergrensa 
mot Balkanlanda. Der ville då migrantar utan gyldige identitetspapir og utan asylrett i Tyskland - 
og det gjeld så godt som alle nordafrikanarar - verta viste attende. Det ville, skriv Der Spiegel i 
seinaste nummer, vera ei «elegant løysing» som ville få flyktningtala ned utan at Merkel ville 
missa sitt venlege andlet. 
 
Men det er ikkje mogeleg å føreseia utviklinga i migrantkrisa. I går melde Austerrike at landet 
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berre vil ta imot eit avgrensa tal flyktningar i 2016. Det fører truleg til innstramming av 
grenseregima heile vegen sørover til Hellas. Men stadig skal alle som seier dei vil søkja asyl i 
Tyskland få høve til det og reisa vidare. 
 
22. januar 2016 
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Den flytande grensa 
DT 29.012016 
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Nestekjærleiken og makta 

Den 14-årige palestinske flyktningjenta Reem Sahwil frå Libanon spelar ei hovudrolle i den 
europeiske migrasjonskrisa, skal ein tru fleire tyske kommentatorar. 

Den unge jenta vart fødd i flyktningleiren Baalbek i Libanon i 2000, med svekt funksjon i høgre 
arm og venstre bein, slik at ho strevar med å gå. Sumaren 2006, under krigen mellom Israel og 
Hezbollah, flykta familien til Syria der dei budde i endå ein flyktningleir. Attende i Baalbek 
braut Reem det friske beinet sitt i ei bilulukke. Etter fleire år utan skikkeleg medisinsk 
oppfølging søkte familien om visum til Tyskland og kom i 2010 til Düsseldorf der Reem gjekk 
gjennom ein ryggoperasjon. I Tyskland hadde familien såkalla «tolt opphald» fram til mars 
2016, det tyder at asylsøknaden deira var avslegen, men at dei hadde fått utsett retur og lovleg 
opphald som med jamne mellomrom måtte fornyast. 
 
Reem vart kjend for millionar av menneske etter at videoopptak av eit samtalemøte mellom 
forbundskanslaren Angela Merkel og ungdomar i Rostock 15. juli i fjor vart spreidd på 
fjernsynskanalane. Denne videoen syner korleis den sympatiske jenta i moderne klesdrakt og 
på flytande tysk legg fram situasjonen sin som lengeverande asylsøkjarbarn med avslegen 
søknad om opphald og utsett retur. Sjenert og frimodig fortel ho om draumen sin om å studera, 
om korleis det er å leva i uvissa om ho får verta verande i Tyskland, jamvel etter å ha vore i 
landet i fleire år, og om kjensla av smerte ved å vita at alle rundt henne, tyske vener og veninner, 
dei kan fylgja draumane sine og nyta livet, medan dette kanskje vert nekta henne. 
 
POLITIKKEN OG INDIVIDET  
Reem fekk svar frå Angela Merkel i ein kort, nærast politisk tale der kanslaren gjorde greie for 
at «politikken kan vera hard», og at ikkje alle menneske frå Afrika og flyktningleirane i Libanon, 
der det finst «tusen på tusen av flyktningar», kan få koma til Tyskland, «det greier vi ikkje». Det 
viktige var at dei som ikkje fekk vera, fekk rask melding om dette. 
 
Så var det korrekte og strenge svaret gjeve, og kanslaren gjekk vidare i programmet. Då kom 
den augneblinken som mange meiner ligg bak Angela Merkels syn på flyktningkatastrofen: 
Jenta tok til å gråta, som om den underforståtte bøna hennar til statsleiaren om å få vera i landet 
var avslegen der og då. Angela Merkel stansa opp, gjekk bort til jenta og trøysta henne med å 
stryka henne over håret, men utan å ha anna å seia enn at ho hadde vore flink som forklarte for 
mange menneske kva for ein vanskeleg situasjon ein kan hamna i her i livet. 
 
Etter denne hendinga vart Merkel massivt håna og kalla hjartelaus på sosiale medium. Under 
emneknaggen #merkelstreichelt vart det dagen etter at saka vart kjend, sendt rundt 1500 
Twitter-meldingar som gjorde narr av kanslaren. Nokre meinte at Merkels medierådgjevarar 
burde syta for at ho aldri meir møtte verkelege menneske offentleg. 
 
DEN PERSONLEGE SAKA  
I møtet med ungdomane i Rostock var det enno «den gamle Merkel» som svara flyktningjenta 
med sakleg politisk opplysning, skriv Der Spiegel i ein analyse i den nyaste utgåva. Her vert 
møtet med Reem og den massive latterleggjeringa og skuldinga om hjarteløyse framstilt som ei 
eksistensiell hending i Merkels personlege og politiske liv. 
 
Også i eit samtaleprogram på tysk fjernsyn den 8. desember 2015 har denne hendinga vore 
halden fram som utløysande for Merkels forvandling frå «isdronninga til Mor Merkel», som 
Frankfurter Allgemeine Zeitung skreiv 1. oktober 2015. Merkels skifte frå realpolitikar til 
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moralpolitikar skjedde på få veker. Andlet til andlet med Reem i juli var siste gongen ho nytta 
utsegna «Det greier vi ikkje» i samband med flyktningkrisa; alt i august heitte det i staden «Dette 
greier vi! », og her har ho stått urokkeleg sidan. 
 
Reportasjeteamet i Der Spiegel meiner at bak ligg ei avgjerd om å stå fast på 
«velkomstpolitikken» same kva fylgjer han får for Tyskland, Europa eller for henne sjølv, fordi 
ho ein gong for alle har teke denne avgjerda som eit moralsk imperativ i kristeleg ånd. 
 
Denne vurderinga vert støtta opp av samtalar som journalistane har hatt med fleire av Merkels 
næraste, særleg den protestantiske presten Rainer Eppelmann, ein av dei leiande austtyske 
opposisjonelle frå opprøret mot DDR-makta i 1989. Til liks med dei protestantiske og katolske 
kyrkjene i Tyskland meiner Eppelmann at Merkels flyktningpolitikk er «modig, ja, storarta», og 
har personleg støtta henne med den tsjekkiske forfattaren og tidlegare presidenten Václav 
Havels aforisme om kva det kristelege omgrepet von er for noko: «Von er ikkje overtydinga om 
at ei sak får ein god ende. Von er vissa om at ei sak er full av meining same korleis ho endar. » 
Etter dette mottoet styrer Merkel landet, meiner Der Spiegel. 
 
DET KRISTNE HEIMANFYLGJET  
Ein annan ven, sosialdemokraten og den tidlegare borgarmeisteren i Hamburg Klaus von 
Dohnanyi, som kjende Merkels foreldre, meiner at oppveksten hennar i ein kristensosialistisk 
heim no lyser gjennom i flyktningpolitikken: «Ho er dotter av ein sosialistisk prest, mora var ei 
from kvinne. Slikt sit i ein, det går aldri heilt bort», seier Dohnanyi. 
 
Eppelmann fortel at denne foreldreheimen ikkje var ein vanleg presteheim. Tenestebustaden til 
familien låg knytt til eit senter for funksjonshemma, drive av diakonirørsla. Slik kan Merkel ha 
møtt sine eigne barndomsideal i flyktningjenta frå Libanon. Om Merkels familievener har rett, 
er det soleis den kristne sosialetikken med krava om medkjensle med og omsorg for dei svake, 
som gjev næring til å vera sta når det gjeld dei opne grensene. Om ein samanliknar kva ho seier 
om flyktningsaka med det den evangeliske kyrkja i Tyskland seier, finn ein heller ingen skilnad, 
seier Eppelmann. I flyktningsaka har Merkel funne seg sjølv i den kristne bakgrunnen sin, skriv 
Der Spiegel: «Ho har bestemt seg for å kjempa for ei sak. I lange tider har ho spinka og spart på 
makta si, no vil ho nytta henne. Fyrst no lærer tyskarane den verkelege Angela Merkel å 
kjenna.» 
 
Men alt for fleire år sidan gjorde Merkel det offentleg at ho reknar seg som truande kristen og 
har kristendomen som «ramme for livet» sitt, og biografen hennar, Volker Resing, som i 2009 
gav ut boka Angela Merkel. Die Protestantin, sa til Frankfurter Rundschau 5. november 2012 at 
han ser henne som «ei protestantisk preussarinne» som vart «mykje sterkare prega av den 
prestelege foreldreheimen og kristentrua enn av fysikkstudiet sitt og den naturvitskaplege 
tenkjemåten». 
 
MASSEN OG INDIVIDET  
Den metafysiske og kristne horisonten for Merkels opnegrenser-politikk kunne gje kritikarar 
høve til å peika på at denne politikken overfører det individuelle kjærleiksbodet i evangelia til 
den politiske fellessfæren der humanistiske målsetjingar best vert nådde gjennom strukturelle 
grep som får politikk, økonomi og kultur til å fungera best mogeleg. Driv ein politikk ut frå ein 
indre etisk og åndeleg intuisjon «same korleis det endar», kan det kristelege utgangspunktet lett 
få ein ukristeleg ende. 
 
Protestantiske teologar kunne òg meine at den «protestantiske preussarinna» har gløymt 
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Luthers lære om dei to regimenta, det åndelege som gjeld den individuelle sjela og der den 
heilage skrifta og kjærleiksbodet gjeld, og så det verdslege som gjeld kroppen og samfunnet der 
makta, rettferda og fornufta må rå. Men kvar går skiljet? Kva tid vert kjærleiken til irrasjonell 
politikk og politikken til antihumanisme? Kva er mest kristeleg: å verna den liberale 
velferdsstaten gjennom kontroll med migrasjonen eller å øyda den sosialdemokratiske arven 
gjennom migrasjon utan kontroll? 
 
Denne motsetninga mellom moralpolitikk og realpolitikk går att i skilnaden mellom 
andletslause folkemassar og einskildindivid vi vert stilte andsynes andlet til andlet. Dette brå 
perspektivskiftet såg vi òg her i landet i spranget frå nasjonal semje om å stansa straumen av 
migrantar inn i landet berre for eit par månader sidan og til nasjonal semje om ikkje å returnera 
dei same, som vi for kort tid sidan ville hindra i å koma inn. Dei same som kritiserte regjeringa 
for å senda ut migrantane, kritiserte òg regjeringa for å ha sleppt dei inn. Kva var hendt i 
mellomtida? På vegen inn var migrantane «masse», på vegen ut hadde dei fått andlet og vorte 
einskildindivid. Regjeringa og aktivistane handla under kvar sitt regime. 
 
MORAL- OG REALPOLITIKK  
Hangen til å vera på den sikre sida ved å velja det individuelle kjærleiksbodet framfor den 
politiske fornufta «same korleis det endar», er sterkare i Tyskland enn i noko anna land. På 
grunn av den nazistiske fortida er det eit konstant omsyn i tysk politikk ikkje å la seg motivera av 
noko som liknar på nasjonalisme og nasjonal eigeninteresse. «Berre den som kritikklaust 
idylliserer innvandringa, er ein god demokrat», skreiv forfattaren Dirk Schümer i Die Welt 19. 
januar og ville forklara flyktningpolitikken til landet med at «eit skuldmedvite sjikt av velståande 
menneske vonar å skaffa seg moralsk avlat gjennom opne grenser og grenselaus innvandring, og 
dét på kostnad av dei fattigare delane av folkesetnaden». 
 
Denne flytande grensa mellom kristen moralpolitikk og verdsleg realpolitikk skaper ei dobbel 
bokføring der den tyske regjeringa offisielt nektar å tala om ei «øvre grense» for kor mange 
flyktningar landet kan ta imot, samstundes som politikarar og byråkratar på bakrommet legg 
planar for korleis flyktningtala kan takast ned med drastiske middel ein vil betala andre for å 
nytta, skriv Der Spiegel i siste utgåve. I praksis vil ein flytta den tyske grensa for flyktningar 
austetter til det ukristelege Tyrkia, og om det ikkje går, så sørover til Slovenia og helst 
Makedonia, der det ikkje er så nøye med nestekjærleik og rettsvern som i dei tyske grensebyane 
Freilassing og Passau. 
 
Under EU-møtet i Amsterdam måndag var det Hellas som fekk merka glidinga frå 
nestekjærleiken til makta. Både den svenske innanriksministeren Anders Ygeman og den 
austerrikske innanriksministeren Johanna Mikl-Leitner ville flytta Schengen-yttergrensa frå 
Egearhavet og opp til Makedonia, for å tvinga grekarane til å nytta verdsleg regime mot 
flyktningbåtane frå Tyrkia, og fekk støtte av den tyske innanriksministeren Thomas de 
Maizière, som kravde at Hellas no endeleg utførde dei oppgåvene dei har med å verna EU-
yttergrensa. 
 
For skal tyskarane halda på nestekjærleiken og sleppa å setja «Obergrenze» for kor mange 
flyktningar dei vil ta imot, må andre nytta makta og setja yttergrense for kor mange 
båtflyktningar som slepp fram til landet. 
 
29. januar 2016 
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Kløften mellom politikarane og folket 

Tal kan tyda på at politikarane og pressa ikkje fangar opp kor djupt den folkelege uroa over 
migrasjonskrisa går, og at det har opna seg ei kløft mellom politikarane og folket i Tyskland. 

Frauke Petry (40), leiar av det innvandringsskeptiske partiet Alternative für Deutschland (AfD), 
velkledd og veltalande i offentleg ordskifte, av mange sedd på som den tyske 
høgreekstremismens smilande andlet, firebarnsmor og utdanna kjemikar med austtysk 
bakgrunn, tok i førre veke over fyrstesidene og kommentarspaltene i Tyskland etter at ho i eit 
intervju med Mannheimer Morgen 30. januar hevda at tysk lov i naudhøve opnar for våpenbruk 
for å sikra landegrensene mot ulovleg passering. 
 
AfD vart skipa i 2013 for å kanalisera protest mot Tysklands handtering av eurokrisa. Året etter 
vart partiet splitta i ein konflikt mellom økonomiske liberalarar og nasjonalkonservative, ein 
konflikt som dei sistnemnde vann, og som førde Frauke Petry til makta. Etter det Der Spiegel 
skriv i hovudreportasjen i siste nummer, er AfD under hennar leiarskap vorte «eit farleg parti» 
som ikkje berre trekkjer til seg mange borgarlege veljarar som er vortne politisk heimlause etter 
Merkels og CDUs reise mot venstre, men som òg appellerer til både kristenradikalarar og 
høgreekstremistar. 
 
Partiet, som i 2014 var på veg til å verta utsletta, har tent stort på å vera einaste opposisjonsparti 
under flyktningkrisa, og er no på meiningsmålingane tredje største parti i Tyskland med 12 
prosent av veljarane bak seg og truleg med eit større potensial om krisa ikkje vert løyst. 
 
SKANDALEINTERVJUET  
I intervjuet i Mannheimer Morgen vart Frauke Petry spurd om korleis ho praktisk vil hindra 
migrantar i å koma inn i Tyskland. Ho svara at om ikkje pågangen av flyktningar går ned på 
anna vis, må ein stengja grensa fysisk, og viste til korleis dette har vore gjort i dei inngjerda 
spanske enklavane Ceuta og Melilla i Marokko. 
 
Journalistane ville vita kva som hender om flyktningane tek til å klatra på gjerdet. «Eg høyrer at 
de vil driva meg i ei viss retning», svara Petry unnvikande. Men intervjuarane fylgde etter: «Atter 
ein gong: Kva skal grensepolitimannen no gjera? » Då kom det frå Petry: «Han må hindra den 
illegale grensekryssinga, i naudhøve nytta skytevåpen. Det står i lova. » Vantru spurde 
journalistane: «Finst det i Tyskland ei lov som inneheld ein ordre om å skyta på grensa? » 
 
Petry svara: «Eg har ikkje nytta orda 'ordre om å skyta'. Ingen polititenestemann vil skyta på ein 
flyktning. Heller ikkje eg vil det. Men som siste utveg har ein bruken av væpna makt. Det 
avgjerande er at vi ikkje må la det koma så langt, men få bremsa flyktningstraumen gjennom 
avtalar med Austerrike og kontroll med EU-yttergrensene. » 
 
Desse utsegnene møtte skarp kritikk, fordi den lova som Petry viste til, skriv seg frå 1960-åra og 
den kalde krigen, då Tyskland grensa mot austblokklanda i ei tid med høgt politisk og militært 
spenningsnivå. Å skyta på flyktningar ville i dag korkje vera naudsynt eller lovleg, vart det sagt i 
politikrinsar. 
 
Karin Göring-Eckhardt, gruppeleiar for Dei Grøne i den tyske Forbundsdagen, meinte at Petry 
no hadde synt fram «det heslege djevleandletet» til AfD, eit «djupt rasistisk, diskriminerande og 
menneskeforaktande parti». Visekanslaren og SPD-formannen Sigmar Gabriel meinte at Petrys 
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retorikk låg nær naziretorikken frå 1930åra, og ville at AfD skulle setjast under politiovervaking. 
 
MUSEULUKKA  
No ville AfDs nestleiar Beatrix von Storch, høgadeleg oldenburgar med eit slektstre der både 
dei russiske romanovane og det norske kongehuset har sine greiner, hjelpa partileiaren sin. På 
Facebook posta ho eit sitat frå den tyske lova Petry hadde tenkt på, der det står at uniformert 
politi kan «i grenseteneste nytta skytevåpen mot personar». 
 
Så langt kunne AfD-leiarane ha insistert på ein diskusjon om korleis lova skulle tolkast og 
nyttast. Men på sosiale medium vert du lurd til å fortelja heile verda kva du tenkjer, før du har 
tenkt ferdig, i alle fall om du «sklid på musa», som adelsdama orsaka seg med då tråden hennar 
skleid ut, etter at ein Facebook-brukar spurde om ho òg ville nytta skytevåpen til å hindra 
kvinner med born i å kryssa umarkert grense til Tyskland. 
 
Så snubla ho over musa og skreiv uforvarande: «Ja». Betre vart det ikkje då ho ville moderera 
utsegna med å seia at «rett nok er det ikkje tillate å setja inn skytevåpen mot born, men kvinner 
er ansvarlege på anna vis enn born. » 
 
Dermed var skandalen eit faktum. «Von Storch dementerer: Ein kan ikkje skyta på born, berre 
på kvinner», var den ironiske overskrifta i Süddeutsche Zeitung 31. januar. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung slo like godt til med ingressen: «AfD-leiaren Petry og nestleiaren hennar 
von Storch krev at det på grensa vert gjeve ordre til 'i naudhøve' å skyta på flyktningar, til og 
med på born. » Såleis gav kvalitetspressa Petry nett dei orda ho eksplisitt hadde sagt at ho ikkje 
nytta. Men skyta ville ho at grensevaktene skulle gjera som siste utveg, og nestleiaren hennar 
ville skyta på mødrer, berre ikkje på borna dei ber på armen. 
 
Her braut Petry eit tabu, skriv Der Spiegel: Med ytringa om våpenbruk på grensa har ho fått 
AfDs anstendige, konservative fasade til å rasa saman, partiet står no fram som «eit tysk Front 
National: framandfiendsleg, sjåvinistisk, antieuropeisk». 
 
EIT DOBBELT TABUBROT  
Men her braut Petry ikkje berre eitt, men to tabu, og det eine er utillateleg: Ei lov som tillèt 
våpenbruk ved ulovleg grensekryssing, der politiet har grunn til å tru at det ligg føre eit føremål 
som trugar folks tryggleik, til dømes knytt til terrorhandlingar, gjev ikkje heimel for å skyta eit 
menneske som klatrar på eit grensegjerde berre for å koma seg inn. 
 
Det andre tabuet gjeld forskansing av grensa med fysiske hindringar som gjerde og vakter. Ofte 
har heller ikkje slik fysisk grensestenging vore konkret omtala av dei som har kritisert Merkels 
politikk med opne grenser. Denne kritikken har kome frå respekterte politikarar, journalistar, 
juristar og forfattarar, men få har vore konkrete når det gjeld korleis dei vil hindra menneske i å 
koma inn i landet. 
 
Vil ein stengja den tyske grensa for ein flyktning- og migrantstraum som til våren kanskje stig til 
fleire tusen menneske dagleg, så må ein vera budd på at dette i siste instans kan krevja 
maktbruk, det tyder fysiske hindringar som på grensa mellom Ungarn og Serbia, eller spansk 
grenseregime som til dømes i Melilla, der 30.000 migrantar i 2014 omringa det militært 
forskansa området, og fleire drukna under storming av grensa og på flukt frå grensevaktene, 
eller som når franske politikarar syter for å få sett opp gjerde eller lagt område under vatn for å 
hindra migrantane ved Calais å koma seg over til England. 
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Få av Merkels kritikarar har ope gått inn for slike tiltak. Dermed har kritikken deira ofte vore 
møtt med spørsmål om alternativet til opne grenser: Kva vil de? Setja opp murar og 
piggtrådgjerde på grensa som under den kalde krigen? Skyta på kvinner og born som er på flukt 
frå krigsområde? Etablera konsentrasjonsleirar med hundretusen av menneske i grensesona? 
Merkel-kritikarar som nekta å svara på slike spørsmål, gav henne indirekte rett. 
 
Frauke Petry, som leier eit parti som lever og døyr på migrasjonskrisa, kunne ikkje unnlata å gje 
eit konkret svar på korleis ho vil redusera flyktningtala. Så vanskeleg å svara kan det heller ikkje 
ha vore for henne, for alt 1. november i fjor vart det oppstuss rundt den valde representanten til 
Europaparlamentet, Marcus Pretzell, Frauke Petrys kjærast og framståande medlem av AfD, då 
han hevda følgjande: Når titusen av menneske på «valdeleg vis» kjem «uregistrerte inn i landet», 
så er det sjølvsagt at ein hindrar dette med politi, vasskanonar og tåregass og som «siste utveg» 
med skytevåpen. 
 
URO I FOLKET  
Alt ved dei tre delstatsvala midt i mars vil det syna seg om denne skandalen plasserer AfD i «det 
høgre hjørnet», som det heiter i Tyskland, og på eit slikt vis at borgarlege sentrumsveljarar 
sviktar partiet. Men i to meiningsmålingar tekne opp etter kritikken av Petrys utsegn held AfD 
fram med å veksa, og ifølgje ei nyleg undersøking meiner 29 prosent av tyskarane at «det er rett 
å nytta våpenmakt for å hindra uvæpna flyktningar i å kryssa grensa», skreiv Süddeutsche 
Zeitung 6. februar. 
 
Kanskje er slike synspunkt mindre kontroversielle enn etablerte politikarar trur, i eit land der 
81 prosent av folkesetnaden meiner at regjeringa har mist kontrollen over flyktningpolitikken, 
slik det 3. februar gjekk fram av den månadlege meiningsmålinga «Deutschlandtrend». 
 
Slike tal kan tyda på at politikarane og pressa ikkje fangar opp kor djupt den folkelege uroa 
over migrasjonskrisa går, og at det har opna seg ei kløft mellom politikarane og folket. Reint 
faktisk stør alle partia i Forbundsdagen ein flyktningpolitikk som 57 prosent av tyskarane er 
motstandarar av, skal vi tru den seinaste meiningsmålinga frå fjernsynskanalen ZDF. Når nesten 
heile folkesetnaden meiner at regjeringa har mist kontrollen over landegrensene, vert instinktive 
forsvarsmekanismar vekt til live. Flyktningar vert til fiendslege «invasjonsstyrkar», og framlegg 
om våpenbruk på grensa vinn stønad der ein ikkje skulle ha trudd det. 
 
12. februar 2016 
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Trollkvinna og dei gode hjelparane 

Åtaka på Sylvi Listhaug, som no har halde fram i snart tre månader, knyter seg særleg til dei to 
følgjande utsegnene: «Jeg reagerer på dette godhetstyranniet som rir det norske samfunnet som 
en mare», til NTB 3. november i fjor, og: «En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge», til VG 
29. desember. 

Desse utsegnene er metaforiske og opnar dermed for tolking. Det er difor viktig å vita kva for 
ein samanheng dei fyrst fall i, og korleis Listhaug sjølv forklarte dei. Det kan òg vera nyttig å sjå 
på opphavet til omgrepa. 
 
Omgrepet «godhetstyranni» vart innført av historikaren Terje Tvedt i boka Utviklingshjelp, 
utenrikspolitikk og makt frå 2003. Det skildrar ein tenkjemåte som utøver undertrykking 
gjennom makta til å definera kva som er det gode og moralsk rette i politikken. 
«Godhetstyranni» inneber altså ikkje nokon kritikk av den gode viljen til menneska, det faktisk 
gode eller nestekjærleik som ideal. Det skildrar ein kulturell situasjon der den offentlege 
samtalen vert dominert av dei som har tilkjempa seg eit monopol på å vita kva som er «den 
gode handling», ofte på eit vis som forenklar ei kompleks verd til enkle førestellingar om godt 
og vondt. 
 
Under eit «godhetsregime» rår ideologiske makthavarar som i kraft av at dei representerer 
moralen, kan oppkasta seg til domarar over alle som har andre politiske synspunkt og framstilla 
dei som dårlege menneske. 
 
GODHETSTYRANNIET 
Sylvi Listhaug nytta omgrepet «godhetstyranni» som ei nemning på korleis dei som ynskjer ein 
liberal asylpolitikk, stigmatiserer meiningsmotstandarane sine som umoralske menneske. 
Nemninga vart nytta i ein direkte kommentar til preses i Den norske kyrkja Helga Byfugliens 
utsegn om at finansieringa til regjeringa av kostnadene ved asyltilstrøyminga med midlar frå 
bistandsbudsjettet var «uverdig», fordi det førde med seg å «kutte i bevilgninger til fattige 
mennesker». 
 
Frå starten av forklarte Listhaug at ho med «godhetstyranni» meinte ein hersketeknikk i 
asyldebatten, der «Bondevik og sjefen for biskopene stempler dem som er bekymret for 
utviklingen som usolidariske og fæle folk». Denne meininga med uttrykket kom ikkje etterpå, 
men frå fyrste stund og vart teken opp att fleire gonger, både i presseintervju og i «Dagsnytt 18» 
på NRK den 3. november. 
 
I den fyrste tida etter Listhaugs utspel om «godhetstyranniet» vart det ikkje teke så ille opp, med 
unnatak i Klassekampen 4. november der Alf Skjeseth skreiv: «Men problemet, langt inn i 
regjeringskontora, er altså at vi har eit tyranni av godheit. 'Tyranniet' er at mange protesterer 
mot at bistandsformål får blø for nesten halve ekstrarekninga for flyktningane. 'Tyranniet' gjer at 
mange gjer sitt for å sikre medmenneske mat, klede og tak over hovudet, same kva ein måtte 
meine om innvandringspolitikken. » 
 
Her underslo Skjeseth den meininga Listhaug hadde gjeve omgrepet «godhetstyranni» i same 
andedrag som ho nytta det. I staden fann han på ei ny meining. «Godhetstyranni» var ikkje 
lenger ein metafor for ein hersketeknikk i asyldebatten, slik som Listhaug hadde nytta omgrepet 
og sagt at ho nytta det, men ei nedsetjande nemning på faktisk godheit og politisk kritikk. 
Dermed vart Listhaug indirekte skildra som ein person med forakt for gode menneske som 
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hjelper flyktningar utan mat og hus. Skjeseth utøvde i praksis den hersketeknikken som 
Listhaug hadde vilja skildra med utsegna si. 
 
Omtolkinga av Listhaugs «godhetstyranni» frå ein hersketeknikk ho meinte andre utøvde, til ein 
antihumanisme dei andre meinte ho sjølv leid av, låg freistande nær, men kravde ei medviten 
forvrenging av Listhaugs utsegn. I vekene fram til ho vart innvandringsminister midt i desember, 
kom denne forvrenginga stort sett berre i overskrifter. 
 
I Vårt Land 10. november skreiv Lars Gilberg om «Godhetshetsen», og i sjølve teksten at 
«godheten nå er blitt satt under debatt». Dermed definerte han godheit som ein viss type 
politikk, slik at dei som stod for denne politikken ville få eit moralsk overtak; men noko giftig 
åtak på Listhaug var det enno ikkje tale om. Svein Egil Omdal skreiv i Adresseavisen 14. 
november om «Den farlige godheten» og definerte «godhetstyranni» som «kritikk av politikkens 
hardeste sider», igjen eit heilt anna innhald enn hos Listhaug, men utan å namngje henne som 
kjelde. 
 
FOR DEN GODE ER ALT LOV 
Då Listhaug 16. desember vart utnemnd til minister for innvandring og integrering, vart tonen 
skjerpa. I Dagbladet dagen etter skreiv Marie Simonsen om Listhaug: «Som hun selv sier, 
godhetstyranniet rir Norge som en mare. Nå har hun fått makt til endelig å gjøre slutt på 
tyranniet; disse forferdelige menneskene som poster bilder av druknede barn på Facebook uten 
å skjønne at de er velferdsstatens undergang. » 
 
Dermed var grensa passert til ei direkte ombyting av meininga i Listhaugs utsegn. 
 
«Godhetstyranniet» var ikkje lenger ein hersketeknikk nytta mot dei som vil ha ein strengare 
asylpolitikk, men personifisert som dei faktiske menneska som hadde medkjensle for 
flyktningane. 
 
No var det fritt fram. Under lysmessa i Vestre Aker kyrkje tala Gunnar Stålsett til 
konfirmantane. Den tidlegare biskopen, medlemen av Nobelkomitéen, formannen i 
Senterpartiet og generalsekretæren i Det lutherske Verdensforbund nemnde ikkje Listhaug 
med namn, men det var heller ikkje naudsynt. Gjennom debatten var omgrepet 
«godhetstyranni» beinveges knytt til innvandringsministeren, og alle visste kven Stålsett tala om 
då han sa: «Dette kyniske nyordet går inn i vår kulturhistorie som uttrykk for forakt for det 
grunnleggende i vår kristne tro, som fornektelse av vår felles humanitet» (Dag og Tid 24. 
desember). 
 
Så langt hadde ikkje nokon gått før. Ingen med kristen autoritet hadde nytta kristendomen til å 
råka den politiske motstandaren sin ved hjelp av ei openberr forfalsking av kva motstandaren 
eksplisitt hadde meint. Denne bannbullen skildra Listhaug som eit kynisk menneske med ei 
kristendomsforakt av kulturhistoriske dimensjonar og som ein fornektar av den felles 
humaniteten til menneskeslekta. 
 
Sterkare klage kan ikkje reisast mot nokon, og det vart gjort på sviktande grunn. Det var ei 
dehumanisering av ein politisk motstandar på religiøst grunnlag, der kristendomen vart nytta 
som middel til å fremja eigen politikk. 
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GULLSTOLEN 
Men det var ikkje slutt med dette. I romjula presenterte Listhaug utkastet frå regjeringa til den 
innstramminga av asylreglane som eit nesten samla storting hadde bede om. Med kjend 
aktløyse gav Listhaug til og med dei som var samde med henne i sak eit gyllent høve til å ta 
avstand frå henne som person, då ho nytta endå eit tvitydig omgrep, nemleg «gullstol». 
 
Men atter må det seiast at ho samstundes hadde definert omgrepet. Utan rom for mistyding sa 
ho at kjernen i innstrammingane var at asylsøkjarane måtte greia seg sjølve, skaffa seg arbeid og 
bustad, språk- og kulturkunnskapar for å vinna retten til fast opphald i landet. 
 
Dette var samanhengen då ho fyrste gongen nytta omgrepet «gullstol» i VG 28. desember, der 
ho sa: «Den viktigste faktoren for god integrering er at utlendingen selv vil integreres. En kan 
ikke bli båret på gullstol inn i Norge. Det må stilles krav, og det gjør vi med dette forslaget. » 
Bak innstrammingsframlegga låg det eit individualistisk prinsipp om at alle er si eiga lukkes 
smed: Innsats i arbeidsliv og skule skulle lønast med fast opphald. 
 
Slik var omgrepet «gullstol» frå starten ein metafor for ikkje å stilla krav til asylsøkjarar om 
eigeninnsats. Men alt dagen etter vart omgrepet omdefinert i leiaren i VG, der dei fleste 
innstrammingstiltaka vart skildra som fornuftige, men avisa ville «skille mellom ordbruk og 
innhold» og gjorde dette ved å gje Listhaugs ord eit heilt nytt innhald: «Listhaugs ordbruk om at 
asylsøkere ikke skal bli båret inn i Norge på gullstol, finner vi usmakelig. Det er ingenting som 
minner om gullstol i bildene vi har sett av flyktninger på flukt fra krigens redsler. » 
 
Listhaug hadde tala om eigeninnsats i integreringsprosessen; no påstod ein at ho hadde tala om 
fluktruta frå krigsområda. I Stavanger Aftenblad 6. januar meinte biskop Byfuglien at Listhaugs 
snakk om gullstolen «nedskriver fullstendig den frykt og usikkerhet som er forbundet med det å 
være på flukt». 
 
Listhaug sjølv tok opp att at gullstolen handla om integreringa, ikkje flukta, men det hjelpte 
ikkje. «Vi kan faen ikke holde på sånn som nå», utbraut tidlegare miljøvernminister Thorbjørn 
Berntsen i Dagbladet 23. januar. «At Listhaug kommer med uttalelser som at asylsøkere ikke 
skal bæres inn på gullstol, går ikke an når drukna småunger flyter rundt i Middelhavet», sa 
Berntsen. På NRK.no 11. februar fullførde Helga Pedersen denne omdefineringa av Listhaugs 
gullstol med å seia rett ut: «I Listhaugs verden blir en overfylt gummiflåte over Middelhavet til 
en gullstol inn i Norge. » 
 
Alle må ha visst at innvandringsministeren hadde nytta omgrepet «gullstol» om ein 
integreringspolitikk som ikkje set krav om eigeninnsats; men alle lest som om det var flukta over 
Middelhavet ho hadde tenkt på. Dermed fekk ein stadfest at «Sylvi Listhaug» var nett så 
antihumanistisk som Stålsett hadde hevda. 
 
DEBATT UTAN GRENSER 
Dei moralsk gode hadde no skapt eit monster som var i stand til alt vondt. Ein kunne seia kva 
som helst om henne og koma unna med heider. 
 
Då ho i eit intervju sa at ho var «bekymret for [sine] egne barns fremtid», skreiv forfattaren 
Anne Holt i Dagsavisen 12. februar at ho «signaliserer redsel» og dermed sender ei 
«oppfordring til andre om å dele emosjonen», trass i at den uroa for migrasjonsog flyktningkrisa 
som Listhaug formidla, vart delt av politikarar, økonomar og kommentatorar over heile den 
vestlege verda. 
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Den amerikanske utanriksministeren John Kerry meiner at masseinnstrøyminga av flyktningar 
og migrantar nærmar seg «eit eksistensielt trugsmål» mot Europa. Den tyske økonomieksperten 
Hans-Werner Sinn skriv i Handelsblatt 8. februar at den tyske velferdsstaten ikkje kan overleva 
dei migrasjonsnivåa vi har i dag. Historikaren Paul Kennedy føresåg i Preparing for the Twenty-
First Century frå 1993 ei migrasjonskrise i vår tid som kunne likna den franske revolusjonen, 
berre i global skala. 
 
Slike samanlikningar, og i det heile karakteren av migrasjonsog flyktningkrisa, er gjenstand for 
usemje, også mellom historikarar og migrasjonsekspertar, men svært få meiner at situasjonen 
ikkje gjev grunn til uro. 
 
Men sidan det var Sylvi Listhaug som delte folks uro, kunne ein seia at ho oppfordra til 
framandfrykt. Venstremannen Abid Raja tykte det var rimeleg å utsetja henne for religiøs 
vurdering som «en dårlig representant for kristendommen» (VG Nett 5. februar); 
stortingsrepresentanten Helga Pedersen omtala henne med sjølvfylgje som «høyrepopulist» (VG 
18. februar); biskop Atle Sommerfeldt kalla utsegna hennar som «retorikk frå det ekstreme 
høyre i USA» (Fredriksstad Blad 11. januar). 
 
Då litt over hundre anti-jihadistar i Oslo meinte at deira time var komen og arrangerte 
støttedemonstrasjon for Listhaug, fann spaltisten Paul Bjerke det rimeleg å kalla henne 
«rasistenes favorittstatsråd» i Klassekampen 18. februar, og radiomannen Jørgen Strickert laga 
humoristiske ordspel om «Sylvi Listhaug» og «syfilis» i Salongen på NRK P2 den 9. februar. 
 
26. februar 2016 
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Merkel spelar høgt 
Reaksjonane på det tyrkiske framlegget om å ta attende alle flyktningar og migrantar som kjem 
frå Tyrkia til Hellas, mot at EU gjev tyrkiske borgarar rett til visumfri innreise til Schengen og 
byter kvar «irregulær» syrisk flyktning dei finn i Hellas mot ein annan, «regulær» syrisk flyktning 
som Tyrkia kan levera frå seg, sprikjer i alle retningar. 
 
Generalsekretæren i FN Ban Ki Mon kalla Merkel «ei sann moralsk røyst i heile verda», medan 
kommentatoren Eric Bonse i den venstreorienterte avisa Tagezzeitung kalla framlegget om 
«masseretur» for «moralsk forkasteleg» og eit «radikalt brot med europeisk asylrett». 
 
Den tyske forbundskanslaren Angela Merkel presenterte resultatet som eit «gjennombrot» for ei 
europeisk løysing på flyktningkrisa. Kor lite dette vart trudd på elles i Europa, synte seg same 
kvelden, då både Slovenia og Serbia stengde grensene sine. I den austerrikske avisa Der 
Standard skreiv Brussel-korrespondenten Thomas Mayer at det tyrkiske framlegget ville 
«mangedobla talet på syrarar» som Tyrkia i dei komande åra vil senda inn i EU. 
 
KRITISK TIL TYRKIA-SPOR  
Eit oversyn over pressereaksjonane i EU i ZeitOnline 8. mars synte at det gjennomgåande vart 
reist kritikk mot Merkels einsidige satsing på Tyrkia-løysinga, fordi EU ved å gjera seg avhengig 
av tyrkarane for å verna yttergrensa si vil gje frå seg delar av eigen suverenitet til eit land med 
diktatoriske drag. 
 
I Kronen Zeitung sa den 29-årige austerrikske utanriksministeren Sebastian Kurz rett etter 
toppmøtet at Balkan-ruta framleis ville vera stengd på grensa mellom Makedonia og Hellas, der 
om lag 15.000 menneske sat fast. «Vi vik ikkje ein millimeter frå posisjonen vår», sa den 
austerrikske innanriksministeren Johanna Mikl-Leitner. 
 
GÅR SUND  
Heilt sidan den austerrikske kanslaren Werner Haymann saman med Merkel henta fleire tusen 
stranda flyktningar frå Ungarn til Tyskland i september i fjor, har Austerrike vore Tysklands 
næraste allierte i migrasjonskrisa. Men måndag sa Merkel på tysk fjernsyn: «Eg kjenner ikkje 
takksemd mot Austerrike. » Det er sjeldsynte og skarpe ord mot ein så nær ven, slektning og 
nabo. 
 
Etter folketalet har Austerrike teke imot fleire flyktningar enn Tyskland, og landet har mist trua 
på raske og effektive internasjonale løysingar. Den austerrikske kursendringa har truleg òg 
bakgrunn i rapporten «Illegal Migration» frå etterretningstenesta i landet, HNA, attgjeven i fleire 
austerrikske aviser den 1. mars. 
 
Her kunne ein lesa at krisa i 2015 skal vera berre starten på ein unnatakstilstand som vil halda 
fram og verta verre, om ikkje grensene nedetter Balkan-ruta vert stengde. Tyrkia, heiter det i 
rapporten, korkje kan eller vil stansa migrantflaumen til Hellas, som ikkje berre har opphav i 
Syria-krigen, men i høg grad òg i Afghanistan, der 80.000 menneske bryt opp kvar månad og 
gjev seg i veg til Europa over Tyrkia. 
 
«UUTTØMELEG» MIGRASJONSPOTENSIAL  
For året 2016 reknar etterretningstenesta med at det vil koma mellom 800.000 og 1,5 millionar 
afghanarar til Europa over Tyrkia. I tillegg kjem eit «uuttømeleg» migrasjonspotensial frå Afrika, 
som har fleire ustabile regionar og ein svær folkevekst. 
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På det tyske kanslarkontoret i innerkrinsen til Angela Merkel vert det mot slike 
situasjonsrapportar innvendt at dei på grunn av oppgåvene i tryggingsmiljøa har eit påtvinga 
nasjonalt perspektiv som utelèt dei internasjonale konsekvensane av tiltak som til dømes 
grensestenging. Merkels medarbeidarar meiner vegen er kort frå tryggingstenkinga til det lokale 
stambordet, skriv Frankfurter Allgemeine Zeitung i ein reportasje 30. januar. 
 
«ABSURD» 
Leiande politikarar i Wien ser altså annleis på det. Austerrike vil òg ha ei internasjonal løysing, 
sa Sebastian Kurz til Süddeutsche Zeitung 2. mars, og arbeidet for ei slik større løysing kan 
halda fram jamvel om Austerrike og Balkan-landa set ein stoppar for at flyktningar og migrantar 
vert vinka vidare frå land til land gjennom Balkan utan omsyn til internasjonale avtalar som til 
dømes Dublin-avtalen, som seier at flyktningar må søkja vern i den fyrste EU-staten dei kjem til, 
og for tida vil det i dei fleste høve vera Hellas. 
 
Kurz kalla det «ein absurd situasjon» at flyktningar og migrantar med og utan rett på vern 
«demonstrerer og nyttar vald» for å få kryssa grensa frå Hellas til Makedonia, der det «ikkje 
lenger handlar om vern, men om ei betre økonomisk framtid», for det «finst ikkje nokon grunn 
til å flykta frå Hellas». 
 
AUSTERRIKE BERGAR MERKEL  
Meir uventa var det å få høyra same sak frå Angela Merkel sjølv: Det må verta slutt på berre å 
vinka flyktningane over grense etter grense, sa ho ifølgje Spiegel Online etter eit møte med den 
kroatiske statsministeren Tihomir Oreskovic i Berlin 1. mars: Det finst «ingen lovparagraf som 
gjev ein flyktning krav på å kunna velja å få asyl i eitt bestemt EU-land», la ho til og utelukka 
dermed at Tyskland skulle henta flyktningane frå den stengde makedonske grensa, sidan det 
finst «overnattingsmogelegheiter» i Hellas som flyktningane måtte nytta. 
 
To dagar før hadde ho i samtale med journalisten Anne Will på tysk fjernsyn avvist kvar ei 
kursendring i flyktningpolitikken sin og skildra strengare grensekontroll som uetisk: «Der den 
eine definerer si eiga grense, må ein annan lida for det», heitte det då. Det tyder at når 
Austerrike og Balkanlanda stengjer den makedonske grensa, så er det til nytte for 
austerrikarane, men råkar grekarane. 
 
To dagar seinare var altså meldinga hennar til dei ti tusen som sat fast på grensa, at dei fekk 
finna seg overnatting der dei var. Måndag under EU-toppmøtet med Tyrkia snudde ho endå 
ein gong. No med det noko uklåre: «Det er ikkje mogeleg å stengja noko. » 
 
Forklaringa på Merkels dobbelttale kan vera at ho ikkje får den internasjonale løysinga på 
flyktningkrisa som ho ynskjer, om ikkje migrasjonskaoset i Europa fyrst tek slutt. 
 
KRISE PÅ TRE NIVÅ  
Migrasjonskrisa har minst tre nivå: Det akutte som gjeld statleg kontrolltap i Europa og 
humanitær naud; det kroniske som gjeld heile det europeiske asylsystemet som treng fornying, 
og betre ordningar for krigsflyktningar; endeleg det grunnleggjande nivået som er knytt til det 
verdsøkonomiske systemet og mangelen på lokalt fungerande styresett over store delar av verda. 
 
Alle ser at dette tredje nivået når vi ikkje på generasjonar, kanskje aldri. Det andre nivået med 
betre asylsystem og flyktningomsorg kan vi nå, men det kan ta fleire år. Det er på det akutte 
nivået at problema kan og må løysast med det same. 
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Men den tysk-tyrkiske løysinga frå EU-toppmøtet, om framlegget i det heile vert vedteke, kan ta 
tid å setja i verk. Kor snøgt vil det gå å etablera eit så effektivt retursystem for ulovleg 
immigrasjon og eit så omfemnande mottakssystem for lovleg immigrasjon at flyktningane 
verkeleg sluttar å setja over Egearhavet på eiga hand? Vil eller kan Tyrkia hindra flyktningane i 
å reisa ut? Kjem den greske kystvakta verkeleg til å fungera att? 
 
Er det krigsskipa til Nato som skal frakta flyktningane attende til Tyrkia eller fanga dei opp på 
vegen til Italia? Vil dei store økonomiske tilskota til å betra tilhøva for flyktningane i Tyrkia nå 
fram til dei som er i naud, eller forsvinna i byråkrati og korrupsjon? Med den framdrifta EU-
tiltaka hittil har hatt, kan det ta månader før ein eventuell avtale med Tyrkia får nokon verknad. 
 
Dette har korkje Europa eller Merkel tid til å venta på. Held den ukontrollerte innvandringa til 
Tyskland fram over Balkan, eller over Italia via Albania og Libya, som truleg vert hovudrutene 
for flukt og migrasjon om vegen over Balkan framleis vert stengd, slik at det kjem 1-3 millionar 
migrantar til Europa i 2016, kan det vera slutt for Merkel som kanslar i Tyskland. Merkel treng 
dei stengde grensene. Men ho kan ikkje gå inn for dei, utan å vedgå eit politisk feilgrep av 
historiske dimensjonar. 
 
Det gjer at ho for å berga andlet må tala strengt til Austerrike, men ikkje så strengt at Austerrike 
og Balkan-landa opnar grensene att. «Wiens grenseregime bergar Merkels posisjon som 
kanslar», skreiv forfattaren Alan Posener i Die Welt 20. januar. 
 
EI FULLSTENDIG REFORM  
I røynda har Merkel og Tyskland endra kurs i flyktningpolitikken, skreiv den politiske 
redaktøren Ludwig Greven i ZeitOnline 2. mars. Men fordi denne politiske kursendringa skjer 
i mange små steg, er ho vanskeleg å oppdaga, stod det å lesa i leiarartikkelen i Der Spiegel nr. 
9/16, signert av journalisten Christiane Hoffmann. 
 
Som kanslar vil Merkel truleg overleva, dersom det, som no, held fram med å koma merkbart 
færre flyktningar over dei tyske grensene. «Men dette er ikkje eit resultat av Merkels politikk», 
skreiv Hoffmann: «Det er eit resultat av at politikken hennar har mislukkast. Det kjem færre 
fordi Merkels motstandarar har stengt grensene langs Balkan-ruta (... ) Ei ny arbeidsdeling tek 
no form: Tyskland tek ansvaret for humanismen, og dei andre tek seg av dei harde tiltaka. Meir 
kynisk kan det ikkje verta: Det tillèt Merkel å verta ståande som moralsk, medan Viktor Orbán 
må gjera det skitne arbeidet. » 
 

11. mars 2016 
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Normaliseringa av Tyskland 
Tyskland er ikkje noko vanleg land. Det er ei gamal stormakt som for å sona syndene sine frå 
andre verdskrigen har hatt som hovudline i politikken å vera så usynleg som råd og difor i eit 
lite hundreår ikkje har drive med anna enn fotball, som ikkje har noko å seia, og pengar, som 
har løynt makt. Den nasjonale skamma etter Auschwitz, og draumen om å få verta eit normalt 
land igjen, har gjort Tyskland meir uvanleg enn noko anna land. 
 
I artikkelen «Tyskland, kven er du? » i vekemagasinet Focus 10/16 fortel filmskaparen Volker 
Schlöndorff, ein av dei store i den nye tyske filmen frå 1960- og 70-åra, kjend for filmatiseringar 
av romanar som Günter Grass' Blikktrommen og Heinrich Bölls Katharina Blums tapte ære, at 
då han som skulegut såg filmen Nacht und Nebel frå dei nazistiske konsentrasjonsleirane, 
reagerte han med eit sjokk som ikkje gjekk over. 
 
Dette var i 50-åra, og Schlöndorff gjekk på skule i Frankrike, der dei franske kameratane hans 
spurde han etter framvisinga: «Korleis kan ein vera tyskar? » Sjølv ville han heller ikkje vera tysk 
meir og satsa alt på å assimilera seg i det franske samfunnet. Men det meinte franskmennene 
var typisk tysk. 
 
Det var denne trongen til ikkje å vera tysk, noko tyskarane sjølvsagt ikkje kan unnsleppa, som 
var drivkrafta hjå dei intellektuelle i generasjonen hans, skriv den no 77-årige sekstiåttaren 
Schlöndorff: «Vi ville laga eit anna bilete av landet vårt, og så ville vi tilpassa landet etter dette 
nye biletet. » 
 
«LÅGMÆLT PATRIOTISME» 
Men fyrst i 2015, då Angela Merkel opna Tyskland for flyktningane, gjekk ungdomsdraumen 
hans om eit nytt Tyskland i oppfylling. Merkels «venlege andlet» står no for han som sjølve 
Tyskland, og han trur ho er driven av den same «lågmælte patriotisme» som han: «Ho vil leva i 
eit land ein kan vera stolt av, og ho vil syta for at vi får det slik. » 
 
Merkel er utan trong til makt, ho vil berre «gjera Tyskland betre», driven av ein «gamaldags 
kjærleik til Tyskland». Ho veit at naud og krig og klimakrise vil driva «millionar heimanfrå» i åra 
som kjem, og vil førebu Europa på å ta imot denne «folkevandringa». Alle må hjelpa til, «finna 
plass til nokon i ei hytte her, driva undervising under open himmel, spela fotball på offentlege 
grasplenar». Lat oss vona, avsluttar han i ein appell til landsmennene sine, at vi veit å nytta 
denne andre sjansen betre og ikkje jagar kanslaren vekk. 
 
Denne «lågmælte patriotismen» som Schlöndorff finn hjå seg sjølv og den tyske 
sekstiåttargenerasjonen, er kanskje noko av forklaringa på kvifor Merkel har satsa så høgt på 
«velkomstpolitikken» at resultatet kan verta ei krass høgredreiing i det tyske samfunnet og 
splitting av EU. 
 
Slik den gamle filmskaparen legg fram flyktningpolitikken hennar, er politikken ein omvend 
tysk patriotisme, ei nasjonal sjølvrealisering gjennom internasjonal usjølviskheit. Den tyske 
«velkomstkulturen» som helsa fleire hundretusen velkomne og mobiliserte tallause friviljuge 
hjelparar og som lét fleirtalet av folkesetnaden stø Merkels opning av grensene, vert då tysk 
gjenoppretting etter Auschwitz, soninga av dei grufulle brotsverka til foreldre og besteforeldre. 
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«VALSKRED» 
Det kan òg bidra til å forklara kvifor motreaksjonen i Tyskland trass i alt har vore tilbakehalden 
og ambivalent, og kvifor dei moderate tala til det innvandringskritiske partiet Alternative für 
Deutschland (AfD) i delstatsvala måndag vert skildra som eit «valskred». Nett av dei historiske, 
kulturelle og psykologiske årsakene som Schlöndorff syner fram, er terskelen for å røysta på 
AfD svært høg. Mange meiner at dei som går til dette partiet, bryt med borgarleg sømd. 
 
Etter krigen har det aldri vore plass til eit slikt parti i Tyskland, anna enn for dei som ber på ein 
open eller løynd nostalgi for tysk stordomstid. Når eit parti som AfD finn vegen inn 
delstatsforsamlingane og vinn heile 24 prosent av røystetalet som i Sachsen-Anhalt, er det noko 
radikalt nytt i tysk etterkrigstid. Med den terskelhøgda som tyskarar flest må ha for å røysta på 
eit parti som ope talar om tyske interesser, stengde grenser, statleg makt for å stansa 
flyktningstraumen osb. , er valresultatet eit gjennombrot for folkelege straumdrag som finst i alle 
europeiske land, men som Tyskland har vore skåna for. 
 
Potensialet for AfD er truleg mykje høgare enn dei om lag 11 prosent dei no nådde i snitt. 
Tyskland har fått sitt nasjonalt orienterte populistiske antiinnvandringsparti og har såleis ikkje 
gjennom Merkels flyktningpolitikk, men gjennom protesten mot han, vorte eit meir normalt 
land. 
 
STRATEGIEN TIL AFD  
Det nye partiet Alternative für Deutschland vert av mange sett på som høgreekstremt og ein fare 
for tysk demokrati. «Det vert brunt i aust», skreiv journalisten Heribert Prantl i Süddeutsche 
Zeitung 13. mars som ein kommentar til det sterke resultatet til partiet i den austtyske delstaten 
Sachsen-Anhalt. 
 
Men det dreiar seg ikkje om brølande nynazistar med hakekrossar tatoverte på snauskallar. 
Fordi CDU under Merkel og særleg under flyktningkrisa har gått til venstre, er tyske 
konservative vortne politisk heimlause. «Det nye høgre», vart det sagt i ein Spiegel-rapport frå 
november i fjor, «kjem frå det borgarlege sentrum og inkluderer intellektuelle med konservative 
verdiar, fromme kristne og dei som er sinte på den politiske klassa. » 
 
AfD er enno eit uavklart og fleirtydig fenomen. Svært mange heimesitjarar, ofte menneske som 
lenge før flyktningkrisa har kjent seg svikta av politikarane, røysta denne gongen på AfD. 
Forutan ihuga EU- og globaliseringsmotstandarar og menneske skremde opp av islam er partiet 
samansett av «nasjonalistiske romantikarar, borgarlege konservative, åndelege brushovud, 
næringsliberalarar og gamle CDU-medlemer som ikkje lenger vil fylgja med på ferda mot 
venstre», skreiv sjefkommentatoren Jacques Schuster i eit intervju i Die Welt 12. februar med 
den tidlegare CDU-politikaren og leiaren av den såkalla «Berlinkrinsen» som for nokre år sidan 
motarbeidde Merkel-lina i partiet, den 74 år gamle Alexander Gauland, som skal vera AfDs 
politiske strateg. 
 
Til partiet har etablert seg som ei kraft i det politiske landskapet, skal det haldast ope for flest 
mogelege grupper, er hans strategi. På sikt skal dei ekstreme ut, og AfD skal verta eit breitt, 
konservativt folkeparti. 
 
EIT NYTT HØGRE  
Partiprogrammet vert skrive av den 47 år gamle filosofidosenten Marc Jongen, som i ein 
samtale med Frankfurter Allgemeine Zeitung 15. januar kalla det enno uferdige 
partiprogrammet for «eit manifest» som skal «hindra dekonstruksjonen av familie og folk». 
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Dette må etter Jongens meining skje ved at tyskarane innser at dei har utvikla ein kultur som 
manglar «evna til sjølvforsvar mot andre kulturar og ideologiar». 
 
I eit stort intervju i Neue Zürcher Zeitung 13. mars la partifilosofen fram ein samtidsdiagnose 
som ser tysk og europeisk samtid i ei djup kulturkrise prega av demografisk nedgang og utøymd 
finansspekulasjon, med ein innvandringspolitikk som massivt skjerpar desse og andre 
forfallsprosessar. Han vil motverka forfallet med innføring av direkte demokrati etter sveitsisk 
modell, tilbakegang til geostrategisk tenking i utanrikspolitikken, verning av tyske 
nasjonalgrenser og tyskkulturell opprusting, kva no det vil tyda. 
 
Leiarane i AfD veit nøyaktig kva dei vil oppnå, skreiv Julius Bender og Eckhart Lohse i Die 
Welt 14. mars, «nemleg den store historiske pendelrørsla». Dei ser delstatsvala som 
«paradigmeskifte» og byrjinga på «slutten av herreveldet til gamal-sekstiåttarane». AfD oppfattar 
seg sjølve som «rørsla til folket mot samfunnseksperimentet frå dei siste tiåra» og ser si oppgåve 
i å «overvinna den venstreideologiske indoktrineringa av samfunnet vårt». Partiet tek mål av seg, 
skriv Bender og Lohse, å råka «heile reformapparatet som i dei føregåande tiåra skal ha skapt 
det multikulturelle og kjønnsnøytrale samfunnet». 
 
Truleg har denne nye politiske generasjonen mykje mindre i seg av det sjokket Volker 
Schlöndorff opplevde i konfrontasjonen med Auschwitz og kjenner ikkje den same trongen 
som tidlegare tyske generasjonar til å finna ein identitet som kan vega opp for brotsverka til 
foreldra. 
 
Kva ein slik tysk sjølvkontroll kan føra til i Europa, er i det uvisse. Men normaliseringa av 
Tyskland avsluttar den europeiske etterkrigsnormaliteten. 
 
18. mars 2016 
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Twittergeneralen 
Mottakaren av Fritt Ords Pris for 2016, Robert Mood, har ein lang militær løpebane bak seg. 
Han har vore leiar av FNs observatørkorps i Libanon og Israel i 2009-11 og i Syria i 2012 og er 
i dag generalløytnant og sjef for Den norske militærmisjonen i Brussel. 
 
Han er noko så sjeldsynt som ein reindyrka militærtopp som kommenterer både militære saker 
og politiske samtidsspørsmål, så å seia utan å ensa bombene som eksploderer kring han. Det 
har gjeve han høg status og mykje truverd, òg når han ytrar seg kontroversielt. 
 
Det gjer han ofte, men som regel knapt. For han er korkje ein mann av skrifta eller dei mange 
orda. Søk på Atekst attende til 2008 gjev ikkje fleire artiklar signerte Robert Mood enn ein kan 
telja på éi hand, og alle korte, med eit unnatak for artikkelen «My Experiences as Head of the 
UN Mission in Syria» på nettsida til Carnegie Endowment for International Peace i 2014. 
 
Mood nyttar mest den munnlege framstillinga i manuskriptlause føredrag eller intervju, eller 
aforistiske erklæringar på ei setning eller to, slik som på Twitter, der han har vore aktiv sidan 
2012. 
 
MELDINGAR UTAN ARGUMENT  
I august i fjor twitra han om flyktningkrisa: «Jordan, Libanon og Tyrkia er glitrende eksempler 
på humanitet og medmenneskelighet. Skam over Europa! » - og vann stor atterklang i pressa, 
ikkje fordi meldinga bar fram fakta eller argument, men fordi det var nett han som sa det. 
 
Likeins var det med denne Twitter-meldinga: «Norsk politi har skarpe skudd i kammeret hele 
tiden. Håper våpentreningen står i forhold til denne voldsomme beredskapen! » Eit slikt håp 
var sjølvsagt ei sterk meining om at våpentreninga til politiet ikkje var god nok. Men på direkte 
spørsmål sa Mood til NTB 3. august 2015 at han «ikke har kunnskap om» våpentreninga til 
politiet; han visste berre kor «krevende» dette er i militær samanheng. 
 
Det er ikkje berre på Twitter at generalen skriv på dette viset. Han skriv slik i pressa òg, når han 
ein sjeldsynt gong skriv der. Artikkelen «Soldatene fortjener takk» i Aftenposten 5. oktober 
2012 fekk ikkje mykje omtale fordi han forsvara dei norske Afghanistan-veteranane, men fordi 
han stilte spørsmål ved heile det norske militære engasjementet i Afghanistan, men nettopp i 
spørjeform: 
 
«Har de bidratt til fred, de norske Afghanistan-veteranene? Eller har de bidratt til å gjøre 
situasjonen verre? Var innsatsen verd det? Jeg har ikke alle svar. Jeg er ikke sikker på om de 
over 7000 norske Afghanistan-veteranene har bidratt til å gjøre Afghanistan fredeligere. Jeg vet 
ikke om de har bidratt til å gjøre situasjonen verre. Jeg er ikke sikker på om den norske 
innsatsen var verd det», skreiv han. 
 
Det var ei Twitter-melding levert i ein artikkel, for han fylgde ikkje opp med nærare 
underbygging. Han reiste ein tvil utan grunngjeving. 
 
ROLLEBYTTE  
Ein mann med den posisjonen og tiltrua som Mood har, og som samstundes er sterkt 
samtidsengasjert, men vel korte og munnlege meldingar framfor godt underbygde, 
argumenterande tekster, risikerer å byta rolle frå militær fagperson til politisk kommentator 
utan å ta omsyn til at kommentatorrolla krev noko anna enn soldatrolla. 
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Hjå Mood kan ein observera ei slik gliding over i ei ny rolle. I 2008 leverte han den slåande 
formuleringa om at den norske hæren no er skrumpa så mykje inn at om «vi samler alt på en 
plass, så kan vi (... ) kanskje håpe på å forsvare en bydel i Oslo eller området fra Majorstua til 
Røa» (VG, 28. januar 2008). 
 
Fem år seinare tala han om bakgrunnar for og løysingar på krigen i Syria (NTB, 28. april 2016). 
Han hadde då utvida området sitt frå forsvarsløyvingar i Noreg til historisk bakgrunn, 
etnografiske omstende, religiøse motsetnader og krigsscenario i Syria. 
 
Utan interesse var innspela hans ikkje. I NTB-intervjuet la han fram eit heilt anna syn på 
vestlege inngrep i muslimske land enn det han hadde orda om i artikkelen sin om 
Afghanistankrigen året før. 
 
No støtta han seg på Libya-krigen, der den vestlege koalisjonen hadde styrta Gaddafi og ført 
opprørarane til makta; han fortalde at «det syriske folk» kjende seg svikta av FN og Vesten 
«fordi de så hvor effektive vi var i Libya»; syrarane skjøna ikkje kvifor vi ikkje greip inn i Syria 
for å berga «kvinner, barn og eldre», slik vi hadde gjort i Libya. 
 
Men samstundes som han ville ha ei «flyforbudssone eller mer direkte støtte til opprørerne i 
Syria», åtvara han - i same intervju - mot sitt eige framlegg, med å seia at «når man først 
begynner å bruke militære virkemidler i en slik setting, er det slik at det ene tar det andre, og 
man blir dratt inn i noe som er større». I tillegg sa Mood at «opprørsbevegelsen og Assad-
regimet ligner stadig mer på hverandre i sin voldsutøvelse». 
 
I eit anna intervju i Dagbladet 11. mai 2013 fortel Mood om inntrykka sine av Bashar al-Assad, 
som han er på førenamn med, og kallar den syriske diktatoren for «en høflig, stillfaren og 
reflektert mann med gode intensjoner», nemner kort historia til alawittane, Assads statsberande 
folkegruppe som før i tida vart tvinga til å selja jenteborna sine til sunnimuslimane, og som no 
fryktar det verste frå dei andre folkegruppene om dei skulle tapa krigen. 
 
Under Assad-familien vart Syria utvikla til «et sekulært velferdsdiktatur med et av verdens beste 
helsesystem, et godt utdanningssystem og en langt utviklet likestilling», fortalde Mood. Han 
trudde ikkje, sa han, at det fanst noko betre alternativ i Syria enn det sitjande Assad-regimet; alle 
dei andre alternativa var verre, og «den største feilen det vestlege samfunnet gjorde i Irak, var å 
fjerna statsapparatet». 
 
Det er ei gåte at slike synspunkt ikkje fekk Mood til å gå imot all støtte til opprørarane og heller 
støtta Assad i kampen for å attvinna kontrollen i Syria. Men Mood demonterte denne bomba 
med det same: «Jeg er likevel for støtte til de moderate opprørerne i Syria. » 
 
Skal ein tru intervjua i pressa, er Mood både imot å rydda unna det eksisterande statsapparatet 
til Assad-regimet og for å støtta dei som vil rydda det unna; imot å gripa inn med militære 
middel, men for å etablera ei flyforbodssone med militære middel; imot militært engasjement i 
Afghanistan og for militært engasjement i Syria, men altså òg imot det sistnemnde. 
 
Meir samanheng er det i artikkelen hans «My Experiences as Head of the UN Mission in 
Syria». Her skriv Mood at Syria-krisa kunne vore løyst i 2012 om det ikkje hadde vore for at 
den krigerske og krenkjande retorikken til USA, Storbritannia og Frankrike hadde overtydd 
Assad om at det minste teikn til veikskap kunne vera farleg for han. Kombinasjonen til 
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vestmaktene av «ytre press, implisitte trugsmål og verbal fordøming» av Assad og FNs initiativ 
for å opna for internasjonal intervensjon resulterte etter Moods meining i «eskalering av 
valden». Det er ein interessant og samanhengande rapport. Mood burde skriva meir og lenger 
om Syria sjølv og ikkje nøya seg med å verta referert av journalistane. 
 
FRAMANDKRIGARANE  
Men om han her var på turt land, kom han på djupt vatn då han i intervjuet med Dagbladet 11. 
mai 2013 usjenert skifte tema frå Assad til framandkrigarane i Syria, der han ikkje har same 
direkte røynsler, og der han heller ikkje erstatta det vantande erfaringsgrunnlaget sitt med 
argumentasjon. 
 
At dei som reiste til Syria «for å hjelpa opprørerne» skulle vera «potensielle terrorister som 
reiser til Syria for å lære seg faget, for så å sette disse kunnskapene ut i livet i Norge», rista han 
på hovudet av og oppfatta som «hverdagsrasisme og fordommer mot andre folkeslag». Tvert 
om meinte han at framandkrigarane i Syria stod i «en av Norges beste tradisjoner», nemleg den 
frå den spanske borgarkrigen då «unge, engasjerte nordmenn» reiste ut i verda «for å kjempe i 
en kamp for frihet sett fra et idealistisk ståsted». 
 
Tvillaust er mange av framandkrigarane idealistiske unge menneske som trur på ei sak, men 
denne saka er ikkje fridom og demokrati. Om framandkrigarane trur på noko, så må det vera 
det muslimske kalifatet, som i praksis ville verta eit totalitært imperium med nådelaus og 
valdeleg undertrykking, nett som dei stalinistiske og nazistiske skrekkregima i førre hundreår 
vart trudde på av mange idealistiske og ideologisk forblinda menneske. Dette perspektivet er 
ikkje vorte mindre viktig å ha med etter at heimvende framandkrigare har vore blanda inn i dei 
tre siste tunge terroråtaka i Paris og Brussel. 
 
INNI ER VI LIKE  
Grunndraget i Moods verdsbilete, slik ein kan skimta konturane av det i intervjua, Twitter-
meldingane og avisinnlegga, er at alle menneske på jorda er grunnleggjande like, velmeinande 
og sympatiske. 
 
Han «kjenner seg igjen» i ungdomane som «verver seg til hellig krig», dei er nett som han sjølv 
og andre Kragerø-gutar som i 1970åra sat «over atlaset og skrønte om hva vi skulle gjøre hvis vi 
fikk anledning til å slippe unna skolen». 
 
Han kjenner seg att til og med i migrantgjengane som fanga inn einslege jenter i Köln og utsette 
dei for seksuell vald; «alle menn (som) kjenner godt etter og er ærlige med seg selv», veit at dei 
kunne gått laus på verjelause jenter på same vis, hevda han i eit Dagblad-intervju 20. februar i 
år. 
 
Såleis er vi alle like vonde. Men også like gode. «Min erfaring er at nitti prosent er akkurat som 
deg og meg», sa han til Dagbladet i det sistnemnde intervjuet. Mellom Vest-Europa og 
Midtausten er det ikkje annan kulturskilnad enn at folka frå Midtausten tek «vare på sine eldre 
på en helt annen måte enn vi gjør», og at «de færreste drikker alkohol». Elles er vi like, alle 
«søker ei framtid for sine barn, god helse og utdanning, verken mer eller mindre». 
 
På eitt vis er dette rett. Dei fleste menneske verda rundt deler denne trongen til eit godt liv for 
seg og sine, men det er ein trong som gjennom historia har ført til ikkje berre velstand, men òg 
mange krigar og revolusjonar i striden om gode og makt. 
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Mood legg så sterk vekt på likskapen mellom alle menneske og på ideen om ein 
fellesmenneskeleg natur, at dei faktiske kulturelle skildnadene mellom folk og folkegrupper vert 
sterkt nedtona og nesten forsvinn. Då kan ein ikkje lenger skjøna konfliktane i verda mellom 
ulike folkeslag og kulturar og skor seg dårleg når det gjeld å løysa dei. 
 
8. april 2016 
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Når røynda vert satire 
 
Böhmermann-saka som har dominert tysk ålmente i veker, byrja med songen «Erdowie, 
Erdowo, Erdogan», ein satirisk kritikk av Erdogans handsaming av journalistar og kurdarar som 
vart framførd i eit fjernsynsprogram 17. mars. Den tyske ambassadøren i Ankara vart innkalla til 
den tyrkiske utanriksministeren, som kravde at videoen med songen vart sletta frå internett. I 
staden innskjerpa tyskarane overfor Tyrkia at både rettsstellet, pressa og kunsten må vera 
uavhengige. 
 
Seint på fredagskvelden 31. mars, i nisjeprogrammet «Neo Magazin Royale», ville den unge 
satirikaren Jan Böhmermann forklara Erdogan kva som var tillate og ikkje tillate i Tyskland, 
sidan presidenten hadde trudd at den harmlause «Erdowie, Erdowo, Erdogan» var eit 
brotsverk. 
 
Som eit døme på kva som ikkje er tillate, las Böhmermann opp eit sjølvskrive dikt der Erdogan 
vart tillagd seksuelle praksisar som barneporno og dyresex, blanda med obskøne 
karakteristikkar av Erdogans kroppslege attributtar og skildring av vald mot kristne og kurdarar. 
 
POLITISK KONTEKST  
I større samanheng var det eit klart politisk-satirisk dikt. Ved å lata som han ville syna Erdogan 
kva han med god grunn kunne reagera på, synleggjorde Böhmermann kor lite det skal til før 
den tyrkiske presidenten nyttar påtalemakta mot opposisjonelle. 
 
Dermed retta han søkjeljos på korleis Erdogan nyttar det tyrkiske rettsstellet som ein reiskap til 
undertrykking i Tyrkia, der det berre sidan 2014 har vore fleire tusen rettssaker, disiplinærsaker 
eller bøteleggingar mot journalistar, kunstnarar, studentar, kjentfolk og forskarar for å ha 
fornærma presidenten eller andre maktpersonar. 
 
I den frekke stilen til den vesle mannen som omsynslaust gjer narr av den mektige presidenten, 
ligg det òg eit karnevalistisk og antiautoritært element. Det kan alt i alt ikkje vera tvil om at 
Böhmermanns spottedikt fell inn under det rettslege vernet av politisk satire. 
 
PARAGRAFANE  
Men det meinte ikkje Erdogan, som klaga Böhmermann inn etter to ulike paragrafar. Den 
fyrste var paragraf 185 for ærekrenking, ein paragraf som òg den vanlege borgar kan nytta, og 
der strafferamma er eitt år. 
 
Men den tyske straffelova har òg ein annan paragraf, nemleg paragraf 103, som gjeld 
ærekrenking av framande statsleiarar, den såkalla «sjah-paragrafen», som har ei strafferamme på 
fem år. Denne paragrafen kan eit utanlandsk statsoverhovud visa til og be om straffeforfylging i 
Tyskland av ein tysk borgar for ærekrenking. Nett dette gjorde den tyrkiske regjeringa. 
 
Men for at den tyske påtalemakta skal kunna opna sak mot Böhmermann etter paragraf 103, 
må den tyske regjeringa gje rettsstellet løyve til å reisa sak. Det er då ikkje slik at regjeringa 
instruerer rettsstellet om å reisa sak etter paragraf 103, men tillèt at rettsstellet på grunnlag av 
eigne vurderingar kan reisa slik sak. Og nett dette løyvet gav den tyske regjeringa i førre veke, 
etter lang tid med rådslaging og usemje. 
 
Det Merkel då opna for, var at den undersøkinga som det tyske rettsstellet alt hadde sett i gang 
for å sjå om det i Böhmermannsaka ligg føre eit brot på paragraf 185 i straffelova, vert utvida til 
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å gjelda òg «sjah-paragrafen», paragraf 103.Erdogan har altså klaga Böhmermann inn for retten 
både etter den «normale» paragraf 185 for ærekrenking av person og etter paragraf 103 som 
gjeld ærekrenking av statsoverhovud. Såleis kan det verta reist to tiltalar og verta ført to saker 
om diktopplesinga hans. 
 
SJAH-PARAGRAFEN  
«Sjah-paragrafen» har namnet sitt etter sjahen av Iran som i 1960åra nærast konstant var irritert 
over kritikken han vart utsett for i tysk presse. Etter fleire mislukka freistnader vann han i 1968 
fram med ein rettskraftig dom mot ein karikaturteiknar. 
 
Men i dag vert «sjah-paragrafen» sedd på som ein fortidsleivning. Det gjeld i endå høgare grad 
for fylgjeparagrafen, pargraf 104, som lèt regjeringa avgjera om ei sak innklaga etter paragraf 103 
skal kunna handsamast av rettsstellet eller ikkje. 
 
«Sjah-paragrafen» vert av juristar rekna for å vera vanskeleg å tolka, skriv jusprofessoren Tom 
Stiebert på nettidsskriftet Juraexamen.info 11. april i ein gjennomgang av Böhmermann-saka 
der han konkluderer med at Böhmermanns diktopplesing er dekt av ytringsfridomen og ikkje 
kan straffast. 
 
Når det gjeld kva regjeringa må ta omsyn til i avgjerda om å tillata eller avvisa ei rettsprøving 
etter paragraf 103, skriv Stiebert at regjeringa må avvisa rettsprøving dersom ho er overtydd om 
at ytringa som vert innklaga av det framande statsoverhovudet, er dekt av ytringsfridomen. Det 
primære omsynet for avgjerda ligg i den grunnleggjande intensjonen i lova, som er å hindra 
framande statar i å blanda seg inn i tysk strafferett. Men regjeringa skal òg ta omsyn til 
diplomatiske relasjonar. 
 
VEDTAKET  
Det tyder at Merkel med dekning i lova kunne ha avvist søksmålet frå Erdogan. Som gyldig 
grunn kunne ho ha vist til både ytringsfridomen og dei nasjonale interessene i å verna den. Ei 
avvising av rettsprøving etter «sjah-paragrafen» ville òg ha vore i pakt med den tyske rettskjensla, 
som her er så klar at berre 22 prosent av folkesetnaden stør Merkels avgjerd om å tillata sak, 
medan 66 prosent er imot. 
 
Med ei slik avvising av Erdogan ville Merkel ha fornya den noko falma helteglorien sin frå i fjor 
haust. Ved å nekta å ofra pressefridomen og gje etter for politisk press, ville ho atter ha stått 
fram som ein politikar med etiske prinsipp. 
 
I staden gav ho etter for presset med ei regjeringsavgjerd teken med knappast mogeleg fleirtal, 
berre éi røyst - hennar eiga. Synleg nervøs las ho opp ei pressemelding som gjekk ut på at 
regjeringa ville tillata rettsprøving etter «sjah-paragrafen», med den grunngjevinga at det ikkje var 
rett at regjeringa skulle hindra ei rettsprøving som i ein moderne rettsstat ligg til rettsstellet. 
 
Men samstundes varsla ho at regjeringa ville gjera framlegg om å fjerna «sjah-paragrafen» 
 
som det ikkje lenger var trong for i straffelova, underforstått fordi den «normale» 
ærekrenkingsparagrafen, paragraf 185, er tilstrekkeleg for alle klager om ærekrenking, også om 
dei kjem frå framande statsleiarar. 
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TYRKISK TVANG  
Om dette skriv juristen Anine Kierulf i Aftenposten 16. april: «Fremfor politisk å avgjøre at 
denne saken ikke skulle etterforskes til tross for at den var anmeldt, har Merkel altså overlatt 
saken der den etter ordinære maktfordelingsprinsipper hører hjemme - i straffesystemet. 
Hennes handling er slik en understreking av det tyske rettsstatlige demokrati. (... ) Hadde 
Merkel nektet autorisasjon, ville det vært ensbetydende med at hun avgjorde et konkret, 
strafferettsleg spørsmål. » 
 
Men saka ville gått etter den «normale» ærekrenkingsparagrafen 185 jamvel om Merkel ikkje 
hadde tillate bruken av «sjahparagrafen». Ved å nekta sak etter «sjah-paragrafen», noko lova 
klart opnar for, ville Merkel ha markert at denne sovande paragrafen ikkje bør vekkjast opp att, 
og samstundes markert støtte til åndsfridomen og synt at Tyskland handlar sjølvstendig overfor 
Tyrkia. Saka ville likevel ha vorte handsama av rettsstellet etter den «normale» 
ærekrenkingsparagrafen 185, og då meir i pakt med «det tyske rettsstatlege demokrati» enn no 
som rettsstaten òg må handtera «sjah-paragrafen», som dei fleste meiner er forelda. 
 
Det var såleis korkje i lova eller i rettskjensla noko som tvinga Merkel til å overprøva vurderinga 
til både utanriksministeren og justisministeren, som begge ville avvisa klaga. Tvangen kom frå 
Erdogan og redsla for at den tyrkiske presidenten ville trekkja seg frå flyktningavtalen om han 
ikkje fekk det som han ville i Böhmermann-saka. 
 
POLITIKKEN VERT SATIRE  
Med avgjerda si har Merkel tillate ei rettsleg prøving etter ein paragraf som ho vil avskaffa fordi 
ho meiner han ikkje bør nyttast, for at eit kunstuttrykk som alt vert rettsleg undersøkt etter den 
«normale» ærekrenkingsparagrafen som ho meiner bør nyttast, i tillegg skal kunna verta rettsleg 
prøvd etter den anakronistiske «sjah-paragrafen» som ho vil avskaffa. 
 
Dette var så vanskeleg å skjøna at det gjekk hus fordi hos halve det tyske kommentariatet. Men 
Thomas Schmoll i Die Welt kalla det med rett namn: «Realsatire». Gjennom Merkels 
krumspring vert sjølve røynda til eit Late-Night Show. 
 
Prisen betalar satirikaren. Fyrst vart det meldt at Böhmermann ikkje kunne møta opp for å ta 
imot ein ærefull mediepris han hadde vunne. Så vart han sett under politivern. Deretter vart 
den påfylgjande utgåva av fjernsynsprogrammet hans sløyfa. Endeleg posta han på 
Facebooksida si opplysninga om at det vil ta tid før programmet hans kjem på att, sidan han vil 
ta seg «ein liten fjernsynspause» og kanskje reisa utanlands, truleg til Nord-Korea, som han 
ironisk seier, «for å få klårleik i saka med presse- og kunstfridomen». Såleis har Erdogan med 
Merkels hjelp fått nedlagt eit politisk satireprogram og jaga ein satirikar under jorda. 
 
PRISEN KAN STIGA  
Prisen kan verta endå høgare, slik at fleire må vera med på betalinga. For med å pressa den 
tyske regjeringa til å tillata ei straffesak etter ein paragraf som strir mot tysk rettskjensle, har 
Erdogan flytt den innanlandske praksisen sin med å nytta ærekrenkingsparagrafar til å slå ned 
på politisk kritikk, til Tyskland. 
 
Med avgjerda si har Merkel demonstrert at ho med flyktningavtalen har gjort Tyskland til 
Erdogans gissel på permanent basis. Nett denne gisselsituasjonen er den djupare politiske 
meininga i Böhmermanns omskriving i diktet sitt av Erdogans namn til Recep Fritzl Priklopil, 
idet han viser til dei to gisseltakarane Joseph Fritzl som sperra familien sin inne i 24 år, og 
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Wolfgang Priklopil som heldt jenta Natascha Kampusch fanga i ti år. 
 
Midt i Europa vert eit litterært uttrykk freista kriminalisert for å verna eit autoritært regime mot 
kritikk både innanfrå og utanfrå. Mot slike regime treng forfattarar, teiknarar og satirikarar rask 
og eintydig støtte frå sine eigne styresmakter, og dette gjeld same kva slags kunstnarleg eller 
satirisk smak ein har. 
 
22. april 2016 
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Den fæle fortida 
 
Sidan 2014 har leiinga for seks bibliotek i kommunen Botkyrka like ved Stockholm luka ut og 
magasinert eller øydelagt fleire titlar frå boksamlinga grunngjeve med at bøkene har 
diskriminerande innhald eller stereotypiar av folkeslag. Biblioteket i Malmö har knytt til seg 
referansegrupper av «rasifiserte» grupper som til dømes Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa og 
Romsk Informations- och Kunskapscenter, som skal «bidra til at biblioteksledelsen gjør 
fornuftige vedtak i forhold til rasifiserte gruppers perspektiv», og påverka biblioteket når det 
gjeld «verdigrunnlaget som ligger bak medieinnkjøp», fortel den svenske journalisten Jesús 
Alcalá i ein artikkel i Samtiden. 
 
Slik utreinsking av litteratur som bryt med dei rådande normene i samtida, er del av eit større 
bilete. På juridisk fakultet ved Stockholm-universitetet har ein rydda bort bileta av «eldre hvite 
mannlige professorer» på veggene, fordi dominansen av denne typen professorar, som rett nok 
er historisk korrekt, er politisk ukorrekt fordi einsidigskapen gjer at ikkje alle på fakultetet kan 
kjenne seg inkluderte. På ei nettside utvikla av den norske mannspolitiske organisasjonen 
Reform, som lever på ei årleg statsstøtte på over fire millionar kroner, finn ein lister over 
skandinaviske barnebøker der omslaga er utstyrde med emojiar med blide eller sure fjes, alt 
etter om boka utfordrar eller stadfester «tradisjonelle kjønnsnormer». 
 
I USA vil amerikanske studentar ha åtvaring, såkalla trigger warning, mot støytande innhald i 
pensumlitteratur. Her er grunngjevinga at dei unge kan vera traumatiserte etter tidlegare 
seksuelle overgrep eller anna vald og kan gjenoppleva overgrepa gjennom skildringar av valdtekt 
eller kvinneforakt i romanar. Til dømes skal det no gjevast slik åtvaring til studentane før dei les 
F. Scott Fitzgeralds Den store Gatsby fordi romanen inneheld parti med kvinneforakt. 
 
DEN REVOLUSJONÆRE LIVSSYKLUSEN 
I artikkelen «Free Speech & the Modern Campus» seier den amerikanske kulturkritikaren 
Camille Paglia at aksjonane for å gjere verda politisk korrekt ved å fjerna avvikande kunst- og 
tankeuttrykk i både samtida og fortida er «eit føreseieleg trekk i livssyklusen til dei moderne 
revolusjonane», der den franske revolusjonen i 1789 syner grunnmønstret: Den fyrste 
revolusjonære generasjonen styrtar eit fossilisert establishment. I den etterrevolusjonære fasen 
slåst dei revolusjonære mot kvarandre, og her hender det at folk vert forfylgde eller avretta. Den 
som går sigrande ut av den etterrevolusjonære borgarstriden, stig så opp til ny herskar i ei ny 
oppføring av det gamle regimet som vart styrta. Det er denne tredje runden som er fasen for det 
politisk korrekte. 
 
Det er Paglias meining at dei tendensane til moralsk og ideologisk grunngjeven sensur som vi 
no har i vestverda, kjem av at den kulturelle 1968-revolusjonen har gått over i forfallsfasen, den 
tredje runden med byråkratisk gjennomføring av storkna prinsipp. Livskrafta i den opphavlege 
revolusjonen er no borte og vorten til slagord. Makta ligg hjå byråkratar, partifunksjonærar, 
administratorar og etterplaprarar. Dei opphavlege ideane om frigjering, sjølvrealisering og 
brorskap har mist det ekte innhaldet sitt og er vortne til trusartiklar og påbod som skal 
gjennomførast med list og makt. 
 
Eit kulturoppbrot som i 1960og 70-åra i høg grad var eit opprør for fri tale og fritt uttrykk og 
mot moralismen og konformismen på høgresida, er vorte vrengt til ein brei front for 
undertrykking av upassande idear, aksjonar mot uynskte føredragshaldarar, sensur av bøker og 
andre kunstuttrykk, skriv Paglia. Det er det nye regimet som konsoliderer seg. 
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KRIGEN MOT FORTIDA 
Alle idérørsler stivnar før eller sidan i dogmatiske former og autoritære strukturar. Det gjeld 
sjølvsagt òg 68-opprøret. I konsolideringsfasen til slike rørsler gjeld det for den sigrande og 
byråkratiserte makta å rydda ut alle konkurrerande ideologiar, institusjonar og miljø som kan 
verta bruhovud for ein reaksjon. Framom alt vil ein retusjera og helst fjerna den 
førrevolusjonære fortida, som er full av vitnemål om at eit anna liv ein gong vart levt og annleis 
tankar tenkte. Slik ser ein til dømes at autoritære regime alltid skriv om historia i tekst og bilete, 
såleis som Stalin-regimet fjerna opponentar etter kvart som dei fall i unåde, ikkje berre frå dei 
levandes tal, men òg frå faktiske fotografi. 
 
Eit døme på noko av den tenkjemåten som ligg bak slik kulturrevolusjonær handlemåte, er 
artikkelen «Hva skal vi med Noah-fortellingen om drukning og en brutal guddom? » i 
Aftenposten 10. mai av Jan Christian Kielland, prest i Den norske kyrkja. Kielland høyrer ikkje 
til dei som vil nytta maktmiddel for å få verda og historia til å sjå betre ut enn ho er, men han 
tenkjer om eldre kulturuttrykk på same vis som dei som vil fjerna dei. Han vil verna sine eigne 
born mot syndflodsforteljinga og åtvarar andre foreldre mot henne. For forteljinga syner oss ein 
grufull gud som «drukner mennesker, planter og dyr», skræmer born med at det kan koma ny 
storflaum, og verkar «ekskluderende» ved at nokre vert berga medan andre druknar, noko som 
er ein «teologisk legitimering av skillet mellom 'oss' og 'dem', de 'gode' og de 'onde'», som han 
skriv. 
 
Dimed har han sjølvsagt berre flytt dette skiljet til ein annan plass, nemleg mellom dei som held 
oppe eit slikt skilje (dei vonde), og dei som vil ha det bort (dei gode). På den rette og gode sida 
er den reine kristendomen som berre handlar om Kristus og nåde for alle; på den vrange og 
vonde sida er jødedomen med ein «brutal guddom». Slik dukkar tilmed eit antijudaistisk aspekt 
opp på den «gode» sida, mest som ein ufriviljug ironisk bodskap om at det ikkje lèt seg gjera å 
reinsa korkje framtida, samtida eller fortida frå det vonde. 
 
SYNDFLODA 
Undersøkjer ein dei eldre kulturuttrykka nærare, kan dei vera ein kommentar til vår tid som går 
djupare enn dei fleste kommentarane i dagspressa. I den hebraiske bibelen vert Noahs ark og 
den sivkista som mor til Moses la spedbarnet i på Nilen for å berga livet hans frå egyptarane, 
som drap alle israelittiske nyfødde, omtala med same ord, tebah. I begge høve handlar det òg 
om at truga liv vert berga. Urkristne katakombebilete syner Noah-arka og Moses-kista saman og 
i tilnærma same storleik, noko som kan tyda på at desse symbola vart forstått saman, og då nett 
som livberging i prekære tider der ein sivilisasjon eller heile manneætta vert truga. 
 
At Gud i Bibelens syndflodsforteljing er eit allmektig, handlande subjekt som vilkårleg set seg 
føre å utsletta menneska med unnatak av Noahs slekt, er eit forteljarteknisk grep. Årsaka til 
flaumen og undergangen er ikkje Guds vilkårlege luner, men utviklinga i den menneskelege 
kulturen på jorda. Både i Genesis og i jødiske segner talar ein om vidtgåande «forderving» av 
jordelivet heilt inn i det kroppslege, som årsaka til storflaumen. Det er den menneskelege 
kulturen som fører øydelegginga over seg sjølv. «Gud» er berre det litterære elementet som gjer 
historia lett forståeleg. 
 
Slik må ein òg sjå på Noahs rolle i dramaet. Kva er det som gjer at ikkje han òg vert råka av 
flaumen slik at alt liv på jorda døyr ut? Noah gjennomskodar det øydeleggjande i sin eigen 
samtidskultur, held seg fri frå han, skjønar kva han vil føra til, og tek sine åtgjerder. Til lått og 



 296 

spott byggjer han ei anna livsverd, ein ny kultur i det små, der menneske og dyr ikkje vert råka 
av den vanlege øydelegginga, og dette bergar livet på jorda over i ein ny epoke. 
 
Slik talar den gamle historia om syndfloda til vår eiga samtid, prega som ho er av ein teknisk og 
økonomisk kultur som ikkje lovar godt for korkje menneske eller natur, slåande relevant i ein 
epoke prega av utrekningar av kor høgt havet kjem til å stiga, og kva for katastrofar vi må rekna 
med. Unngå slike katastrofar kan ein ikkje med dei same midla som skaper katastrofane, seier 
den gamle soga. Betre er det då å grunda over slike kunstnarlege bilete enn å sperra vegen til 
forståing av verda med trigger warnings og bortrydding av bøker. 
 
20. mai 2016 
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Vi som ber all verdas skuld 
Barack Obamas reise til Hiroshima var meint som eit uttrykk for medkjensle med dei uskuldige 
sivile offera for atomåtaka i 1945, men ikkje som noka orsaking for det som hende. Slik 
orsaking, meinte han i talen sin, føreset historisk forsking og innsikt som ligg til historikarane, 
ikkje til politikarane. Mange historikarar meiner òg at bombinga av Hiroshima og Nagasaki 
berga rundt 200.000 amerikanske liv, fordi atomvåpenet tvinga Japan til ein raskare 
kapitulasjon. 
 
Grunnbiletet for statlege orsakingar på vegner av fortida er Willy Brandts knefall for 
minnesmerket over dei døde i den jødiske ghettoen i Warszawa 7. desember 1970. Det var ein 
gest som gjorde så stort inntrykk på verda fordi det braut med skikk og bruk, overraska alle og 
var eit spontant og ekte uttrykk for dei personlege kjenslene til den tyske kanslaren og 
motstandsmannen. 
 
Når ein slik gest vert forventa og kravd, vert han ei formsak og kan missa truverdet. Ein stat kan 
betala erstatningar, setja opp minnesmerke og rehabilitera dei det er gjort urett mot, men kan 
staten verkeleg angra? Det trur vi, for i Noreg har både regjeringa og kyrkja bede taterane om 
orsaking for tidligare overgrep, og kongen har bede samane om orsaking for 
fornorskingspolitikken. 
 
Men skuld er noko individuelt og personleg. Difor trekkjer vi einskildmenneske til ansvar der vi 
meiner det ligg føre eit brotsverk, i fred som i krig. Men samstundes vert det individuelle 
ansvaret i ein viss mon oppheva av krigen, ja, snudd opp ned. Det drapet du vert dømd for å ha 
gjort i fredstid, vert du under krigen straffa for å nekta å utføra. I det fyste høvet er du mordar, i 
det andre desertør. 
 
PILOTEN  
Ein mann som ikkje ville godta dette skiljet, var piloten Claude Eatherley som førde eit 
rekognoseringsfly over Hiroshima og gav klårsignal til bombinga. Fyrst etterpå skjøna han at han 
hadde vore med på å drepa nær 200.000 sivile, og kunne ikkje verta kvitt kjensla av grenselaus 
skuld. Han fekk alvorlege nerveproblem, gjekk ut og inn av psykiatriske institusjonar, tok til å 
rana bankar og forfalska sjekkar for å verta arrestert, tiltala og fengsla for det «verkelege» 
brotsverket sitt, bombinga av Hiroshima. 
 
Denne framferda gjorde han namngjeten og førde til brevvekslinga hans med den tyske 
filosofen Günther Anders, utgjeven på norsk under tittelen Samvittighet forbudt i 1962. Anders 
meinte at Eatherley representerte det etiske motstykket til dei nazistiske forbrytarane som 
hadde orsaka seg med at dei berre var skruvar i eit maskineri som ikkje gav dei noko val. Nett 
som slike skruvar i ei maskin, skreiv Anders til Eatherley, kan vi verta sette inn i handlingar vi 
ikkje ser konsekvensane av og som vi ikkje hadde vilja vore med på om vi hadde sett dei. 
Anders tala om korleis moderne teknikk og byråkrati skaper «uskuldige skuldige» på eit vis som 
ikkje var mogeleg i førmoderne tider. 
 
Denne interessa for «skuld», trongen til å verta straffa, ynsket om å gje og få orsaking, har noko 
sjølvoppteke over seg. Det er om å gjera å verta tilgjeven, verta rein. Paradoksalt nok vert 
overgriparen til eit godt og rettvist menneske som står på offeret si side, straks han bed om 
orsaking. For orsaking er soning som ikkje berre rettar merksemda mot overgrepa, men òg slår 
ein strek over overgrepa som noko tilgjeve. Vi sjølve vert skuldfrie, og med oss vert det sosiale 
og statlege «maskineriet» Eatherley og Anders frykta, reint og kvitt som snø. 
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«ARVESYND» 
Men samstundes som den offentlege orsakinga gjer oss prektige og skuldfrie, set slike 
orsakingar føre eksistensen av ei kollektiv, nasjonal skuld, som skaper ei «arvesynd» som fylgjer 
generasjonane. «Vi» har synda mot «dei andre», jamvel om både syndarar og offer høyrer til 
tidlegare generasjonar. Slik «syndsvedkjenning» legg skulda til folkekollektiv, kan legitimera 
hemn mellom grupper og like gjerne halda liv i konfliktar som å leggja dei døde. 
 
Såleis gjorde Obama rett i ikkje å be om orsaking for massedrapet i Hiroshima, same kva for eit 
motiv han kan ha hatt. Det tyder ikkje at det var rett å utvikla og nytta atomvåpna, eller at den 
tyrkiske regjeringa ikkje burde endra haldning til fordrivinga av armenarane i førre hundreår, 
eller at vi ikkje burde halda eit offentleg oppgjer med overgrepa mot minoritetar i Noreg, og så 
bortetter. 
 
Men slikt bør gjerast sakleg, som ei utgreiing av kvifor vi i dag forkastar ting som andre trudde 
på. Vi bør slutta med statlege syndsvedkjenningar og orsakingar i form av rituelle botsøvingar på 
vegner av dei døde, fordi slik orsaking berre er gyldig når ho er spontan, personleg og uventa, 
som då Brandt fall på kne i Warszawa-ghettoen. 
 
3. juni 2016 
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Å retta kyrkje for moské 
Etter det skribenten Isra Zariat seier, er kvinner i konservative muslimske miljø like undertrykte 
som i «oldtidens Europa». Men slik som fleire kvinnelege minoritetsskribentar skildrar denne 
sosiale kontrollen, vert han ikkje hovudsakleg pressa på forsamlingane frå autoritære imamar, 
men sit i heile miljøet som ein inderleggjord tradisjon. 
 
Vil ein endra dette, står ein overfor den tregleiken som i større eller mindre grad pregar alle 
sosiale miljø. Her må ein ikkje lata seg blenda av at den store endringa i vestlege samfunn frå 
ein kristen kjønnsmoral og tradisjonelle familieideal til kulturliberal tenkjemåte og livsform, 
skjedde på berre éin generasjon. 
 
For denne endringa hadde vore førebudd av opplysingstida før den franske revolusjonen i 1789 
og av den tyske bibelkritikken kring 1840. Med kristendomens fall som bakgrunn slo 
opplysingsrørsla opp i ein ny bylgjetopp i Noreg i 1870- og 80-åra med Georg Brandes, Henrik 
Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Hans Jæger som føregangsmenn. 
 
Endå ei bylgje kom i mellomkrigstida med Sigmund Freud og Wilhelm Reich som ideologar, 
og med forfattaren Arnulf Øverlands korstog mot kristendomen. I 1950- og 60-åra vart dei to 
forfattarane Agnar Mykle og Jens Bjørneboe stilte for retten og skandaliserte for kulturradikale 
romanverk. 
 
Fyrst i 1970-åra, etter ein strid på meir enn hundre år, fall den gamle kristenkulturen saman og 
vart erstatta av den kulturliberalismen som pregar Noreg i dag. 
 
MODERNISERING  
Men det var ikkje statleg økonomisk press som overvann den dogmatiske kristne kulturen. Det 
var religionskritikken. Alle dei som gjekk i brodden for moderniseringa, visste at ideane om 
personleg fridom, særleg på område som kvinnesak, kjønnsliv og ekteskap, berre kunne vinna 
fram om makta til kyrkja og den fundamentalistiske kristentrua vart grunnleggjande svekt. 
 
Det same må gjelda innanfor dei muslimske miljøa. Om den sosiale kontrollen skal verta 
oppløyst, må den islamske religionen verta modernisert slik at moral og tru ikkje vert grunna på 
autoritære tolkingstradisjonar, men på personleg fridom. Då talar vi om ein idékamp som ikkje 
kan førast berre med politiske eller økonomiske verkemiddel. 
 
Med slike politiske verkemiddel kunne politikarane til dømes fastsetja ei innvandringstakt som 
ikkje heile tida stilte klokka attende på null så prosessen må starta opp att, og ein 
integreringspolitikk som ikkje gjev minortitetsmiljø karakter av muslimsk diaspora der folk 
kulturelt kan verta ståande framande for kultur og tradisjon elles i landet. Ein kunne òg utan 
vidare ha fastsett at trussamfunn ikkje får ta imot pengar frå framande statar. 
 
Men i staden for ope å retta tiltak direkte mot dei heilt konkrete problema knytte til heilt 
konkrete miljø, skjer politikarane alle over ein kam som om saka gjeld alle trussamfunn i 
landet. Fordi dei folkevalde ikkje vil hengja bjølla på katten, set dei seg i fare for å råka alle 
dyra. For om trussamfunn skal straffast økonomisk for brot på «fundamentale 
menneskerettigheter» og «andre alvorlige forhold», som det heitte i framlegget Audun 
Lysbakken tok initiativet til, kan kven som helst råkast. Skal regjeringa i framtida kunna trekkja 
stønaden til trussamfunn som går imot til dømes vaksinar, verneplikt, likekjønna ekteskap eller 
abort? 



 300 

 
Den halvkvedne framgangsmåten til politikarane har starta ein diskusjon der sjølve prinsippet 
om stønad til alle trussamfunn, medrekna den norske kyrkja, vert diskutert. Vil ein trekkja 
attende stønaden til moskear, ligg det snublande nær å vilja trekkja stønaden til kyrkjene òg. 
Fordi ein veit det går føre seg uakseptabel kvinneundertrykking i muslimske miljø og vil koma 
dette til livs med økonomisk press, men held på prinsippet om likehandsaming, opnar ein for å 
fjerna statsstøtta til alle trussamfunn. I ytste konsekvens set ein seg i den meiningslause 
situasjonen at fordi det ikkje vert forkynt likestilling mellom kjønna i moskeane, må den kristne 
kyrkja verta fråteken økonomisk stønad. 
 
SOSIAL VERDI  
Men den norske kyrkja har ein tusenårig tradisjon i landet og ivaretek rolla som samlande 
institusjon for eit fleirtal av folkesetnaden, truande, og ikkje truande og har ansvar for meir enn 
1600 kyrkjebygg som representerer ein høg kulturell og nasjonal verdi, same kva ein trur på. 
 
Overgangsritar som dåp, konfirmasjon, giftarmål og gravferd er like mykje samfunnshendingar 
som privatsaker. Skulle ein overlata finansieringa av så viktige fellesskapsritual til marknaden, 
ville det vera eit radikalt brot med norsk tradisjon. 
 
I det heile utgjer alle trussamfunna ein viktig del av sivilsamfunnet ikkje berre gjennom 
høgtidsrituala, men òg som møteplassar, senter for sosialt arbeid, trøyst og rådgjeving i livskriser, 
samlingspunkt ved nasjonale ulukker og trugsmål, og som tilfluktsrom utanfor tidas rasande 
tempo når livet krev at tida står still ei stakka stund. Ikkje minst er trussamfunna viktige 
tradisjonsberarar, noko som kan vera av tyngre sosial verdi enn det ein lett trur i ei vektlaus tid. 
 
24. juni 2016 
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Tysk identitetskrise etter Brexit 
Tyskarane har reagert på fleire vis på at britane har avvist EU. Mange tyskarar er meir enn noko 
anna personleg krenkte, såra og vonbrotne over det engelskmennene har gjort mot dei. 
 
Storbritannia har «forrådt seg sjølv», skreiv forfattaren og journalisten Wieland Freund i Die 
Welt 25. juni. Britane har handla «mot seg sjølve, mot tradisjonen sin, mot kulturen sin». Dei 
har svikta sine eigne ideal om demokrati og det å vera open mot verda; dimed har dei òg svikta 
tyskarane, som endeleg hadde fått tileigna seg dei britiske ideala. Britane, som med den 
tekniske og industrielle revolusjonen skapte den moderne og kompliserte verda, flyktar no frå 
det moderne og vil gøyma seg i ei einfelt verd som ikkje finst. Etterkomarane av Newton, 
Darwin, Swift og Orwell er vortne «dumme» og har late seg lura av populistiske demagogar som 
engelskmenn frå tidligare epokar ville ha «ledd ut og kjeppjaga». 
 
Ein av politikkredaktørane i Die Zeit meinte at røysteresultatet var eit utslag av det ho kalla 
«Storbritannias borderlinesyndrom», splittinga i det å vere både møteplass for ein global elite og 
«episenter for europeisk nasjonalisme». Historikaren, kjønns- og migrasjonsforskaren Marion 
Detjen tala om «ei ulukke av epokegjerande, kanskje verdshistorisk format». 
 
Ein «svart torsdag» kalla Der Spiegel valdagen, «ein dag då landet bukka under for nostalgi og 
fridomstrong i staden for å fylgja fornufta» og tok ei avgjerd «prega av nasjonal egoisme, 
opphissa av redsle og verdstrøyttleik». 
 
«FEIT, MEN IMPOTENT» 
Bak denne krenkinga ligg sytti år med tysk tilpassing til ein europeisk fellesskap som Winston 
Churchill kalla «Europas sameinte statar» i ein vidgjeten tale i Zürich i 1946. Heile Europa 
skulle verta som eit stort, lukkeleg Sveits, og fyrste steg måtte vera ein partnarskap mellom 
Tyskland og Frankrike. I åra som fylgde, vart tysk suverenitet atterreist på eit vis som vov landet 
inn i det overnasjonale europeiske nettet, frå kolog stålunionen i 1951 til Maastricht-traktaten i 
1992 og oppgjevinga av den tyske marka i 1999. Til sist vart tysk nasjonal identitet nærast 
definert om til noko «europeisk» som uttrykte seg gjennom EU-samarbeidet. Aldri meir skulle 
Tyskland leggja ut på einsame eventyr, men alltid handla innanfor EU-systemet. Frå Adenauer 
til Merkel har det vore tyskaranes viktigaste politiske mantra at tyske problem berre kan løysast 
«under eit europeisk tak». 
 
I dag er det slik i Tyskland at dei som trur på nasjonale løysingar, vert sedde på som i beste fall 
litt dumme, i verste fall svært farlege. Forma av sigersmaktene og EU-systemet i etterkrigstida er 
landet vorte slik Churchill ville ha det, «feitt, men impotent», med eit vellukka næringsliv og 
velferdssystem, men utan utanrikspolitikk, militær slagkraft og geopolitiske interesser, frå 2015 
til og med utan fungerande grenser. 
 
Og idet Tyskland i så høg grad har svekt seg som nasjonalstat og gjort det til ein hovudregel 
ikkje å handla ut frå nasjonale interesser, dreg England seg ut for å sikra sine eigne nasjonale 
interesser! Det er klart at tyskarar med globalisert og antinasjonalt medvit kjenner seg latne i 
stikken når britane, sjøvane som dei er, forlèt det søkkande EU-skipet der talet på fattige EU-
borgarar no er stige til 123 millionar menneske, der snart 30 prosent av grekarane og spanjolane 
er arbeidsledige, og der ti tusen sjølvmord dei siste åra kan knytast til elendet skapt av eurokrisa, 
skal ein tru Eurostatrapporten People at risk of poverty or social exclusion. 
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SJØLVSKULDINGA  
Den andre sida av den tyske krenkinga over det britiske sviket er kjensla av skuld. Ikkje få 
kommentatorar peika på at det var den dårlege tyske handsaminga av eurokrisa, dei mislukka 
forhandlingane med Cameron om betre vilkår for britane i EU og særleg migrasjonskrisa - alt 
saman Merkels skuld - som dreiv Storbritannia ut av den europeiske unionen. 
 
Analysar av valresultatet syner rett nok at spørsmålet om immigrasjon spela ei av hovudrollene. 
Ei meiningsmåling teken opp på valdagen av Lord Ashcroft syner at den aller viktigaste 
motivasjonen for dei som røysta nei til EU, var ynsket om større nasjonal suverenitet, og på 
andre plass kom ynsket om å vinna att kontrollen over grensene og immigrasjonen. 
 
Forfattaren og spaltisten i Der Spiegel Jan Fleichauer meinte det måtte vera heva over tvil at 
fjernsynsbileta av den uordna folkevandringa frå Midtausten og inn i Bayern sette ein 
elementær skrekk i britane. Når ikkje eingong dei disiplinerte tyskarane makta å verna grensene 
sine, kven skulle då kunna greia det? 
 
Truleg er det vel òg at eurokrisa og migrasjonskrisa skapte eit inntrykk av EU som ein 
kaosorganisasjon med inkompetent leiarskap, samansett av avdanka nasjonale politikarar som 
får skrivebord i Brussel som påskjøning for ein avslutta karriere. Dei som vert kasta ut på 
heimebane fordi dei har høgdepunktet bak seg, eller som aldri heilt lukkast, eller nærmar seg 
pensjonsalderen, som til dømes sjølve EU-sjefen Jean-Claude Juncker, som aldri dreiv det til 
noko meir enn å verta finansminister i Luxembourg, eit land med litt fleire innbyggjarar enn 
Oslo - slike uunnverlege folk går rett til topps i EU. 
 
KRAV OM REFORM AV EU  
Økonomiprofessoren Thomas Mayer ved Witten/Herdecke-universitetet var ei av fleire 
konstruktive røyster som peika på at røysteresultatet i Storbritannia hadde streka under at fleire 
velkjende veikskaper i EU-systemet no er vortne til verkelege trugsmål som berre kan avverjast 
ved at EU-institusjonane vert tilpassa ynska til borgarane. Tre omstende peika Mayer på som 
årsakene til at britane sa nei til meir EU: «Immigrasjonen, dei finansielle kostnadene for 
medlemskapen, og tapet av nasjonal suverenitet. » 
 
Det var ikkje uroa for arbeidsløyse som fekk mange britar til å røysta for å forlata EU, skreiv 
Mayer, men at knappe sosialmidlar, særleg når det gjeld helse, på grunn av innvandringa måtte 
fordelast på fleire. Omfordelinga av britiske skattepengar til utanlandske mottakarar vart viktig i 
debatten fordi sosial solidaritet føreset ein sams identitet. Ein slik sams europeisk identitet er 
for svak til at dei vanskelegstilte vil dela pengar til helsestell og pensjon med stadig nye 
innvandrarar: «Så lenge det ikkje finst noko europeisk statsfolk, finst det klåre grenser for den 
grenseoverskridande solidariteten. » 
 
Her peika Mayer på at EUs stadig aukande avgrensing av kva det britiske parlamentet kan 
avgjera, om det no er knytt til regulering av innvandringa eller tiltak innanfor økonomi og 
sosialstell, føreset eit nivå av europeisk nasjonalkjensle som ikkje finst. EU-systemet kan ikkje 
utan at det straffar seg handla som om denne overnasjonale identiteten finst på høgt nok nivå, 
eller tru at dette nivået kan oppnåast gjennom lovgjevinga, men må justera ned ambisjonane 
sine til det nivået den overnasjonale identiteten faktisk er på. Konkret sa Mayer at EU-
domstolen må setjast under dei nasjonale parlamenta, slik at ikkje nasjonal rett stadig vert uthola 
slik som no. Tek ikkje EU-«eliten» omsyn til nasjonal røynd og interesser, men held fram med 
å oversjå uroa til borgarane, vil «Exitdebatten raskt flytta seg til Fixit (Finland), Frexit (Frankrike) 
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eller til og med Texit (Tyskland)». 
 
EUROPAS FORVIRRA STATAR  
Korkje i politiske eller journalistiske miljø hadde ein venta det røysteresultatet som kom. Alle 
trudde at tyngda i dei politiske partia og ikkje minst tryggleiken i å la ting vera som dei er utan 
store endringar, ville få fleirtalet av britane til å halda på medlemskapen i EU. 
 
Det synest som det uventa resultatet gjorde mange redde, og at denne redsla vekte opp ei von 
om at det som var hendt, ikkje var hendt likevel. Tru om det ikkje kan gjerast om? I eit 
samtaleprogram på tysk fjernsyn dagen etter røystinga vart den britiske Brexit-politikaren Anna 
Firth pressa på kvifor ikkje Storbritannia med det same melde frå at dei no går ut av EU; under 
låg mistanken om at Londonregjeringa arbeider under høgtrykk med å finna ein veg der dei kan 
gå utanom folkefleirtalet. 
 
I fleire dagar vart det spekulert i tyske medium om nett dette. «Den uhyggjelege stilla i London 
varslar katastrofe», heitte det i ei overskrift i Die Welt: Det spreidde seg ein «vond mistanke» 
om at britiske leiarar, Boris Johnson medrekna, hadde fått panikk og bondeanger, og no ville 
hala ut tida slik at utmeldinga av EU slett ikkje vart noko av. 
 
Professor i statsvitskap Ralph Rott skreiv i Frankfurter Allgemeine Zeitung at David Cameron 
no kanskje legg opp til at etterfylgjaren hans som statsminister til hausten må skriva ut eit nyval 
som i praksis vil fungera som ei ny folkerøysting om EU, slik at om EU-tilhengjarpartia - og dét 
er jo nesten alle - vinn valet, så kan det britiske parlamentet nytta resultatet som demokratisk 
grunnlag for å verta verande i EU likevel. Den «epokegjerande ulukka av verdshistorisk format» 
kan då opphevast. Går det denne vegen, slik at politikarane i løpet av berre månader gjer 
folkerøystinga til inkjes, må ein tru at motsetninga mellom folk og «elite» i EU vil verta til ein 
verkeleg farleg avgrunn. 
 
I motsett lei går eit strev om å få britane til å byrja utmeldingsprosessen snarast råd, for å hindra 
at andre statar fylgjer deira føredøme. Ein nokså vanleg reaksjon har vore at Storbritannias «nei» 
må svarast med eit kraftig «ja» til eit sterkare integrert EU utan Storbritannia. Men her er det vel 
EU-byråkratiet som lèt tankane rulla vidare av seg sjølve, reint etter lova om tregleik og rørsle i 
det tomme rommet. 
 
EU og dei europeiske statane manglar sjølvstendig tenkjande og handlingsorientert leiarskap og 
tenkjer og handlar difor nærast automatisk og irrasjonelt. For alt det vi trur er bra med EU, 
internasjonalt samarbeid, tryggleik mot krig og terrorisme, økonomisk framgang og solidaritet, 
ville vi fått mykje meir av og mykje lettare med sterkare nasjonalstatar innanfor 
samarbeidsavtalar som var tilpassa det nivået folk flest kjenner seg vel med. Men fordi leiande 
politikarar ikkje synest å kunna skjera gjennom til klåre tankar, vert politikken dregen mot 
ytterkantane og rivnar i teknokrati og populisme, to slags ekstremisme som er sider av same sak. 
 

1. juli 2016 
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Det hjernevaska folket 
Fleire som var misnøgde med resultatet av den britiske folkerøystinga om EU i juni, hevda at 
folkerøystingar ikkje er demokratiske fordi folk ikkje er opplyste nok til å vita kva dei røystar 
på. Folk er lettlurde og vert snøgt offer for demagogar, vart det sagt. Difor røystar dei mot sine 
eigne interesser, dei veit ikkje betre. 
 
«Brexit-kampanjen var basert på usannheter fra første dag, og de velgerne som bet på kroken, 
er de som har mest å tape på valgresultatet», skreiv Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet 1. juli, i 
ein artikkel der han greidde ut for britane alt det dei ikkje hadde forstått om nasjonal- og 
verdsøkonomi. 
 
«Om vi skulle styrt gjennom folkeavstemninger, hadde vi fortsatt bodd i huler», skreiv 
kommentatoren Astrid Meland i VG 9. juni. Folkesetnaden i dei europeiske landa lever og 
tenkjer på steinaldernivået, berre dei politiske leiarane er moderne. I EU-spørsmålet i 
Storbritannia til liks med i saka om samanslåing av kommunar i Noreg «har folk stemt på 
grunnlag av følelser og feilinformasjon», meinte Meland. Det er berre «demagogene og de 
politisk late» som likar folkerøystingar, for då kan dei avgjera utan å måtta ta ansvaret for 
avgjerda si etterpå. 
 
DEN FÆLE REVOLUSJONEN  
Det same meinte generalsekretæren i Europarådet, Thorbjørn Jagland, som i ein kronikk i 
Aftenposten 1. juli såg valresultatet i Storbritannia som eit teikn på at «vi er på vei bort fra 
opplysningstidens idealer». Som slike ideal rekna Jagland den myndige borgarens frie 
meiningsdaning og den kritiske ålmenta, men òg at «ingen skulle kunne skape sine egne 'fakta', 
uavhengig av hva som er fakta». 
 
Med denne uheldige formuleringa som skoddelegg at «fakta» må tolkast, og at mykje politisk 
debatt dreiar seg om slike tolkingar, meinte Jagland at den britiske tabloidpressa hadde ført 
ikkje berre folket, men òg EU-skeptiske politikarar bak lyset. Han gav ingen døme på lygnene, 
men melde at han var vorten sjokkert over vankunna om EU-saker i det britiske Underhuset, 
og at britiske journalistar ikkje hadde vore interesserte i synspunkta hans. Etter Jaglands syn 
fungerte ikkje pressa lenger som kritisk ålmente. Folk fekk ikkje lenger rett informasjon. 
 
Samstundes som dei er uvitande, er mange òg sinte fordi dei er fattige. Årsaka til fattigdomen 
ligg i den «økonomiske globaliseringen», og kombinasjonen av kunnskapsløyse og sinne fører til 
«revolusjoner» som folkerøystinga i Storbritannia. 
 
Her viste Jagland til den franske revolusjonen som døme på kva som ventar oss om vi ikkje får 
kontroll med dei globale kreftene som fører til ulikskap mellom folk. Slik kontroll kan vi berre 
få med hjelp av EU-institusjonane, hevda han. Tankegangen var at globaliseringa som øydelegg 
verda ikkje kan motverkast av nasjonalstaten. Overnasjonale institusjonar og statsdanningar som 
EU må til. 
 
Det er merkeleg at ein sosialdemokratisk politikar nyttar den franske revolusjonen som styrta 
kongedømet, vedtok menneskerettane og etablerte folkestyret, som skremmebilete om kva som 
kan henda med EU. Men dette merkelege strekar under at Jaglands tenkjemåte nettopp ikkje 
baserte seg på historisk kunnskap, men på ein tillærd og verdsframand logikk som til dømes at 
sidan kapitalen er globalisert, må politikken òg vera overnasjonal for å rå med 
skadeverknadene, difor treng vi EU. 
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Slik tankegang er meir lyrikk enn politikk. Ein kunne like gjerne seia at fordi «global» rimar på 
«overnasjonal», må vi ha EU. Men det er ikkje lyrikk eller logikk ein må sjå på i politikken, det 
er praksis og røynd. Og i røynda vert det jamne folket umyndiggjort av EU. Berre 
politikarklassa kjenner seg styrkt. 
 
FRAMANDGJERINGA  
Umyndiggjeringa av veljarane, som aukar med fråstanden til politikarane, finst òg på det 
nasjonale planet. Det økonomiske verdssystemet har vorte uoverskodeleg jamvel for 
spesialistar; dei politiske prosessane er ugjennomsynlege òg for dei som har til yrke å skjøna 
dei; informasjon og tolking har vorte til ein flaum vi druknar i. 
 
Dimed vert vala våre som veljarar innsnevra til einskildsaker vi har sterke kjensler for. Vi vert 
fort styrde av dei subjektive inntrykka vi får av den eller den politikaren. Personleg appell, 
såkalla karisma, får endå større vekt enn før i tida. 
 
Men dette er omstende som snarare styrkjer enn svekkjer det demokratiske elementet i 
folkerøysting i høve til det demokratiske elementet ved vanlege val innanfor det representative 
demokratiet. 
 
Den moderne verda vert ikkje mindre, men meir uoverskodeleg ved stortingsval enn ved 
folkerøysting, fordi det vanlege valet gjeld hundrevis av einskildsaker og ei heil rad ulike 
synspunkt, medan folkerøystinga gjeld berre eitt spørsmål ein skal seia ja eller nei til. Og i begge 
høve kviler den demokratiske ordninga på den myndige, informerte borgaren. Finst han ikkje 
meir, er det heller ikkje råd med demokratiet lenger. Trur ein ikkje på direkte demokrati, kan 
ein heller ikkje tru på indirekte. Ein må då satsa på ekspertstyre. 
 
DEN DEMOKRATISKE GRUNNKJENSLA  
I ein viss mon har det indirekte demokratiet i vår generasjon i røynda òg endra seg til eit slikt 
ekspertstyre der politikarane ikkje lenger er folkelege representantar, men profesjonelle 
statsleiarar og byråkratar som vi tilset og løner for å styra oss. 
 
Historikaren Sverre Steen skriv ein stad at det moderne norske demokratiet var tufta på ei sams 
kjensle hjå nordmennene om at menneskerettane og sjølvråderetten var noko opplagt og 
sjølvsagt. Dei folkelege rørslene skapte av haugianarane og folkeopplysingsmennene, 
norskdomsfolka og arbeidarleiarane, med dei mange institusjonane som bedehusa, 
folkehøgskulane og økonomiske samvirke, og tallause foreiningar med yrkesmessige, kulturelle 
og ideelle føremål, gjorde den norske folkesetnaden sjølvmedviten, organisert og godt informert 
og voven saman gjennom nasjonalkjensla. 
 
Då vart det òg råd med eit folkestyre som svara til namnet. 
 
MASSERØRSLENE  
I boka si om nyare norsk historie, Vårt hundreår, skriv Berge Furre at dei norske masserørslene 
bar dei politiske partia inn i Stortinget, der partifolka samstundes var representantar for 
folkerørslene, men at dette endra seg i andre halvdelen av førre hundreår. Moderniseringa og 
globaliseringa, og nye åndsstraumar som individualisme og liberalisme, krympa landbruk og 
industri, reiv i sund mykje kollektivt medvit og omskapte samfunnet til ein marknad der vi vart 
like mykje kundar som aktørar, òg politisk. Vi fekk mykje meir personleg fridom og økonomisk 
velstand, men til prisen av meir fråstand til politikken og dei styrande. 
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Masserørslene vart svekte; lekmannsrøsla, arbeidarrørsla, norskdomsrørsla og andre 
motkulturar miste nedslag og rekkevidd. Dimed brast bandet mellom folkesetnaden og 
politikarane. I staden for å vera talsmennene til rørslene i styre og stell vart politikarane ei eiga 
yrkesgruppe som satsa på politikk som fag, karriere og tenesteyting. Partia vart nærast til firma 
som tilbaud tenestene sine på den opne marknaden. Vala vart tilbodsrundar og marknadsføring 
som slutta med at folk kjøpte dei styringsvarene dei trudde best om, røystene vart pengar. Då 
valkampane stod fram som salskampanjar, vart demagogien og lygna, forføringa og 
hjernevasken sjølve den politiske metoden i alle slags val, ikkje berre i folkerøystingar. 
 
Den kritikken som etter brexit vert retta mot folkerøystingar, råkar såleis alle val i vår tid, også 
dei regulære vala i det såkalla representative demokratiet. 
 
PARTIA SOM FILTER  
I dette indirekte demokratiet har dei politiske partia tendensen til å utvikla seg til eit slags filter 
som sorterer vekk folkelege meiningar som har fått dårleg ord på seg i partimiljøa. 
 
Partia kan då i slike saker stå imot folket og med semja si hindra folkemeininga i å koma til sin 
rett. Slik har det vore til dømes i saker som lokal plassering av skular og sjukehus og seinare i 
innvandringssaka. Også i EU-saka var det stort politikarfleirtal for EU i Noreg. Her var 
kjenslene så sterke at politikarane sette fleirtalet sitt på spel for å få ryggdekking i ei 
folkerøysting, noko som ikkje vart oppnådd i Noreg korkje i 1972 eller 1994, eller i 
Storbritannia no i år. 
 
Folkerøystingane set politikarfleirtalet til side og opphevar partimakta mot folket. Det direkte 
valet tek bort det filteret som sorterer ut synspunkt som politikar- og pressemiljøa finn 
irrasjonelle og uopplyste. For ei kort stund vert partiklubbstyret gjort til inkje og kommentariatet 
sett ut av kraft. Dei som plar bestemma, vert då arge og vil ikkje vita av at noko slikt skal skje 
om att, og tek til å vurdera om ikkje den mislukka folkerøystinga - som slett ikkje vart arrangert 
for å lata folket avgjera, men for å pressa folket til å røysta som politikarane ville - kanskje kan 
annullerast i ein snarleg omkamp på heimebane. 
 
5. august 2016 
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Trollet i øskja 
I Russland og Aust-Europa har nasjonalisme og innvandringsskepsis vorte politiske 
hovudstraumar. Same vegen går det i Sveits og Austerrike. Frå 2017 kan Frankrike verta styrt av 
Marine le Pen frå det nasjonalkonservative Front National. I Tyskland får eit liknande 
høgreparti for fyrste gong sidan krigen støtte frå borgarlege veljarar. Men ingen framgang for 
nasjonalisme og populisme i vestverda har vore så overraskande som Donald Trumps 
lynsnøgge suksess i USA. Korleis kunne ein mann utan politisk røynsle og ei framferd som på 
eit drikkelag verta presidentkandidat for eit av dei to store politiske partia i USA? 
 
DEN AUTORITÆRE PERSONLEGDOMEN  
I den mykje omtala artikkelen «The Rise of American authoritarianism» kallar skribenten 
Amanda Taub framveksten av høgrepopulisme for eit «mysterium» som ho meiner ei gruppe 
statsvitarar har løyst. Desse forskarane meiner at det innanfor den amerikanske folkesetnaden 
skal finnast eit eige slag menneske med autoritær personlegdomstype. Desse menneska fryktar 
framande og flokkar seg rundt sterke leiarar når dei kjenner seg truga. I gode tider ligg dei 
autoritære tendensane deira i dvale, men dei vert aktiverte av høg innvandring og økonomisk 
krise, store kulturelle endringar og terroråtak. 
 
Det er ei forklåring som i praksis brennemerkjer store grupper av folket som mindreverdige. 
Dårlege karaktertrekk vert knytte til ein personlegdomstype ein må sjå som genetisk styrd og 
fysisk nedarva. Steget vert kort til å sjå også politiske skilnader mellom radikal-liberale og 
konservative tenkjemåtar som biologisk og evolusjonært styrde. Høgrepopulismen vert då 
forstått som eit resultat av ein seint og dårleg utvikla hjerne hjå tilbakeståande delar av 
manneætta. 
 
Nett dette gjer litteraturvitaren Caroline Fetscher i ein artikkel i den tyske avisa Tageszeitung 14. 
august. Populistane, meiner ho, har ikkje greidd å tilpassa seg utviklinga mot globalisme og 
høyrer med nasjonstenkinga si til eit tidlegare evolusjonært stadium. For å framskunda 
evolusjonen hjå dei som ligg etter, må ein «investera milliardar i utdanning og gjennomføring av 
menneskerettar» for born og unge: «Elitane kan ikkje lenger ha monopol på evner som analyse, 
kritisk medvit og refleksjon» attåt «sosial og medial kompetanse». Det tilbakeståande 
folkefleirtalet må hjelpast opp på den liberalistiske og kulturradikale elitens høgare 
utviklingsnivå gjennom massiv utdanning i tenkjemåten til overklassa. 
 
DEN LIBERALISTISKE ARROGANSEN 
Fleire har reist spørsmålet om ikkje denne nedverdigande omtalen av vanlege menneske og 
annleistenkjande kan vera ein av motorane i det høgrepolitiske oppsvinget. Ein av desse er 
Yalejuristen J. D. Vance som i Hillbilly Elegy, som har vorte kalla den viktigaste boka utgjeven i 
USA i år, skildrar øydelegginga og desperasjonen i det såkalla rustbeltet i det nordaustlege USA 
frå New York til dei store sjøane og inn i Midtvesten. 
 
Det som før var eit viktig industriområde, er no prega av arbeidsløyse, fråflytting, 
narkotikamisbruk og oppløyste familiar. Menneska som bur her, har ikkje berre fått livet 
ruinert av globaliseringa med utflytting av arbeidsplassar og tilstrøyming av billeg arbeidskraft. 
Dei har òg vore gløymde av politikarane gjennom fleire tiår og vorte ei folkegruppe som det i 
høgre samfunnslag er legitimt å sjå ned på og tala forakteleg om, skriv Vance. 
 
Med alle milliardane sine er Trump den fyrste presidentkandidaten på lang tid for eit av dei to 
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store partia som har retta merksemda mot USAs «gløymde menn og kvinner» i dei fortapte 
«lokalsamfunna knuste av dei grufulle og urettvise handelsavtalane våre», som han sa i 
landsmøtetalen sin i Cleveland, der kjernesetninga var: «Eg er dykkar røyst. » Skal ein tru J. D. 
Vance, gjeld dette òg Trumps provoserande, vulgære utsegner; det som danna liberalarar ser 
som Trumps tabbar og overtramp, vert i rustbeltet oppfatta som ord i rett tid. 
 
DET NYE GENERASJONSOPPRØRET  
Men støtta til Trump kjem ikkje berre frå fattige kvite. Ei nyleg undersøking frå Gallup syner at 
dei fleste Trump-tilhengjarane ikkje har lågare inntekt eller er meir arbeidslause enn andre 
amerikanarar. Dei er likevel gjennom bakgrunn og bustad i regelen nær knytte til område og 
folkegrupper som er råka av industriell nedgang, dårleg helse og ikkje minst svekte utsikter for 
at borna skal greia seg godt i framtida: Berre to prosent av dei som støtta Trump, trudde at livet 
framover ville verta betre for dei sjølve og borna deira. 
 
Ein slik pessimisme fortel at desse menneska har tapt trua på den rådande kulturelle, 
økonomiske og politiske overklassa, kanskje òg på den rådande samfunnsordninga. Slik 
pessimisme finn ein òg elles i den amerikanske konservative tradisjonen heilt attende til 
1940åra, ein tradisjon som i dag er sterkt splitta, særleg når det gjeld Trump-fenomenet. 
 
Den amerikanske konservatismens historikar, George H. Nash, forfattaren av The Conservative 
Intellectual Movement in America since 1945, skildrar i ein artikkel i National Review 26. april 
den konservative rørsla som ein stadig kamp for å svara på utfordringa frå den liberale 
venstresida. Denne rørsla er samansett av fleire ulike fraksjonar som libertarianarar, 
nyliberalistar, religiøse tradisjonalistar og det evangeliske høgre. 
 
Etter krigen vart desse fraksjonane samla gjennom den sams striden mot ein trugande fiende, 
nemleg kommunismen. Men etter samanbrotet til kommunismen i 1989 fell fraksjonane i den 
konservative rørsla frå kvarandre. Rolla som samlande fiende vert no teken over av den store 
migrasjonsrørsla i verda som kvart år fører meir enn ein million legale og eit ukjent tal illegale 
immigrantar til USA, fylgde av framveksten av ei «post-nasjonal, til og med anti-nasjonal 
stemning i dei progressive elitane og mellom unge menneske overvelda av multikulturalisme». 
 
I Trumps suksess har dei krasse sosiale og kulturelle endringane som kjem med migrasjonen og 
fleirkulturen, kalla fram eit historisk nytt og ideologisk uklårt, nasjonalistisk og populistisk parti 
med element frå både høgre- og venstresida, skriv Nash vidare, og plasserer Trump i same 
nasjonalkonservative ideologiske rom som det franske Front National og det tyske Alternative 
für Deutschland, idet han særleg peikar på at alle desse partia og dei veksande folkegruppene 
dei appellerer til, har same sterke kjensle av at den vestlege sivilisasjonen er truga, og at dei 
rådande liberale elitane har korkje evne eller vilje til å avverja trugsmålet. 
 
Med brota sine med politisk korrekt framferd stiller Trump seg på den samstundes folkelege og 
intellektuelle opposisjonens side mot den rådande eliten, men tek òg ein leiarposisjon i kampen 
mellom fraksjonane i den amerikanske konservative rørsla. Difor vinn han støtte ikkje berre hjå 
eldre kvite i rustbeltet, men òg frå yngre intellektuelle i det aggressive og nyreaksjonære 
dissentarmiljøet kalla «det alternative høgre» eller Alt-right, som har mange datanerdar og ikkje 
ein einaste hillbilly. 
 
I ein reportasje publisert på nettsida Breitbart News, som av mange vert knytt til Alt-Rightrørsla 
og som tidligare var leidd av Steve Bannon, som no er Trumps kampanjesjef, skriv Milo 
Yiannopoulos at Alt-Rights ideologiske fedrar omfattar Oswald Spengler, forfattaren av 
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Untergang des Abendlandes, og den italienske antimodernisten Julius Evola. 
 
KVA DRIV USA MOT YTSTE HØGRE? 
I Trump-fenomenet kan ein då kanskje sjå utslaget av ei underliggjande kjensle hjå mange av å 
leva i ei tid då den vestlege sivilisasjonen, den eigne nasjonen og familien er truga, og der dei 
kulturelle, økonomiske og politiske elitane har svikta folket med ein liberalistisk ideologi og 
politikk som ikkje tener andre føremål enn å forsona vestverda med sin eigen undergang. 
 
Den sosiale plasseringa til Trump-rørsla som breitt folkeleg opprør mot ein liberal elite som har 
mist grepet, saman med band til miljø med antimoderne ideologiar, lèt alarmen gå langt utanfor 
venstresida. I artikkelen «This is how fascism comes to America» i The Washington Post 18. 
mai skildrar ein framståande nykonservativ, historikaren og forfattaren Robert Kaplan, Trump-
rørsla som reint fascistisk. 
 
Sosialpsykologen Jonathan Haidt seier i dei to artiklane «What Makes People Vote 
Republican» og «When and Why Nationalism Beats Globalism» at dei progressive liberalistane 
og globalistane, som representerer den kulturelle og politiske overklassa, står for eit radikalt 
verdiskifte som driv menneske med eit konservativt verdisyn over i høgrepopulisme. Det 
avgjerande punktet, meiner Haidt, er at innanfor det konservative menneske- og 
samfunnsbiletet vert kulturen og samfunnsordninga ikkje berre endra gjennom liberalistiske 
flaggsaker som anti-nasjonalisme, høg innvandring, fleirkultur, moralsk relativisme og så 
bortetter, men menneska misser den sosiale støtta dei treng for å overvinna dei antisosiale draga 
i naturen sin, slik at det oppstår eit sivilisasjonsbrot eller brutalisering av samfunnet. «Når eit 
land har historisk høg innvandring frå land med svært annleis livssyn, og utan eit sterkt og 
vellukka program for assimilasjon, er det så å seia sikkert at det vil koma ein autoritær 
motreaksjon, og ein kan rekna med at mange konservative vil støtta den. » 
 
Robert Kaplans dom over Trump-rørsla kan vera ein korrekt analyse. Men inga fascistrørsle 
vinn fram utan å utnytta i og for seg rettkomen redsle og forståeleg harme i folkesetnaden. Vil 
ein hindra høgrepopulismen i å vinna fram, nyttar det ikkje å springa rundt med fascistplakatar 
og forklåra uroa menneske at dei er evolusjonært tilbakeståande. Dei liberale og globalistiske 
elitane må slutta å oppfatta sin eigen politikk og sine eigne val som ein del av historia og 
evolusjonen. 
 
26. august 2016 
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Kongen for trøndarar og somaliarar 
Kong Harald har fått mykje ros for talen sin på den store hagefesten i Slottsparken i førre veke. 
Intensjonen i talen om å inkludera alle menneske i landet i ein nasjonal fellesskap utan omsyn 
til etnisitet, religiøs tru og seksuell legning, er òg prisverdig. Ein slik tale bidreg til at minoritetar 
kjenner seg aksepterte. 
 
Dette var ein kort festtale der ein ikkje kan venta at kongen skal levera ein full samfunnsanalyse. 
Likevel er det interessant å sjå kva teksten seier og ikkje seier. 
 
Inntrykket mitt er at kongen blanda ein nyliberalistisk og individualistisk idé om samfunnet med 
ei eldre oppfatning av nasjonen som ein slags kollektiv folkekropp som alle desse individa går 
opp i, to ting som vanskeleg lèt seg sameina. 
 
Eg trur at talen i praksis opnar for ein radikal fleirkultur utan sameinande element. Kongen 
vektlegg dei individuelle skilnadene så sterkt at det vert stort behov for å få høyra kva som bind 
saman. Men her hadde ikkje kongen noko å by på. 
 
Han ser ikkje anna i Noreg enn natur og einskildindivid. «Norge er langstrakt og spredt 
bebodd», som han seier, og forutan «høye fjell og dype fjorder» finst det i landet «fremfor alt 
mennesker». 
 
UNIVERSELT MENNESKELEG  
Det er vel då dette universelt menneskelege vi har felles. Men det universelt menneskelege er jo 
noko alle menneske i heile verda har, og er ikkje noko særkjenne for norske statsborgarar eller 
noko typisk for Noreg som skulle knyte oss meir saman med kvarandre enn til dømes med folk 
frå Kina eller Moldova. Dessutan skildrar kongen dette felles menneskelege som berre 
individuelle skilnader. Til dømes er ikkje religiøs tru eller vantru ei samlande kraft, men 
markerer ulikskapen mellom individa: «Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. » 
 
Samlande kulturell identitet, bortsett frå det universelle og det individuelle, finst ikkje i talen til 
kongen. Det tyder at det i prinsippet ikkje er skilnad på nordmenn, amerikanarar og fijianarar. 
Vi er alle individualistar med kvar vår religiøse tru, kvar vår seksuelle legning, ymse yrke og 
subjektiv musikksmak. Alt kulturelt vert såleis framstilt som noko som individualiserer oss og 
skil oss frå kvarandre. 
 
Nær ligg då tanken på den vidgjetne utsegna til ypparsteprestinna innanfor nyliberalismen, 
Margaret Thatcher: «Det finst ikkje noko slikt som eit samfunn. » Vi er i grunnen berre kundar 
på ein marknad for livssyn og fritid, arbeid og varer. Vi er alle like for kapitalen. 
 
EITT FOLK  
Men samstundes som folket ikkje er noko anna enn ei samling einskildindivid som har same 
slags pass og bur på eit statsrettsleg avgrensa landområde, så vil kongen at desse individa skal 
elska kvarandre: «At vi skal kjenne at vi - på tross av all vår ulikhet - er ett folk. At Norge er ett. 
» Her har alle dei ulike einskildindivida på gåtefullt vis skaffa seg «tillit, fellesskap og raushet», 
fått kjærleik til kvarandre og gått opp i ein høgare folkeeinskap av mystisk karakter. 
 
Denne kjærleiken til kvarandre ser kongen uttrykt i nasjonalsongen. Men i kongens tale er det 
ikkje mykje att av det som Bjørnstjerne Bjørnson rekna som det fellesnorske då han skreiv «Ja, 
vi elsker». Det fyrste verset i songen, der det heiter at vi «tenker på vår far og mor», knyter straks 
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den norske identiteten til det fysiske landet, slekta og den sams historia til dei som bur her. 
Nesten alle versa i «Ja, vi elsker» handlar om korleis slektene attende til gamal tid levde og 
døydde for Noregs fridom og sjølvstende. 
 
Men i hagefesttalen til kong Harald har ikkje dei norske individa same historie. Som Harald 
seier: «Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller 
hjem, er der hjertet vårt er - og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. » Såleis har 
nordmennene ikkje eingong heimane sine i det same landet, hjarta deira er spreidd for alle 
vindar. Og likevel skal vi vera «eitt». 
 
Dermed privatiserer kongen heimkjensla og nasjonalidentiteten, som vert spreidd over heile 
jorda på tvers av alle grenser. Slåande vert då til dømes den amerikanske skikken med å lata 
alle borgarar, same kva for etnisk og religiøs bakgrunn dei har, falle inn i nasjonalsongen med 
handa på hjarta. Her er det ingen tvil om kor hjarta og heimen skal vera, og likevel er denne 
nasjonen samansett av så å seia berre innvandrarar. 
 
Nett difor må ein dyrka fram ei amerikansk heim- og nasjonskjensle bygd på sterke 
overgripande idear om fridom og Gud, men med eit opplyst gudsomgrep som i røynda famnar 
nær sagt alle religionar. Dette kan amerikanarane gjera og lukkast med fordi det har støtte i 
heile landets kulturelle historie, og ikkje er noko dei berre har funne på. 
 
Den amerikanske modellen for å samla ein nasjon med fleire etnisitetar, trusretningar og 
underkulturar kan difor ikkje kopierast av andre land, men må tilpassast historia og 
kulturbakgrunnen til kvart land for seg. Ein må spørja: Kvar ligg dei elementa som historisk er 
særlege for Noreg og som i ei tid med stor migrasjon lèt seg moderniserast og kan byggjast ut til 
noko samlande og overgripande på tvers av etniske og religiøse grenser? 
 
SVEKT FELLESSKAP  
Det som knytte nordmennene saman til ein nasjon på Bjørnsons tid og hundreåret etter, er no 
borte eller så sterkt svekt at det vanskeleg kan nemnast i nokon tale. Den sams bakgrunnen og 
historia, den samanhengande nasjonale forteljinga frå norrøn til nyare tid, den nasjonale 
litteraturen og byrgskapen over å vera norsk, den sams mytologien og religionen, arbeidarrørsla 
som auka den sosiale likskapen mellom klassene, er borte eller kan ikkje lenger grunngjevast på 
same måte som før. Men då må noko setjast i staden om Noreg på sikt skal overleva som sosial 
og kulturell fellesskap og dermed som sjølvstendig nasjon. 
 
Ein kan ikkje rekna med at «tillit, fellesskap og raushet» er noko som boblar fram av 
menneskenaturen av seg sjølv. Tvert om kan den individualiseringa kongen talar om, like mykje 
vera ei kjelde til strid som til einskap. 
 
Felles kulturelle fundament kan ein ikkje berre finna opp ut ifrå den blå lufta. Dei må byggja på 
tuftene som ligg underst. Det må finnast ein veg til modernisering og fornying av kristendom, 
opplysing og ideala til arbeidarrørsla. Kjærleik kjem ikkje av inkje. 
 
Det tek ikkje talen høgd for. Sjumilsspranget frå skildringa av samfunnet som berre ulike 
einskildindivid og til eit mystisk «Noreg» der vi alle er «eitt», underslår at ein større fellesskap 
treng eit minimum av konkret, sams grunnideologi som kan motivera oss til respekt og 
toleranse for det og dei som er annleis enn oss sjølve, og sosiale institusjonar som dyrkar fram 
denne ideologien og favoriserer livsformer som realiserer han. 
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STYRKTE MOTSETNINGAR  
Når kongen i same andedrag talar om nordlendingar, trønderar, sørlendingar og nordmenn frå 
Afghanistan, Somalia, Sverige og Syria, underslår han utfordringane med integrering av 
menneske frå område med annleis moralsystem og nasjonalkjensle. Når han seier at 
besteforeldra hans innvandra frå Danmark og Tyskland, læst han som om den moderne 
innvandringa der det på kort tid kjem hundretusenvis av menneske til landet, i prinsippet er det 
same fenomenet som når ein for hundre år sidan henta inn kongelege personar frå kulturelt 
nærskylde land. 
 
Og når han syner ein prisverdig toleranse av ulike nasjonalitetar og seksualitetar, tryllar bort alle 
nasjonale, kulturelle, religiøse motsetnader ved å gjera alle desse skilnadene til friksjonslaust 
individuelt mangfald, så er han inkluderande på overflata, men utgrensar under handa alle dei 
andre som ikkje deler synspunkta hans på fleirkultur, innvandring, nasjonal identitet og 
liknande spørsmål. Men dekkjer ein over desse motsetningane, vert dei berre styrkte. 
 
9. september 2016 
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Lesebøkene som forma Noreg 
 
Gjennom lærarane og skulemateriellet prega den danske kulturfilosofen N. F. S. Grundtvig 
norsk skule heilt til 1960-åra og kan ha hatt like mykje å seia for grunnleggjinga av norsk 
nasjonalkjensle som rørsla til Hans Nielsen Hauge. 
I romanen Trætte Mænd frå 1891 lèt Arne Garborg hovudpersonen sin seia at det ikkje er 
Wergeland, men Hans Nielsen Hauge som har «skabt det norske nittende Aarhundre». 
 
Hauge inderleggjorde den kristne moralen og flytte han ut i verda, slik at kristendomen vart 
fundament for eit samfunn prega av personleg flid, ansvar og tillit. 
 
Også den danske kulturfilosofen Grundvig meinte at det var Hauge som vekte opp 
«Folkeaanden i Norge», altså la grunnlaget for norsk nasjonalmedvit og sjølvstende i moderne 
tid. Men Grundtvig sjølv spela ei viktig rolle i det norske skuleverket heilt frå midten av 
1800talet til 1960-åra, på grunn av dei mange grundtvigianske eldsjelene i lærarflokken og fordi 
viktige læreverk vart skrivne under påverknad frå Grundtvigs idear om det nasjonale. 
 
LÆREVERKA OG VERDSBILETET  
I denne artikkelserien vil eg på grunnlag av skulemateriell gje nokre riss av korleis idéstriden i 
Noreg har ytra seg i dei siste hundre og femti åra. Skulen har vore nytta som ein hovudreiskap 
til å kontrollera og forma nye slektsledd. Difor finn ein alltid det verdsbiletet som har prega den 
norske eliten, i konsentrert form i skulemateriellet. 
 
Det fyrste sentrale leseverket eg vil sjå på, er Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet frå 
1863, som presten og forfattaren P. A. Jensen fekk i oppdrag av Kyrkjedepartementet å laga til. 
Denne fyrste moderne norske leseboka, som avløyste Pontoppidans katekismeforklaring som 
lesebok i ålmugeskulen på landsbygda, har fleire liner rakt attende til Grundtvig, men òg til 
folkeopplysingsrørsla. Dei to som hadde pressa sterkast på for å få eit nytt og meir moderne 
leseverk til bruk i skulen, var husmannssonen og grundtvigianaren Ole Vig og den danskætta 
prostesonen, humanisten og reformpedagogen Hartvig Nissen. 
 
FOLKEVEKKJAREN OG -OPPLYSAREN  
Med pamfletten Liv i Norge i 1851 hadde Vig stått fram som grundtvigiansk «folkevekkjar». 
Med skuleverket som hovudreiskap ville han få til ei atterføding av norske karakterdrag som 
djup religiøsitet, fridomstrong og kampvilje i folket. Det ville skapa ein ny gullalder, meinte Vig, 
«igrunden det samme som i Oldtiden, kun i forklaret Skikkelse, i kristelig Dragt». 
 
Ole Vig døydde tidleg av tuberkulose, berre 34 år gamal. Men den skulereforma av 1860 som 
opplysingsmannen Hartvig Nissen forma ut, kunne ha vore laga av grundtvigianaren Vig. Jamvel 
om Nissen var opplysingsmann var opplysinga hans gjennomsyrd av idéen om «folkeånda», som 
Vig, inspirert av Grundtvig, hadde oppfatta som ein «højere Livskraft, som gjennemstrømmer, 
sammenbinder og opholder Folket». Men opplysingstankane tømde «folkeånda» for noko av 
det mystiske innhaldet som omgrepet hadde hjå Vig. Det gjekk likevel att i lettare form i 
Nissens program for ein skule som gjennom opplysing, brei allmenndanning og klasselaus 
struktur skulle oppdra heile folkesetnaden til folkestyre, nasjonal kultur og fellesskap på tvers av 
sosiale skilje. 
 
I 1851 hadde Nissen, han òg sterkt påverka av Grundtvig etter studietida si i København, peika 
på at ei forfatning som den norske trong ei brei folkeopplysing, og at ein sakna ei lesebok som 
kunne gje oppveksande slektsledd både sakleg opplysing om verda og syta for «hjertets 
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Forædling» i den idealistiske daningstradisjonen. Ole Vig ivra for same saka, ei lesebok som 
kunne formidla lærdom til dei unge i form av eventyr, fablar, mytologi, segner og forteljingar frå 
Noregs historie. 
 
Det vart altså ein annan grundtvigiansk påverka forfattar, P. A. Jensen, som gjorde dette 
prosjektet til røyndom og gav ut den fyrste norske leseboka etter Nissen og Vigs mønster. Her 
fekk borna litterære tekstar, songar og fagleg innføring i alt frå hagebruk og husdyrstell til 
geografi og historie, ofte tilrettelagt som forteljing i ein munnleg stil. 
 
For våre augo er det ikkje lett straks å sjå det revolusjonære i den gamle boka i tre band, utan 
illustrasjonar og med mykje tekst i gotisk skrift. Men for foreldra som hadde vore vane med 
bibel, salmebok og Pontoppidans katekismeforklaring som einaste lesebøker, var det ein 
revolusjon. 
 
Verst var dei litterære innslaga med norrøn mytologi og folkeeventyr, som vart oppfatta som 
heidenskap, og dei litterære innslaga som til dømes Bjørnstjerne Bjørnsons En glad Gut, der 
grundtvigianaren Ole Vig vart omtala som den som gav svara på livsgåtene. I bygd etter bygd 
nekta dei å ta boka i bruk, reiv ut eller klistra over sider med ukristeleg innhald. 
 
EIT NYTT MENNESKESYN  
Striden om P. A. Jensens lesebok, som kom i endra form og mange opplag gjennom tretti år og 
prega oppfatninga til ein heil generasjon av kva det vil seia å vera norsk, gjekk føre seg i årevis 
over heile landet med stor bitterheit og har vorte kalla ein religionskrig. 
 
Boka markerte eit kulturelt epokeskifte der pietismens idé om at mennesket er født vondt og 
må verta attfødt for å vilja det gode, vart avløyst av Grundtvigs kristen-humanistiske grunnsyn 
som tok det for gjeve at barnet djupast sett alltid vil det gode. Ein pedagogisk konsekvens av 
dette var at det ikkje var naudsynt å innprenta kristen moral i detalj eller skremma barnet med 
helvete for at dei skulle verta gagns menneske. Det var nok å fremja naturleg utvikling gjennom 
moralske historier, faktisk kunnskap og gode føredøme. 
 
Grundtvigianismen, som ikkje berre omfatta det «verdslege», men såg verda som Guds gode 
skaparverk, gjorde det mogeleg å sleppa den moderne opplysinga inn i skulen utan å forkasta 
kristendomen. Alt er skapt av Gud, var opningsorda i den nye leseboka. Men nett difor er alt på 
jorda godt. 
 
EIT RELIGIONSSKIFTE  
Medan pietistane var framande gjester her i verda og hadde sin sanne heim i ei anna verd, var i 
verket til P. A. Jensen den jordiske heimen der ein veks opp som barn med far og mor og 
sysken, verdas sentrum og bilete på grunnvilkåra til mennesket. Kyrkja og nasjonen vart sedde 
som større heimar kring den vesle og nære familien med far, mor og born. Medan pietistane 
var framande på jorda, var grundtvigianarane heime i ho. 
 
Sjølve identiteten vart knytt til heimen, slekta og fedrelandet, og fedrelandet vart definert ut frå 
naturen, historia og litteraturen til landet. Den strenge og mangesidige norske naturen og 
klimaet vart sett i samanheng med klassiske dygder som nøysemd, alvor, flid, ansvar og hardt 
arbeid. Slik var landet, og slik hadde det forma nordmennene. 
 
Tanken om at det finst ein sams folkekarakter i form av kollektive karakterdrag, låg i tida og 
vart teke for gjeve. Etter Grundtvigs lære var folkeånda det åndelege som alle individ i folket 
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hadde sams, nærast eit stort kollektivvesen med ein eigen biografi som kunne avlesast i 
folkemytologien, folkediktinga, historia og i den nasjonale kunsten og litteraturen. 
 
DEN NYE TRUA  
Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet lét noregshistoria byrja med Odin og Frigg, Balders 
død og Lokes straff, før ho heldt fram med Sigurd Fåvnesbane og gjekk saumlaust over i 
forteljingane om Harald Hårfagre og Olav den heilage, Kalmarunionen og 1814, slik at dei 
samtidige norske ungdomane kunne kjenna røtene sine heilt attende til mytologisk tid. 
 
Verda og skapinga av livet vart forklart like mykje ut frå den norrøne mytologien om 
Ginnungagap, Ymer og Odin, som ut frå naturvitskap og kristendom. I Grundtvigs ånd vart det 
sagt at skapingsssegnene var urimelege, men likevel inneheldt «spor af Sandheden», og at dette 
galdt særleg dei nordiske segnene, som så vert fortalde som fagleg underlag for ei kort innføring 
i det kopernikanske verdsbiletet, dei store oppdagingane, kjemi, biologi og zoologi. 
 
Denne nye ideologien braut med det verdsframande i den gamle pietismen, men tok med seg 
nesten alle dei etiske verdiane og mykje av det eksistensielle grunnsynet i kristendomen, men 
bytte ut kjernen, Gud og gudstilhøvet, med fedrelandet og fedrelandskjærleiken. Gud gjekk opp 
i folket og landet. Dimed kunne ein ta med seg Gud og den kristne moralen inn i framtida, 
unngå brotet med ein tusenårig tradisjon og samstundes opna seg for opplysinga, den nye 
naturvitskapen og teknikken. 
 
Noreg hadde fått sin nasjonale ideologi: ein kombinasjon av gudstru, idealistisk filosofi og 
framstegstrua frå opplysingstida. Eit kraftig brygg som trumfa pietismen og vart ei motiverande 
kraft for norske intellektuelle til langt inn på 1900-talet. 
 
16 september 2016 
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Då folkeånda vart sosialdemokrat 
 
Med Nordahl Rolfsens lærebok overtok ein altomfemnande fedrelandskjærleik den sentrale 
rolla kristendomen hadde hatt i eliten og folket. 
Den nye folkeskulelova frå 1889 svekte rolla til kyrkja i skulen og styrkte dei verdslege faga. Det 
vart såleis trong til ei ny lesebok. Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet av P. A. Jensen frå 
1863, som spegla den kulturelle og nasjonale filosofien til diktarpresten N. F. S. Grundtvig, 
hadde vore lesebok i Noreg i tretti år. No skulle ho skiftast ut. 
 
Same året som skulelova kom, sende læraren og forfattaren Nordahl Rolfsen inn ein søknad til 
Kyrkjedepartementet om eit stipend til å utarbeida eit nytt leseverk. Det fekk han ikkje, men 
etter ein stor strid i Stortinget og pressa om saka gjekk forleggjaren Jacob Dybwad inn med den 
naudsynte støtta, og i 1892 kom det fyrste bandet. 
 
Straks å sjå til var det noko nytt med denne boka: Forutan skriftstykke av alle norske forfattarar 
som vart rekna som viktige, hadde ho teikningar av kjende kunstnarar som Theodor Kittelsen, 
Gerhard Munthe, Christian Krohg og fleire andre og nye tonesetjingar til dikt av Edvard Grieg. 
 
Sjølv vart boka kanskje den største litterære suksessen i norsk historie etter Bibelen. Verket var 
i bruk i over sytti år til ut i 1960-åra og vart med alle sine utgåver trykt i ni millionar eksemplar. 
Korkje Nansen eller Hjallis har hatt så mykje å seia for norsk sjølvbilete som denne leseboka. 
 
EIN NASJONAL LESEBOK  
Til liks med P. A. Jensen kom Nordahl Rolfsen frå Bergen, men studerte i Oslo, der han var 
omgangsven med Bjørnson i den grundtvigianske perioden hans, og Rolfsen tok òg med seg 
viktige impulsar frå Grundtvig. I føreordet til boka gjorde han det klårt at målsetjinga hans var å 
«oppdrage norske borgere», og at lesinga skulle «føre de smaa hen til det store som vi kalder 
fædreland». Eigenleg, seier han, skulle heile skulegangen ikkje vera anna enn eit barnetog «med 
det norske flag i spidsen». 
 
Men den grundtvigianske forståinga av fedrelandet, formidla gjennom naturen, historia, 
litteraturen og mytologien, måtte hjå Nordahl Rolfsen greia seg utan mytologien. 
Ferdrelandsomgrepet vart dermed meir sekulært og mindre religiøst prega. Denne 
avsakraliseringa skjedde ikkje berre i steget frå P. A. Jensen til Rolfsen, men òg frå utgåve til 
utgåve av den nye leseboka ettersom utgåvene nærma seg vår tid. Medan 1893-utgåva av det 
fyrste bandet hadde tre avdelingar som alle vart innleidde og avslutta med ein kristen song eller 
salme, nett slik som kyrkja som himmelsk heim omslutta fedrelandet og foreldreheimen hjå P. 
A. Jensen, vart alle desse salmane så nær som éin tekne ut av 1953-utgåva. 
 
Den faglege formidlinga av geografisk, naturhistorisk og anna vitskapleg stoff som hadde vore 
viktig hjå P. A. Jensen, vart bytt ut med litterære innslag. Det stoffet som hadde ført til offentleg 
strid om Jensens lesebok, folkeeventyra og den nasjonale litteraturen, vart dominerande innslag 
hjå Rolfsen. Ved at det meir objektive fagstoffet fell ut, vart det nye leseverket meir snevert 
nasjonalt retta enn det førre. 
 
Alt i fyrste bandet for dei minste elevane er det ei norsk barneverd vi møter gjennom kjende 
barnevers, kveldsbøner, julesongar, historier om husdyra og norsk flora og fauna. Kvar blome 
og busk, kvar hare og rev, er norsk. 
 
Innføringa av nasjonallitteraturen med forteljingar og stykke av Bjørnstjerne Bjørnson, Hans 



 317 

Aanrud, Jacob B. Bull, A. O. Vinje og Arne Garborg med titlar som «Bjørnejegeren», 
«Legdeguten», «Ulveslaget», «Fløtar-Lars», «Øivind» osb. , folka den norske naturverda med 
norske menneske og hendingar. Dei litterære figurane fekk fylgje av norske heltar frå Olav den 
heilage og Tordenskjold til Wergeland og Roald Amundsen. Det er så ein kvepp til når ein 
utan åtvaring støyter på Madame Curie på side 325 i sjette bandet av 1953-utgåva. 
 
NORSK IDENTITET 
Det er sanneleg ei sokken verd, den ein møter i lesebøkene til Nordahl Rolfsen. Den norske 
identiteten, slik han vert formidla her, skin i gullalderen i vikingtida, søkk i nedgangstida eller 
«firehundreårsnatta» under danskestyret og vert attfødd gjennom fridomsbragdene i 1814 og 
1905, med den litterære gullalderen og vågestykka på Nordpolen og Sørpolen. Alt det som dei 
store heltane lekamleggjer i dikt og dåd, med heltemot og sjølvoppofring for folket, det lever òg 
i den jamne nordmannen, i deg og meg, som nøysemd og truskap i enkle kår, vert skuleborna 
innprenta. 
 
Denne norske nasjonalidentiteten kom frå den tyske idealismen og den danske 
grundtvigianismen, men begge delar vart omforma gjennom tilskota av den pietistiske 
arbeidsmoralen og sosialetikken frå haugianismen, ideala om nøysemd og enkelt liv, 
idealiseringa av heimen og det nærast religiøse tilhøvet til den norske naturen. 
 
Då den sosialdemokratiske arbeidarrørsla voks fram på 1900-talet, fekk denne 
nasjonalidentiteten tilskot av ovundring for den norske bonden og fiskaren, folkeleg tru på 
likskap og demokrati, grunnleggjande tillit mellom alle norske menneske. 
 
Alle desse elementa vart smelta saman i ein altomfemnande fedrelandskjærleik som overtok 
den sentrale rolla kristendomen hadde hatt i eliten og folket. Bibelen vart avløyst av norsk 
historie og litteratur, formidla av Nordahl Rolfsen lesebok i opplag etter opplag, generasjon 
etter generasjon. 
 
VERDSLEGGJERINGA  
Den lange vegen frå den unge Ole Vig til den gamle Einar Gerhardsen, frå fullblods 
grundvigiansme til sosialøkonomisk nasjonalisme, kan ein sjå på som oppvakninga til folkeånda 
frå grundtvigiansk draum til sosialdemokratisk nasjonalbudsjett. 
 
Hjå Ole Vig gjekk det nasjonale synspunktet heilt attende til Gud og kristendomen. Det var ei 
tillemping av kristendomen med hjelp av Grundtvig, som meinte at Gud hadde skapt nasjonane 
og gjeve kvar og ein av dei eit særskilt kall i verda. Berre ved å utvikla dei særlege evnene dei 
hadde fått og som skilde dei frå kvarandre, kunne nasjonane verta seg sjølve fullt ut og oppfylla 
Guds kall til det beste for heile menneskeslekta. 
 
Denne filosofien vart omplanta til norsk jord. Gjennom fordjupinga i norrøn mytologi og norsk 
historie, folkedikting og nasjonallitteratur, og med ei folkeopplysing sprungen frå desse 
nasjonale kjeldene, skulle norske intellektuelle setja i verk «Folkeaandens Vækkelse» der «det 
høie Norden» skulle syna seg som åndeleg fyrtårn for heile verda. Slik hadde Grundtvig preika, 
slik bar Ole Vig, folkehøgskulerørsla og P. A. Jensens lesebok for folkeheimen det vidare. 
 
Denne metafysiske berestrukturen var rett nok borte hjå Nordahl Rolfsen i 1890-åra. Men den 
oppglødinga som den grundtvigianske metafysikken hadde skapt, var der enno. Utetter på 
1900-talet grodde denne religiøse og filosofiske kjelda meir og meir att, og klangen av den 
norske folkeånda vart til atterklang. Den mytologiske eldhugen og snakket om Kristus som 
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historias dreiepunkt sokk under overflata og vart gløymd. 
 
Men jamvel om det mytiske gjekk inn i skumringa, heldt det nasjonale seg som forståingsramma 
til skulen gjennom mesteparten av hundreåret. Innhaldet i norskfaget og historiefaget tok den 
ledige rolla som verdsleg religion eller meiningsdannande og identitetsskapande fellesideologi. 
Det historiske og litterære livet til den norske nasjonen sidan vikingtida vart mergen i den 
nasjonale identiteten. 
 
Den norske folkeånda fekk folketrygd, døydde einsam og tungt medisinert på gamleheim og 
vart berre synt fram i balsamert tilstand under dei årlege 17. mai-toga. Då 
etterkrigsgenerasjonen la frå seg kortbuksene på slutten av 1960-åra, vart denne gamle 
nasjonalmumien til støv ved fyrste berøring. Ei ny tid rann opp. 
 
23. september 2016 
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Frå Noreg til kosmos 
 
Heilt inn i 1960-åra var mykje skulemateriell prega av nasjonal patriotisme. Byrgskapen over 
fridomsverket i 1814 og 1905 vart sett inn i ein historisk samanheng av kongesoger og norsk 
stordomstid i høgmellomalderen. Seinare vart det lagt vekt på framstillinga av folkelege 
kvardagsheltar og stjerneskot som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen. 
 
Då særleg historiebøkene i 1930-åra vart meir opna mot den store verda, skjedde det innanfor 
ei ramme av byrgskap over kva ein hadde oppnådd i Noreg. Under det lange 
sosialdemokratiske eittpartistyret i etterkrigstida fekk denne nasjonale byrgskapen eit politisk 
innslag. Skuleelevane fekk biletet av at det under Arbeidarpartiet hadde vakse fram eit rikare, 
friare og meir jamstilt Noreg, mot ein bakgrunn av undertrykking, naud og sjukdom. 
Skulemateriellet formidla eit Noreg som ein ferdig og vellukka bygd nasjon som kunne tena 
som modell og førebilete for resten av verda. 
 
BYRGSKAP VERT TIL PROTEST 
I den nyare fasen frå kring 1970 til i dag vart det nasjonale perspektivet sett under kritikk og 
trengt attende. Dette hang saman med at dei akademiske miljøa frå 1960-åra av henta dei 
viktigaste inspirasjonane sine frå det internasjonale gjennombrotet av venstreopposisjonell 
tenking. 
 
Med mellom anna boka til den amerikanske biologen Rachel Carson, Den tause våren, vart det 
merksemd om naturøydelegginga i industrivekstsamfunnet. Samstundes kom den nymarxistiske 
kritikken av det kapitalistiske systemet som noko destruktivt og undertrykkjande. Vietnam-
krigen vekte tvilen om USA verkeleg spela ei positiv rolle i verda. Ungdomsopprøret sette seg 
opp mot all anerkjend autoritet. Mange tok til å oppfatta den gamle nasjonale byrgskapen som 
noko sjølvgodt og provinsielt som såg bort frå at det rike, kapitalistiske Noreg stod på «feil» side 
i den internasjonale kampen for fridom og likskap. 
 
Det var ikkje slik at alt nasjonalt vart sett til sides i skulen, men det nasjonale skulle no vurderast 
og balanserast mot andre perspektiv, ja, skiftast ut med det globale. Den nye Mønsterplanen frå 
1974 gav lærarane pålegg om å unngå nasjonal «sjåvinisme og trangsynthet» i undervisinga. 
Historieundervisinga skulle ikkje berre dreia seg om «den kvite manns historie»; saman med 
lokalsamfunnet skulle «det globale perspektiv» vera bakgrunnen for undervisinga. Såleis skifte 
hovudvekta i skulen frå nasjonal til global og lokal orientering. 
 
NASJONSOMBYGGINGA 
Dette omslaget er lett å sjå i dei nye lærebøkene i historie som komi 1970-åra og seinare, der 
den nasjonale forteljinga er heilt borte i den forma ho hadde hatt sidan midten av 1800-talet. 
Nye læreverk som Figved, Fossum og Aarrestads SOL-serie i historie og samfunnskunnskap, 
som kom frå 1974 av og dominerte skulemarknaden i årevis, braut med den tidlegare 
vektlegginga av den nasjonale historia. No vart historia i staden lagd fram som ei global 
forteljing. 
 
I staden for den tidlegare ope forkynnande undervisinga la ein no vekt på kjeldekritikk, 
samfunnsvitskaplege arbeidsmåtar og samfunnskritikk. Ein fekk lærebøker som heilt utelukka 
heltehistoriene om store nordmenn som hadde prestert noko uvanleg innanfor kunst, vitskap 
og politikk. Fedrelandet Noreg, som for grundtvigianarane hadde vore ideal og motivering for 
liv og arbeid, og føredøme for heile verda for sosialdemokratane, vart brått sett på med eit 
mistankens blikk og framstilt som eit kapitalistisk land innanfor ei urettvis verdsordning, ei rik 
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øy i eit hav av fattigdom, eit provinsielt land der sentrum var ein annan stad, nemleg der 
tidlegare generasjonar hadde funne periferien: hjå dei tallause, sveltande og utviklingshungrande 
massane i fjerne land. Ikkje lenger «vi», men «dei andre», rykte inn i sentrum for interessa. 
 
Dette tyder ikkje at nasjonsbygginga tok slutt i 1970-åra, men berre at denne bygginga skifte 
karakter. Det var langt frå slik at staten og overklassa gav slepp på skuleverket som 
haldningsformande og identitetsdanande reiskap. Kritikken av den nasjonale og 
nasjonsbyggjande ideologien som rådde grunnen frå 1814 til 1970, var sjølvsagt òg ein 
nasjonsbyggande ideologi som tok over leiarskapen etter forgjengaren sin. Den nye norske 
overklassa hadde ei samfunnskritisk, vitskapleg, kulturradikal, globalistisk og fleirkulturell 
innstilling som dei overleverte til nye slektsledd gjennom einskapsskulen. Noreg fekk ein ny, 
radikal nasjonalidentitet. 
 
ARTIUMSOPPGÅVENE 
Spora av denne nye nasjonale identiteten kan mellom anna finnast i ei jamføring av 
artiumsoppgåver i norsk. For åra 1933-40 handla over seksti prosent av desse oppgåvene om 
norsk historie, folkeliv og litteratur. Typiske oppgåver er «Eit verk av Bjørnstjerne Bjørnson», 
«Kong Sverre», «Ei jamføring millom Wergeland og Welhaven» eller «Gjer greide for kva som 
ligg i det gamle ordet: Arbeidet adlar mannen». 
 
Men går ein til artiumsoppgåvene i norsk for åra 1966-69, som avrunda epoken for den 
opplyste nasjonalismen i norsk åndsliv, ser ein at omslaget alt hadde meldt seg. Her er delen av 
oppgåver om norsk historie, folkeliv og litteratur halvert frå over seksti til rundt tretti prosent. 
 
Det dukkar opp sosiale problemoppgåver som «Somme unge legg seg til ein annan utsjånad og 
ei anna åtferd enn det som er vanleg og allment godkjent. Kva meiner du om dette? » eller 
«Mange menneske - i vårt og i andre land - gir i våre dagar på ymse måtar uttrykk for ei 
protesthaldning. Kva kan årsakene vere til denne haldninga? ». «Narkotikaproblemet» er sett på 
dagsordenen. Ei oppgåve som «Den stigande levestandard - lys og skuggesider» innvarslar det 
nye medvitet om at moderniseringa ikkje berre fører lukke med seg. 
 
Det vert gjeve dobbelt så mange oppgåver om historia og verda utanfor Noreg, som i 1930-åra. 
Ein hadde lyft blikket mot det internasjonale. 
 
FRÅ NOREG TIL KOSMOS 8 
Denne forflyttinga av utsiktspunktet frå det nasjonale til det globale var eit av grunndraga i den 
nye ideologien eller verdsbiletet som steig opp til hegemoni etter 1970. Eit symptomatisk døme 
på kvar denne vendinga førde, er samfunnsfagsverket med det talande namnet Kosmos 8-10 av 
Sverre Hansen og John Harald Nomedal frå 1997. Her er den nye ideologien lagd fram i eit 
fullført verdsbilete med uttrykt verdisyn. 
 
Dette verket har som motto på tittelsida ei utsegn frå indianarhovdingen Seattles tale til den 
amerikanske presidenten i 1854: «Dette veit vi: Jorda høyrer ikkje mennesket til. Mennesket 
høyrer jorda til. Alt heng saman, slik blodet sameinar familien. Alt heng saman. Mennesket vov 
ikkje livet, vi er berre ein tråd i veven. Alt vi gjer mot veven, gjer vi mot oss sjølve. » 
 
Såleis nyttar forfattarane av det nye læreverket ei utsegn som formidlar nordamerikansk 
indiansk mytologi og religion som poetisk varsel om korleis dei sjølve ser på verda, og 
underforstått korleis dei vil at dei unge skal tenkja. Dette valet av motto samsvarar med kva for 
idémessige straumdrag og tendensar som no gjekk saman i ein ny hovudkultur: den norske 



 321 

kulturradikalismen som hadde bygt delar av livsåskodinga si på Wilhelm Reichs seksualpolitikk 
som fann ideala sine hjå urfolket på Trobriandøyane; hippierørsla i 1960-åra som sverma for 
alle primitive kulturar; den nye generasjonens opprør mot industrivekstsamfunnet, protestantisk 
arbeidsmoral og høgt forbruk; vendinga mot økologi og sjølvberging på den politiske 
venstresida. 
 
Då ein sette fram ein indianarhovding som ny helt, førebilete og sannseiar, opphøgde ein 
samstundes offera for den vestlege kolonialismen og sivilisasjonen til ideal. Ein gjorde denne 
sivilisasjonen til noko vondt. Heltebiletet vart snudd om. Europearen som svik sine eigne og 
solidariserer seg med «dei andre», verdas undertrykte, vart etisk hero. 
 
Sep 30, 2016 
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Då «vi» vart «dei andre» 
 
I Kosmos vert førindustrielle urfolk sette opp som ideal for moderne, teknologiske samfunn. 
Frå slutten av 1960-åra vart nasjonsbygginga i skulemateriellet snudd frå lovprising av det norske 
til norsk sjølvkritikk. I forskingsmiljø vart det tala om ein norsk sjølvgodskap som skulle vera 
større enn i nokon annan nasjon. 
 
Vendinga frå sjølvgodskap til sjølvkritikk, og frå det nasjonale til det globale, kunne ein sjå 
fullførd i samfunnsfagsverket Kosmos frå 1997. Ei seinare utgåve frå 2010 vart av Sylvi Listhaug, 
som den gong var byråd i Oslo, kalla «hjernevask» og var «som å lese partiprogrammet til 
Rødt». Fagbokforlaget, som gav ut verket, meinte det berre spegla røynda. 
 
Fyrsteutgåva spegla iallfall tenkjemåten til mange intellektuelle trendsetjarmiljø. Kosmosverket 
var eksemplarisk i vendinga bort frå det nasjonale og til det internasjonale, og på ein slik måte at 
ein samstundes snudde ryggen til vestleg sivilisasjon. 
 
I staden for å ta bort skiljet mellom «vi» og «dei andre», som plar verta rekna som eit 
grunnelement i nasjonalismen, skifte ein ståstad frå «vi» til «dei andre». Medan ein 
lesebokforfattar som Nordahl Rolfsen hadde vilja fremja det einskaplege og sams norske på 
tvers av klasse- og kulturskilnader, vart det no sett søkjeljos nett på skilnadene. Urfolka, dei 
fattige, minoritetane, kvinnene - alle undertrykte grupper vart lyfte fram. 
 
Kastar ein eit sideblikk frå skulemateriellet på slutten av førre hundreår til samtidslitteraturen i 
1960- og 70-åra, finn ein likeins som i skulen at svikaren eller svikaren som helt vart sett 
ikonografisk fram, og då som ein som sveik det heimlege, det eigne og det vestlege, som vart 
sett fram som undertrykkjande, antihumanistisk og vondt. Typisk for denne tendensen var den 
svenske forfattaren Jan Myrdals sjølvbiografiske romanessay En illojal europeers bekjennelser, 
der han skildra den moralske prosessen til ein vestleg intellektuell som vil riva over banda som 
knyter han til det valdelege og rasistiske, vestlege immigrant- og koloniregimet. 
 
EIT LØYNT SKIFTE 
Målt etter ideologien i Kosmos-verket fekk skulen no eit radikalt ideologiskifte. Dette skiftet, 
om det var fullstendig eller berre ein start, kan ein kalla ein stille kulturrevolusjon. «Stille» fordi 
det kom saman med dei pedagogiske reformene i 1990-åra med prosjektarbeid, «ansvar for eiga 
læring» og endra lærarrolle. Kosmos 8 var bygd på desse undervisingsreformene. I ei fleire 
siders innleiing gav forfattarane klåre råd for korleis det nye stoffet skulle lærast inn. Den gamle 
kateterundervisinga med føredrag og leksehøyring skulle bytast ut med «prosjektarbeid» der 
elevane skulle «arbeida saman og vera sjølvstendige». Elevane skulle sjølve søkja opp 
kunnskapen, læraren skulle berre gje råd. 
 
Til slik innlæring av ideologisk nytt stoff for åttande klasse i grunnskulen, som Kosmos 8 var 
laga til for, kan ein innvenda at det ikkje er mogeleg for born å vera fagleg sjølvstendige. Slikt 
sjølvstende har føresetnader i mangeårig arbeid, kunnskapstileigning og mogning. Dimed må 
dette pedagogiske opplegget ha ført til at autoritetane, læraren og læreboka, ikkje vart tekne 
bort, men berre usynleggjorde. Det vart vanskelegare for elevane å identifisera kjelda for den 
kunnskapen dei fekk servert. 
 
Medan den gamle kateterundervisninga strukturelt presenterte seg som det ho var, nemleg 
overlevering av verdsbiletet til den rådande generasjonen og eliten, gav prosjektundervisninga 
elevane illusjonen av at dei sjølve hadde nådd fram til innsikter som i røynda var lagde fram av 
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læreverket og læraren som «rådgjevar». Slik vart elevane metodisk førde bak ljoset. Som 
overføring av ideologien til overklassa til nye generasjonar var dette ei effektivisering i høve til 
tidlegare epokar, der overføringa hadde gått føre seg meir ope. 
 
Den same effektive metoden vart nytta i presentasjonen av kritikken av det norske og vestlege. 
Slik kritikk var ein viktig del av den nye ideologien, som skjulte den ideologiske karakteren sin 
ved at han la seg sjølv fram som fri og kritisk tenking. Så langt frå å vera ideologisk frittståande 
ville Kosmos 8 sluttforklåra verda gjennom samankopling av faga geografi, historie og samfunn i 
eit tidhøveleg spenn som tok utgangspunkt i urtida og ville opplysa elevane om alt levande og 
daudt, frå korleis kloten oppstod, og til kvifor kapitalismen styrer menneskelivet i samtida. 
 
Nett slik Ole Vig tok utgangspunktet sitt i norrøn mytologi som ein port inn til å skjøna den 
norske «folkeånda», tok Kosmos 8 til i «det store smellet». Samstundes kasta 
lærebokforfattarane eit sideblikk på den kristne skaparforteljinga i Fyrste Mosebok og seier som 
rett er, at Bibelen gjev ei poetisk forteljing om korleis verda vart skapt, medan naturvitskapen 
skildrar kva for fysiske krefter som var i sving i denne prosessen: «Det treng derfor ikkje vere 
nokon motsetnad mellom dei to syna på skapinga. » 
 
Det var ein audmjuk gestus til kristentrua som samstundes synte korleis læreboka noko mindre 
audmjukt sette seg sjølv og sitt eige grunnsyn fram som parallell forteljing til Bibelen. 
Pretensjonen i læreverket, som altså ikkje handla om fysikk eller astronomi, men om 
samfunnsfag, var såleis like omfattande som i religionen. Og tittelen til dette kapitlet - «Jorda - 
ein planet i universet» - viste til intensjonen om å skapa ei altomfattande historisk forteljing. Slik 
vart forfattarperspektivet vitskapleg og allvitande, medan dei allvitande forfattarane løynde seg 
bak proklamasjonen om at tenåringane skulle tenkja sjølve og utøva kjeldekritikk. 
 
URFOLKA SOM IDEAL 
Samstundes som Kosmos 8 var vitskapsorientert og på det viset moderne, sette boka opp 
urfolka på jorda, dei som enno levde som jegerar og samlarar eller som jordbrukarar på 
førindustrielt nivå, som ideal for dei moderne teknologiske og industrialiserte samfunna. «Vi 
kan seia at medan den industrialiserte delen av verda lever av naturen, lever urfolka med 
naturen», heitte det i læreboka. 
 
Men trass i at forfattarane forsynte denne teksta med bilete av indianarar og samar i naturleg 
miljø, er det ikkje rett at desse folkeslaga i 1990-åra levde som i førindustriell tid. Som alle veit, 
levde nordamerikanske indianarar mellom anna av kasinoverksemd, og norske samar hadde 
både fjernsyn og snøscooterar. Men dette gjekk ikkje fram av biletmaterialet. Elevane fekk sjå 
kvinner i samedrakt føre telt av reinskinn (rett nok med samedokker som suvenirar) og ei fattig 
og gamal indianarkvinne som sit på jorda og steller med mat i eit naturleg trau, kontrastert med 
oljeplattformer og bilete frå supermarknader som syner at «i Noreg fløymer det over av 
matvarer». 
 
Men òg dei industrialiserte samfunna har ein gong vore førindustrielle. Folk levde då med 
naturen slik dei måtte for å overleva, sidan det ikkje fanst moderne teknologi eller industri, nett 
slik som nokre få attverande indianarstammer i Amazonas enno gjer. Dei «kvite» europearane 
har med andre ord òg ein gong levt med naturen og vore ur- og naturfolk. Skulle urfolket i 
Amazonas vera modell for dei industrialiserte samfunna, måtte det tyda at våre samfunn i eit 
etisk perspektiv aldri skulle ha vore industrialiserte. 
 
Men utfordringa for dei moderne samfunna er å gå vidare frå eit industrialisert nivå til kultur- og 
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økonomiformer som ikkje skader naturen. På denne vegen kan ikkje kulturar som aldri har 
vore industrialiserte, vera førebilete, for dei kjenner korkje terrenget eller kartet som dei 
moderne samfunna må stri med. 
 
KLOKSKAP ETTER ETNISK MØNSTER 
Med feilinformasjonen om korleis urfolk i dag lever, og idealiseringa av ein førindustriell kultur 
som er uråd å repetera for ein industriell kultur, delte læreverket Kosmos ut økologisk 
klokskap etter etnisk mønster. Også elles i boka ligg bodskapen tett opp til ein etnisk 
sjølvkritikk. Læreboka held såleis oppe det etniske perspektivet ho kritiserer. Det er berre det 
moralske forteiknet som vert skifta. 
 
Om koloniseringa av Amerika seier forfattarane at «dei kvite (tok) landet frå indianarane». Det 
var altså ikkje Storbritannia eller Frankrike eller immigrantane frå Noreg som tok landet, men 
«dei kvite», det tyder «vi» i motsetnad til «dei andre». 
 
Den klassiske gruppemotsetninga vart i prinsippet halden oppe, berre snudd på hovudet. No 
var det «vi» som hadde vorte dei framande og vonde, medan «dei andre» var offera og dei 
uskuldige som dei norske elevane indirekte vart oppfordra til å identifisera seg med. 
 
Oct 7, 2016 
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Trump og den nasjonalkonservative revolusjonen 
Eitt av fleire høgdepunkt i den mest interessante amerikanske valkampen på lenge, var Hillary 
Clintons tale på ein LHBT-sponsorfest der dei beste plassane gjekk for 250.000 dollar stolen. 
Sett frå ståstaden til Demokratane var det nok den største tabben i valkampen. 
 
Clinton ville plassera halvdelen av Trumps veljarar i avdelinga for «ynkelege» og «fortapte» 
menneske, sa ho. Det var avdelinga for «rasistar, sexistar, homofobar, xenofobar, islamofobar - 
you name it», men «heldigvis», la ho til, «så er desse menneska ikkje Amerika». Dimed var 25 
prosent av amerikanske veljarar støytte ut frå den nasjonale fellesskapen. 
 
At Clinton etter publiseringa «angra på» at ho hadde sagt «halve - det var ikkje rett», endra ikkje 
på kjernen i bodskapen for dei ynkelege og fortapte: Bandet mellom den amerikanske politiske 
eliten og dei amerikanske borgarane som ikkje deler synet til eliten på nasjonalisme, 
innvandring og kjønn, er roke. 
 
EIN NY NORMALITET 
Men dei fortapte er ikkje alltid frå arbeidarklassa. Undersøkingar syner at Trumps tilhengjarar 
har same gjennomsnittsinntekt som Clintons. Men det sosiale forfallet i den kvite arbeidarklassa 
bidreg til å auka avstanden mellom styrande og styrde og gjev mellomklassa ei kjensle av krise 
som driv folk til å røysta Trump. 
 
I bestseljaren Hillbilly Elegy skildrar J. D. Vance den industrielle nedgangen i det såkalla 
«rustbeltet» i det nordaustlege USA mykje som ei kulturell krise. Fattigdomen løyser ut ein 
kultur prega av skilsmål, åleinemødrer, fedme og rusmisbruk og utslettar vona om og strevet 
etter å koma seg ut av elendet. 
 
Livet utan fast arbeid og familie har vorte ny normalitet, som har spela over i ei identitetskrise 
særleg for mennene, som utan arbeid og familie ikkje lenger har noka opplagd rolle å fylla i 
livet, misser sjølvrespekten og glid over i ein føremålslaus eksistens. 
 
DEN NYE UNDERKLASSA 
Kor utbreidd denne krisa er, ser ein av tala i sosiologen Charles Murrays Coming Apart (2012). 
Murray har vore ein kontroversiell forfattar, særleg på grunn av The Bell Curve (1994) som vart 
kritisert for handsaminga av IQ-verdiane for skilde folkegrupper. Men så vidt eg veit, har ingen 
undergrave talmaterialet i Coming Apart. 
 
For den kvite arbeidarklassa som utgjer ein tredjedel av alle kvite amerikanarar, er talet gifte i 
alderen 30-49 gått ned frå nesten 90 til under 50 prosent sidan 1970; éin av tre menn vert aldri 
gifte; eitt av tre born vert født utanfor ekteskap, og eitt av fire lever med berre mora. 
 
Oppløysinga av den tradisjonelle familien kjem saman med ei femdobling av kriminaliteten, ei 
firedobling av mennene som er falne ut av arbeidsmarknaden, og ei dobling av deltidsjobbar til 
tjue prosent. 
 
DEN NYE OVERKLASSA 
For arbeidarklassa er såleis livet vorte mykje tyngre, særleg fordi det ikkje finst von om betring. 
For den nye overklassa, dei tjue prosent best utdanna og lønte amerikanarane, har det derimot 
berre gått oppover. Her står den tradisjonelle familien like sterkt no som i 1960. Nesten alle 
born lever med dei biologiske foreldra sine. Skilsmålsraten er berre 7 prosent, mot 35 prosent 
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for arbeidarklassa. Arbeid og flid står så høgt at det er mykje vanlegare å arbeida 60 timar i veka 
enn å gå ut og inn av arbeidsmarknaden som i underklassa. Tryggleiken for dei rike er uendra 
sidan 1960; kriminaliteten dei vert utsette for, ligg omtrent på null. 
 
Det heng saman med at den nye klassa isolerer seg i eigne skular, universitet, yrke og nabolag. 
Dei mest ressurssterke vert samla på eliteuniversitet og slår seg ned i overklassestroka i storbyar 
som Washington, New York og San Francisco, der dei høgt utdanna og lønte bur i 
samanhengande nabolagsklyngjer på heilt opp til éin million vaksne, som i District of 
Columbia. 
 
Mellom desse to klassene rår gjensidig mistillit og forakt. «Flyover country», kallar dei vellukka 
landet der dei ynkelege «rednecks» bur. «Det er verkeleg slik, den utdanna overklassa foraktar 
arbeidarklassa», seier Murray i eit intervju med tidsskriftet Spiked. Arbeidarklassa på si side har 
ingen tillit til at dei store massemedia formidlar sanning. Skepsisen til den kulturelle, 
økonomiske og politiske klassa er så djup, skriv J. D. Vance, at det undergrev alle 
samfunnsinstitusjonar. 
 
IT'S THE CULTURE, STUPID 
Utstøytinga av arbeidarklassa passar saman med ei stemning av uvisse og pessimisme hjå eit 
stort fleirtal av den amerikanske folkesetnaden, også hjå mange av dei med god råd. Heile 79 
prosent av amerikanarane meiner at landet er på «feil kurs», skal vi tru ei meingsmåling frå 
Associated Press i juli. 
 
Ei undersøking av migrasjonsforskaren Justin Gest syner at eit politisk program med «stans av 
masseinnvandring, å skaffa amerikanske arbeidsplassar til amerikanske arbeidarar, verna 
Amerikas kristne arv og stansa det islamske trugsmålet» - alt henta frå programmet til det 
høgreekstreme British National Party - samlar 65 prosent støtte hjå kvite amerikanarar. 
 
Det kan tyda på at veljarar flokkar seg om Trump i eit opprør mot den liberale elitekulturen 
som har vunne fram sidan 1970. Nett dette hevdar journalisten Fareed Zakaria i eit essay i 
Foreign Affairs, bygd på ei undersøking av forskarane Ronald Inglehart og Pippa Norris som 
konkluderer med at økonomien sidan 1970 har mist tyngd når det gjeld kva som tel for folks 
politiske standpunkt. Synet på kulturelle spørsmål som til dømes likekjønna ekteskap eller 
innvandring er no mykje sikrare indikasjonar på kven som vil røysta republikansk eller 
demokratisk, enn synet på økonomien. 
 
Den kulturelle protesten som ligg under i opprøret mot samfunnselitane, går tilbake til 1960- og 
70-åra, men har vorte hemma av den store framgangen for dei liberale ideane, skriv Zakaria. 
Reaksjonen på sekstiåttar-kulturen kjem frå dei eldre, men i aukande grad òg frå dei unge. Til 
dømes fann Justin Gest at dei som støtta eit politisk program om nasjonalisme, antiinnvandring 
og kristen tilbakekome, hadde tendens til å vera menn, lågare utdanna, politisk konservative - 
og under førti år. 
 
Når det gjeld synet på likestilling mellom kjønna, homofili og religion, er høgresida sjølv splitta, 
men kan einast om innvandring og nasjonalisme, eksplosive felt der store folkegrupper kan 
samlast mot ei globalistisk og antinasjonalistisk overklasse. Det er her Donald Trump har 
snubla inn til dekt bord. 
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STEVE BANNON OG ANTIGLOBALISTANE 
Bak Donald Trump, som på mange vis er ein usannsynleg og upassande leiar for ein 
konservativ kulturrevolusjon, finn ein Steve Bannon, kampanjeleiaren hans. Bannon (63) er 
utdanna i økonomi og nasjonal tryggleik med to mastergradar, den eine frå Harvard. Han er 
marineoffiser, har bak seg ein vellukka karriere i Goldman Sachs frå 90-åra, har vore aktiv i 
filmbransjen og står bak dokumentaren Clinton Cash om Clinton Foundation. 
 
I 2015 vart han ranka som ein av dei 25 mediepersonane i USA med mest politisk innverknad. 
Bloomberg Businessweek kalla han «den farlegaste politiske aktøren i USA», sjefen for ei ny 
høgreorientert «samansverjing» retta mot leiinga av begge dei to store partia. Bannon, skreiv 
magasinet, har som mål å knekkja både Bushog Clinton-dynastia. På vegen til å oppnå dette ligg 
opprettinga av eit nytt mediekonsern til høgre for Fox News, eller som Bannon sjølv ville ha 
sagt, i opposisjon til den nye overklassa som er samansett av både høgre og venstre. 
 
Undervegs var han med på å starta Breitbart News Network, som i april var mellom dei tusen 
mest populære nettsidene på heile internettet og mellom dei to hundre mest besøkte i USA. 
Breitbart trekkjer no til seg 18 millionar lesarar kvar månad og har 2,3 millionar fylgjarar på 
Facebook. 
 
Breitbart var eit viktig talerøyr for Tea Party-rørsla og er i dag eit reint kampanjeorgan for 
Trump. Her vert den republikanske leiarskapen med Paul Ryan i spissen angripen like kraftig 
som Clinton. Bannon vil med Trump som stråmann ta over det republikanske partiet og gjera 
det til reiskap for sine eigne idear, eller om det ikkje lukkast, riva det sund. 
 
Ei kjelde som skal stå Bannon og Trump-kampanjen nær, seier til Washington-avisa The Hill 
at det som driv Bannon, er overtydinga om at den politiske klassa arbeider saman med 
internasjonal storkapital for å øydeleggja nasjonalstatane og skipa ei verdsregjering. Den 
amerikanske regjeringa, saman med den republikanske opposisjonen og resten av den etablerte 
makta, har svike det amerikanske folket. 
 
TRUMP SOM BANNONS TROMPET 
Høyrer ein på Trumps talar etter at Bannon tok over kampanjeleiinga, og særleg den frå 
Panama City Beach 13. oktober, finn ein dette verdsbiletet lagt fram i større klårtekst og av 
Trump sjølv, fletta inn i avsnitt med tommare retorikk. USA vert skildra som kontrollert av ei 
lita gruppe korrupte globalistar som misbrukar demokratiske ordningar for å tena sine eigne 
interesser. Det kriminelle Clinton-paret er med i ein internasjonal bande som vil øydeleggja alle 
nasjonar med grenselaus immigrasjon og skipa ei global regjering på ruinane. Sentret for denne 
globale makta ligg i USA, og når Trump-kampanjen vinn fram, vert fiendane til sivilisasjonen 
nedkjempa, seier han: «Dette er rekneskapens time for oss som samfunn og sivilisasjon. » 
 
Fylgjer ein dette ideologiske sporet vidare, kjem ein til den verdikonservative Pat Buchanan, 
som i 1992 og 1996 nesten vart republikansk presidentkandidat. Buchanan er utanrikspolitisk 
isolasjonist, mykje som Trump, og er til liks med han sterk motstandar av dei nykonservative 
liberalistane i toppleiinga til det republikanske partiet. 
 
I eit blogginnlegg der han støttar Trump, skriv Buchanan at dei amerikanske elitane vil «rigga til 
systemet gjennom masseinnvandring og mammutvelferd slik at den vanlege amerikanar aldri 
meir vert i stand til å velja ein av sine eigne». 
 
Frå Buchanan kan ein gå til dei yngre neoreaksjonære der grunnleggjaren er ein bloggar med 
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forfattarnamnet Mencius Moldbug (Curtis Yarvin). Han skreiv frå 2007 essay som inspirerte ei 
heil rekkje politiske skribentar, skriv Dylan Matthews i Vox 18. april 2016. Dei nyreaksjonære 
er antidemokratar og ideologiske rasistar som ligg utanfor Trumps verd, men Moldbug har eit 
syn på samfunnseliten som fell saman med Trumps. 
 
Det er Moldbug som er opphavsmannen til omgrepet «katedralen»: «Eit kompleks av Ivy 
Leage-universitet, New York Times og andre elitemedium, Hollywood og andre institusjonar 
som formar den offentlege meininga slik at opposisjonelle røyster vert tagde i hel», skriv 
Matthews. 
 
EIN NASJONALKONSERVATIV REVOLUSJON 
Slik kan ein sjå Trump som ein oppblåsen gallionsfigur for meir intellektuelle og radikale 
understraumar i det amerikanske samfunnet. Men der Trump-kampanjen enno står, er den i 
mange saker nær europeiske nasjonalkonservative parti som det franske Front National eller 
det tyske Alternative für Deutschland. Det tyder at USA kan få ei nasjonalkonservativ regjering i 
2017, eller i alle fall eit nasjonalkonservativt veljargrunnlag på rundt 40 prosent. 
 
Trump kan i ei viss meining ikkje tapa dette valet. Ingen, kanskje ikkje eingong han sjølv, hadde 
trudd at han fyrst skulle verta presidentkandidat og deretter fylgja Clinton til målstreken. 
 
Anten vinn han, trass i meiningsmålingane, og vert president, eller han går vidare saman med 
Bannon og byggjer opp eit nytt mediemonstrum, som då i 2020 vil utfordra den liberale 
«katedralen» og kanskje oppnå den nasjonalkonservative revolusjonen i 2020. 
 
Oct 28, 2016 
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Politikkens Bonnie & Clyde 
I ei meiningsmåling for NBC News frå 18. august seier berre 11 prosent av amerikanarane at 
dei reknar det å vera «ærleg og påliteleg» for å vera dei eigenskapane som mest karakteriserer 
Hillary Clinton. I ei måling for Reuters 9. mai seier halvparten av dei som stør henne, at dei gjer 
det for å stogga Trump. 
 
Nokre amerikanarar, som den eksentriske og høgreorienterte milliardæren Peter Thiel, støttar 
Trump på grunn av politikken til Hillary som kombinerer antinasjonalisme og nyliberalisme 
slik at ein i praksis får ein sosialdarwinisme som splittar menneska i ein høgt utdanna og godt 
lønt overklasse og ei underklasse som søkk ned i kunnskapsløyse og naud. 
 
I talen sin i The National Press Club i førre veke, som Vox kalla «monstrøst naiv», grunngav 
Thiel støtta si til Trump med den katastrofale politikken til Hillary som utanriksminister under 
«den arabiske våren», som ho har truga med å føra vidare som president, med innføring av ei 
flyforbodssone i Syria, noko som kan føra til væpna konfrontasjon mellom USA og Russland. 
 
Men når meir enn halve veljarskaren ikkje likar Hillary Clinton, heng det kanskje like mykje 
saman med korleis ho står fram som person gjennom biletmedia. Her verkar ho på mange like 
uærleg som Donald Trump verkar vulgær. 
 
PENGESKANDALAR 
Sex- og pengeskandalar har fylgt suksessen hennar heilt sidan 1970-åra, då dei investerte pengar 
i eigedomsprosjektet Whitewater og i såkalla terminkontraktar innanfor kvegmarknaden, ein 
slags valutahandel som spekulerer i prisutviklinga. Begge sakene kom i søkjeljoset til 
massemedia då Bill Clinton vart president, og som vanleg vart paret ikkje dømt for noko 
alvorleg lovbrot, om ein då ikkje reknar med bøtelegginga av Hillary for skatteunndraging. 
 
Men dei vart heller ikkje heilt reinvaska i folks augo. Alt heng enno ved dei: pengesakene frå 
1970-åra; den såkalla «Travelgate» like etter at Bill vart president, der sju tilsette i Det kvite 
huset fekk sparken, etter det kritikarar hevdar for å gje Hillary kontroll over reisebudsjettet til 
presidenten, med fylgjande årelang etterforsking og skuldingar mot Hillary for å ha gjeve usanne 
forklaringar; rettssakene om Paula Jones' klager mot Bill for seksuell trakassering, som drog ut i 
fleire år før det slutta med eit forlik der presidenten gav Jones 850.000 dollar; så var det 
småskandalar som venskapen med kokainsmuglaren Jorge Cabrera, den offentlege bløffen om 
å ha vore i kuleregnet i Bosnia, krangelen om lausøyre som Clinton-paret tok med seg då dei 
flytte ut frå Det kvite huset; og endeleg var det alle skandalars mor, Monica Lewinsky-saka, som 
leidde til riksrettsaka mot Bill Clinton. 
 
E-postsaka er såleis ikkje noko unnatak i Hillary Clintons livsløp, ho er snarare regelen. Men 
no kan saka kosta henne presidentembetet og fylgja henne vidare òg om ho vinn, for mykje 
tyder på at det vil gå fleire år før ho er avslutta. 
 
Om det syner seg at e-breva på Weiner-PC-en er nye for FBI, og at ho visste om at dei fanst 
der, kan ho verta tiltala for falskt vitnemål. Om ho har halde attende e-brev for å løyna 
straffbare forhold, kan ho verta tiltala for medvite å ha hindra etterforskinga. Om det finst 
hemmelegstempla materiale i det nyoppdaga e-postarkivet, kan ho verta tiltala for å ha 
handsama opplysningar knytte til nasjonal tryggleik på uforsiktig vis. 
 
Men det nye funnet av e-brev kan òg vekkja opp att kritikken av forholdet hennar til Clinton 
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Foundation som vart drøfta i pressa i fjor. 
 
CLINTON-STIFTINGA 
Clinton Foundation er ei ideell stifting som driv filantropisk verksemd, men òg «eit globalt 
filantropisk imperium» som det heiter i ein reportasje i The Washington Post. 
 
Forretningsideen er å vidareføra Bill Clintons rolle som amerikansk president i privatisert form 
som karismatisk sentrum for eit nettverk som omfattar statsleiarar frå heile verda ved sida av dei 
rikaste og mest vidgjetne menneska på jorda. 
 
Då Bill starta Clinton Global Initiative i 2005, vart opningsmøtet sett til same tid som 
generalforsamlinga i FN, medan New York koka av statsleiarar og andre namngjetne som meir 
enn gjerne tok imot ein invitasjon frå Bill Clinton til ein fest der Bono, Mick Jagger, Brad Pitt 
og Angelina Jolie stod på gjestelista. Invitasjonane gjekk òg til rikfolk og store firma, og ein del 
av «billetten» var ein «lovnad om handling» der ein måtte forplikta seg til å gje ein sjølvvald sum 
til eit sjølvvalt prosjekt, til dømes kamp mot fattigdom eller hjelp til reint drikkevatn; midlane 
skulle så verta forvalta av Clinton Foundation. 
 
Til dømes forplikta Goldman Sachs seg til å berga regnskog i Tierra del Fuego, og kronprinsen 
av Bahrain ville få trena opp utvalde bahrainske studentar til leiarroller. Med Bill smilande på 
scena la den eine søkkrike gjesten etter den andre fram sine lovnader, og då kvelden var over, 
hadde Clinton Global Initiative fått lovnad om stønad på 2,5 milliardar dollar. Då hadde kvar 
gjest i tillegg betalt 15.000 dollar for å få vera med. 
 
Dei som i tillegg gav minst 250.000 dollar, fekk særleg audiens hos Clinton. 
 
I dag har Clinton Foundation med systerorganisasjonar samla inn om lag 2 milliardar dollar i 
åra etter Bills presidenttid og medan Hillary var senator og utanriksminister. 
 
Stiftinga med to tusen tilsette i 180 land har arbeidd med å skaffa medisin mot malaria og 
hiv/aids til afrikanske land, eit prosjekt som dei sjølve seier har nådd ut til meir enn 30 millionar 
menneske; Clinton Global Initiative arbeider med å kopla private interesser saman med 
regjeringskrinsar for å få sett i verk utviklingsprosjekt innanfor utdanning og helse. 
 
MILLIARDÆRAR 
Men dei store pengesummane knytte til Clinton Foundation går ikkje berre til å kjempa mot 
naud i fattige land. 
 
Clinton-paret som i 2001 forlét Det kvite huset i ein forgjelda tilstand, er i dag til saman 
milliardærar. Noko av formuen kjem frå bokprosjekt, men mykje frå høge føredragshonorar, 
ofte frå gjevarar til Clinton Foundation. 
 
I perioden 2001-13 fekk Bill Clinton 104,9 millionar dollar i slike honorar, skreiv The 
Washington Post 26. juni 2014. 
 
Til saman har Bill og Hillary tent 153 millionar dollar i føredragshonorar frå 2001 til våren 
2015, då Hillary lanserte seg som presidentkandidat og trekte seg frå styret i Clinton 
Foundation, skreiv CNN 6. februar 2016. 
 
Hillary åleine tente 11 millionar dollar i honorar for føredrag tinga av Goldman Sachs og andre 
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storbankar i perioden 2014-april 2015, skriv The New York Times 15. mai 2015. 
 
No er skyhøge føredragshonorar ikkje så uvanleg på dette nivået. Men pengeflyten vert 
problematisk fordi Hillary Clinton ikkje berre er ein privatperson i ei privat stifting, men har 
vore senator og utanriksminister og kan verta president. 
 
Både Obama og Senatet var uroa for samrøret av regjeringsrepresentantar og 
næringslivsinteresser i ein struktur som legg opp til at påverknad i den amerikanske regjeringa 
vert «kjøpt» med «gåver» på millionar av dollar til ei privat stifting leidd av ektemannen til ein 
statsråd eller president. 
 
Medan Hillary Clinton var utanriksminister, tok Clinton Foundation imot ein donasjon på 
500.000 dollar frå Algerie, som nett på denne tida dreiv tung lobbyverksemd for å få 
Washington til å sjå gjennom fingrane med spørsmål om menneskerettar, skreiv The 
Washington Post den 25. februar 2015. 
 
Frå Saudi-Arabia fekk Clinton Foundation meir enn 10, kanskje 25 millionar dollar, skriv The 
New York Times 2. august 2016. Ein liknande sum kom frå svigersonen til ein tidligare 
ukrainsk president. 
 
Ein av dei største gjevarane er Noreg, som sidan 2007 har gjeve 640 millionar kroner over 
bistandsbudsjettet, skreiv Gro Holm på nrk.no 22. september 2016. 
 
KORRUPSJONSMØNSTER 
Søkjeljoset fell på Clinton Foundation særleg gjennom bestseljaren Clinton Cash frå 2015, 
skriven av Breitbart-journalisten Peter Schweizer, som har vore medarbeidar til Ronald Reagan, 
George W. Bush og Sarah Palin. 
 
Med ein slik bakgrunn må ein lesa det han skriv med sunn skepsis, noko han sjølv tok høgd for 
før boka kom ut. For å sikra seg mot å verta avvist som Clinton-hatar med ein rein politisk 
agenda sende han materialet føre utgjevinga til undersøkjande journalistar i The New York 
Times, The Washington Post, ABC News og Fox News, der fleire saker vart gjennomgått på 
sjølvstendig grunnlag av eigne reportasjeteam, som køyrde store reportasjar våren og sumaren 
2015. 
 
Jamvel om ein ser heilt bort frå boka til Peter Schweizer og berre les reportasjane i den 
anerkjende pressa, ser ein straks at Clinton Foundation har ein struktur som legg opp til pay for 
play, det er situasjonar der pengar vert bytte for påverknad. Jamvel om ingen prov har vore 
funne, og jamvel om ikkje noko gale skulle vera skjedd, vekkjer sjølve strukturen ubehag og 
mistanke. 
 
Alt i 2009 skreiv forfattaren Christopher Hitchens at gjevarlista til Clinton Foundation syner at 
«det knapt finst ein oligark, kongefamilie eller lobbygruppe for særinteresser i heile verda som 
ikkje veit korleis dei skal vinna merksemda til den tidlegare presidenten», og at Hillary Clinton 
aldri skulle ha vore nominert til utanriksminister fordi dette ville få det amerikanske UD til å 
dra til seg lobbyistar og pengedonorar. 
 
Bob Woodward, kjend frå Watergate-saka og ein av redaktørane i The Washington Post, seier 
i eit intervju med Fox News at «føredragshonorar, Clinton Foundation og handlingar i 
utanriksdepartementet som (Hillary) styrde, er fletta saman, og dette er korrupt». 
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Wikileaks-avsløringane har synt at nettverket av gjevarar til Clinton Foundation fekk tilgang til 
utanriksministar Hillary for å leggja fram spesialinteressene sine. Til dømes kunne U2-
rockemusikaren og Clinton-gjevaren Bono koma med ynsket sitt om hjelp til ein link til Den 
internasjonale romstasjonen for global overføring av konsertar. 
 
Slikt reiser mistanken om eit korrupsjonsmønster der Clinton-paret gjev innverknad i 
amerikansk regjeringsbyråkrati til framande regjeringar eller til næringsinteresser, som på si side 
donerer store summar til Clinton Foundation eller gjev Bill Clinton svære føredragshonorar. 
 
Sanning eller ikkje: Slik mistanke kan ikkje det amerikanske presidentembetet leva med, og 
heller ikkje med ei årelang pågåande kriminaletterforsking av den sitjande presidenten. 
 
Nov 4, 2016 
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Rekneskapens time 
Når ein politisk, økonomisk og kulturell leiarskap lenge nok overser store nok delar av 
folkesetnaden i spørsmål om sjølvråderett, innvandring, nasjonal identitet, lokal sjølvkjensle, 
kulturelle tradisjonar og alminneleg velferd, hemner det seg. For amerikanarane kom 
rekneskapens time valnatta, då veljarane tok ein ubeden inntrengjar i det gode politiske 
selskapet som den nye presidenten sin. 
 
Kva rekninga kjem på, og kven som må betala henne, veit vi ikkje. Men vi veit at liknande 
rekningar vert gjorde klare til levering over heile vestverda. Donald Trumps valsiger kan sjåast 
som den til no største sigeren for den nye «populismen» som forstår seg sjølv som opprøret mot 
ei internasjonal politisk, økonomisk og kulturell overklasse. 
 
Valkampen mellom Trump og Clinton synleggjorde den nye politiske motsetninga i vestlege 
land mellom eit «liberalistisk» og eit «populistisk» verdsbilete. 
 
RAUDT OG BLÅTT, LIKE FLOTT 
Denne nye politiske hovudmotsetninga avløyser no den gamle høgre-venstre-aksen, ikkje berre i 
Aust-Europa, Tyskland, Sveits, Sverige, Austerrike, Frankrike og USA, men òg hjå oss. Striden 
i USA spegla ein strid som i Noreg til no berre har vore synleg i innvandringssaka, fordi 
oljeøkonomien har gjort Noreg til ein av vinnarane under globaliseringa. 
 
Kritikken av liberalisme og globalisme er difor hjå oss mest knytt til framtida og spørsmålet om 
korleis det vil gå med oss i 2020-åra. Når oljeeventyret tek slutt i løpet av nokre år, og vi får 
store menneskegrupper som opplever seg som taparar, så vert det krassare sosial strid òg hjå 
oss. 
 
Det viktigaste trekket i denne nye politiske motsetninga i vestverda, er at dei politiske korta vert 
delte ut på nytt. Venstresida har gjeve frå seg kampen mot EU, NATO og «USA-
imperialismen», som no vert plukka opp av dei nye populistane. Sosialistar og sosialdemokratar 
har forlate rolla si som talsmenn for arbeidarklassa og «folket» og teke over høgresynsmåtar 
som marknadsliberalisme og dei «fire fridomane» til EU, den frie flyten av varer, tenester, 
kapital og personar. 
 
Dermed har arbeidarklassa, sjølvråderetten, distriktspolitikk, nasjonale interesser og nasjonal 
velferdsstat vorte ledige saker. Her rykkjer høgrepopulistar inn til liks med mange partilause og 
ein ny generasjon som oppfattar liberalistane som establishment, og stasar seg opp i kleda som 
den venstrepolitiske leiarska- 
 
SKIFTE AV KLEDE 
Eit døme på denne samanflyten av høgre og venstre i politikken, såg ein i ein av dei siste 
fjernsynsannonsane til Trumpkampanjen, der det tradisjonelt konservative republikanske 
partiet stod fram som populistisk rørsle. I annonsen tala Trump ikkje om «vårt parti», men om 
«vår rørsle», for den nye populismen er nett oppstått gjennom svekkinga av statusen til dei 
politiske partia. 
 
Trump vil gje «folket» att den makta som «den politiske klassa» har stole frå dei, seier han i 
annonsen: «Vår rørsle vil byta ut ein mislukka og korrupt orden med ei regjering kontrollert av 
dykk, det amerikanske folket». Den politiske klassa bryr seg ikkje om behova til folket (her 
syner videoen bilete av Clinton-klanen, samkomer av statsleiarar, investoren George Soros), 
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men tenkjer berre på å gjera seg sjølve rikare. 
 
Dei går inn for frihandel og massiv immigrasjon som årelèt landet og gjer folk arbeidslause 
(bilete av USA dekt av dollarsetlar). «Ein global maktstruktur» har rana arbeidarklassa og stukke 
pengane i lomma til ei handfull svære selskap (bilete av Hillary og Det kvite huset): «Det einaste 
som kan stansa dette korrupte regimet er de! Den einaste krafta som er sterk nok til å frelsa 
landet vårt, er vi! » 
 
Det er som å høyra ein 1. mai-tale på Youngstorget i 1970åra. Liberalistane har stole USA, og 
Trump har stole den marxistleninistiske retorikken. 
 
Høgreorienterte og venstreorienterte idear og miljø er hamna saman fordi politikarar og 
intellektuelle frå alle leirar gjekk saman om saker som globalisering av økonomien, høg 
innvandring frå «den tredje verda», utydelege landegrenser og nedbygging av nasjonalstaten i ei 
tid då slike saker vart oppfatta som lite kontroversielle. 
 
Då desse «uviktige» spørsmåla vart sentrale gjennom globaliseringa og migrasjonsrørsla, synte 
det seg at hovudtyngda av dei politiske, journalistiske, økonomiske og akademiske miljøa stod 
saman om synspunkt som eit fleirtal av folket var imot. Dermed miste dei politiske partia og 
leiarane tiltrua hjå dei som partia skulle representera. 
 
GRUNNLAGET 
Stadig fleire vestlege veljarar opplever at det representative demokratiet har utvikla seg til eit 
oligarki, det tyder ei styreform der eit mindretal av folket - i dette høvet dei politiske, kulturelle 
og økonomiske «elitane» - tek vare på sine eigne særinteresser på kostnad av fellesinteressene til 
landet. 
 
Under denne politiske og økonomiske misnøya som nærer den nye populismen, ligg i tillegg 
ein like viktig, men ikkje like ofte og klårt uttrykt 
 
kulturell protest. Mange menneske med god økonomi og bra sosial posisjon, men òg nokre frå 
den yngre generasjonen, opplever at liberaliseringa eller radikaliseringa av kulturen har gått for 
fort og for langt. 
 
Dei reagerer mot det dei meiner er utvisking av verkelege skilnader mellom kjønna, 
detronisering av det tradisjonelle ekteskapet og kjernefamilien, oppskryting av framande 
kulturar, religionar og folkegrupper, medan dei som skulle representera nasjonen, talar ned sin 
eigen kultur, sivilisasjon og folkegruppe. 
 
Slik opnar det seg ei kløft mellom dei politiske partia, pressemiljøet og pengefolka på den eine 
sida, og på den andre sida dei befolkningsgruppene som misser tilliten til dei styrande og taper 
trua på både pressa og andre viktige samfunnsinstitusjonar. Vegen opnar seg for ei rørsle som 
vil erstatta partia eller ta over einskildparti og nytta det demokratiske systemet til å få makt. 
 
Nye leiarar, som til dømes Donald Trump, kjem seg opp, anten heilt til topps i staten eller i 
spissen for utanomparlamentarisk opposisjon, og vekkjer oppgløding med lovnader om endring 
særleg på dei områda der mange meiner at den liberalistiske overklassa har overkøyrt dei: 
globaliseringa, innvandringa og liberaliseringa av kulturen. 
 
Eldprøva kjem når lovnadene skal innfriast. Trump kan få sett inn ein konservativ 
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høgsterettsdomar og dermed seinka den kulturelle liberaliseringa. Han kan sterkt redusera den 
ulovlege innvandringa sørfrå, om han kastar inn nok materielle ressursar. 
 
Men han kan ikkje vekkja opp att den kristeleg truande, familieorienterte og arbeidsame 
arbeidarklassa frå 1950-åra. Det er ikkje sikkert at dei stolte og audmykte, ikkje sjeldan trygda, 
einslege mannfolka og dei einslege mødrene frå Ohio vil verta lukkelege i noko som kunne 
likna på Apples iPhone-fabrikk i Shanghai, der 50.000 arbeidarar lever og slit under militær 
disiplin med seksti timars arbeid i veka, for skitløn. 
 
UTFORDRINGA 
På den andre sida kunne ein spørja om kva som er så strålande med å ha slike arbeidstilhøve i 
Kina. Valresultatet i USA gjev grunn til å sjå nærare på ulempene med globaliseringa og på kva 
dei som protesterer mot henne, kan ha rett i. 
 
Redsla for at den populistiske rørsla skal føra til eit populistisk 
 
oklokrati, eit massebasert pøbelvelde, er ikkje nokon god grunn til å støtta det rådande vestlege 
 
oligarkiet, altså feilutviklinga av det representative demokratiet til eit elitestyre som har mist 
kontakt med og omsorg for folket og landet. 
 
Utfordringa må vera å sjå det rettkomne i den folkelege og populistiske protesten, også om 
politikarar som rid til makta på denne protestbylgja, mislukkast i regjeringsposisjon. Politikarar, 
journalistar og akademikarar burde leita etter vegar til å tygla ikkje berre den populistiske 
ekstremismen, men òg ekstremismen i den etablerte, liberalistiske tidsånda, og gje folket det 
som tilkjem det: meir råderett over eige liv, meir kontroll over pengemakta og 
samfunnsutviklinga og betre ståstad i eigen tradisjon, alt saman føresetnader for at den 
dynamiske moderne teknologien og kapitalen ikkje skal spinna bortanfor grensene til den 
sunne fornufta. 
 
Nov 11, 2016 
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Ja, vi lyg for dykk 
 «Yes, I'd lie to you» var tittelen på ein mykje omtala artikkel i The Economist 10. september 
2016. Artikkelen handla om ei ny omdreiing av lygn som verkemiddel i politikken. Den 
fremste representanten for denne nye epoken av post-truth politics skulle vere Donald Trump, 
ein mann som ifylgje Politico lyg gjennomsnittleg ein gong kvart femte minutt når han snakkar. 
 
I denne artikkelen vil eg ikkje svara på spørsmålet om Trump lyg meir enn andre politikarar. 
Eg vil ikkje ta opp politikken hans. Eg vil heller ikkje handsama vulgariteten, personlegdomen 
eller sexlivet hans. Men eg vil sjå nærare på pressa som skreiv om Trump. For då 
kommentatorar, journalistar og politikarar tok til å nytta omgrepet 
 
post-truth, sette dei uvilkårleg opp eit moralsk skilje mellom seg sjølve og dei som lyg. Eit slikt 
skilje kan gjera det lettare å vera usann for den som er vorten plassert på den rette sida, medan 
den som står på feil side, vanskeleg vert trudd òg når han snakkar sant. Såleis er omgrepet 
posttruth i seg sjølv noko som undergrev sanning i ålmenta, fordi det stemplar somme 
politikarar og medium som lygnarar, og lettar på sanningskravet for dei som stemplar. 
 
I det fylgjande vil eg undersøkja nokre døme på korleis pressemedium som under den 
amerikanske valkampen lyfta fram Trumps lygner, senka krava til sanning når det gjaldt seg 
sjølve. Men før eg ser nærare på artikkelen i The Economist, vil eg kasta eit kort blikk på 
Trump. 
 
SANNE LYGNER OG LØGNAKTIGE SANNINGAR 
Som The Economist skriv, har vestleg publikum mista tiltrua til både vanlege politiske parti og 
vanleg presse, samstundes som nye internettmedium formidlar kunnskap utanom akademiske 
og redaksjonelle filter. Ei undersøking gjort av Gallup i juni 2016 synte at berre 9 prosent av 
amerikanarane hadde «stor» eller «ganske stor» tiltru til Kongressen; berre 20-21 prosent stolte 
på pressa og nyhenda på fjernsyn. Det opnar ikkje berre for ein breiare opposisjon, men òg for 
alternative røyndomar og fantastiske soger. 
 
Her kunne ein òg ha nemnt at politikarar og presse gjennom lang tid unnlét å ta omsyn til folks 
uro for at innvandring og det å gje frå seg nasjonal suverenitet gjekk for fort og for langt. 
Dermed opna det seg ein ny politisk marknad der Donald Trump fekk avsetting for nett ein ny 
innvandringspolitikk og ein ny nasjonalisme. 
 
Salsmetodane hans var prega av eit alternativt verdsbilete der mange godtekne sanningar vart 
sett på som tvilsame, og der det var mogeleg å presentera usanningar som sanne, berre dei fall 
innanfor det nye verdsbiletet. 
 
Til dømes påstod Trump at han i 2001 hadde sett ein fjernsynsreportasje som synte «tusenvis» 
av arabarar som i New Jersey jubla over åtaka på World Trade Center den 11. september - ei 
hending som lét til å vera bygd på rykte om at muslimar hadde feira terroren på hustak i New 
Jersey, saman med fjernsynsreportasjane frå Vestbreidda, der tusenvis av palestinarar feira i 
gatene. 
 
Denne oppfatninga, som plasserte Vestbreidda i New Jersey, tviheldt Trump på, sjølv om det 
ikkje kunne dokumenterast. Som The Economist skriv, er usanning mindre å lyge medvite enn 
å lita på opplysingar som kjennest sanne, framfor å sjekka dei med risiko for å finna ut at dei er 
falske. 
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Eit anna døme på eit svakt trekk ved Trump når det gjeld underbygging av kva han trur, er 
vidaresendinga hans på Twitter den 22. november 2015 av ein falsk grafikk over amerikansk 
mordstatistikk, og konfrontasjonen hans med Bill O'Reilly på Fox News 23. november 2015, 
der han forsvara utsendinga av falsk statistikk med at han ikkje hadde tid til å sjekka alle 
mogelege kjelder. 
 
ALTERNATIVT VERDSBILETE 
Mange Trump-utspel som i massemedia vart oppfatta som katastrofale og sjølvdestruktive, var 
ikkje mynta på journalistane i dei store avisene og fjernsynskanalane, men på veljarar som ikkje 
fylgjer med på det som vert slått opp i New York Times eller CNN, og kor det som vart 
oppfatta som skandaløst og usant i danna krinsar, fall i god jord. 
 
Dette skjedde ikkje berre fordi Trump var ein dyktig salsmann, men òg fordi han deler den 
folkelege oppfatninga av Det demokratiske partiet og etablerte medium som ein mafia. Det som 
vert oppfatta som Trumps «lygner», kan ofte førast attende til dunkle offentlegheitssirklar. Med 
alle sine milliardar er Trump ein av folket når det gjeld trua på at den moderne overklassa 
herskar gjennom bedrag, løyndommar og drap, som i ein okkult roman. 
 
I årevis kjempa han for å vinna fram med overtydinga om at Barack Obama ikkje var fødd i 
USA og truleg var skjult muslim. I 2012 ymta han om at ein byråkrat frå Hawaii som døydde i 
ei flyulykke, eigenleg var myrda for å skjula at han hadde ferda ut ein falsk fødselsattest til 
Obama. I 2016 meinte han at omstenda kring dødsfallet til den konservative 
høgsterettsdommaren Antonin Scalias måtte granskast, underforstått at nokon kunne ha myrda 
han for å opna for liberalt fleirtal i høgsterett. 
 
Slik tenkjemåte finn ein i amerikanske understraumsmedium som til dømes endetids- og 
konspirasjonsteoretikaren Alex Jones' InfoWars, som skal ha seks millionar vitjarar i månaden. 
Under dei republikanske primærvala gav Trump eit stort intervju til Alex Jones og nettsida 
hans. I ein artikkel i The New Yorker framheva William Finnegan nettopp InfoWars som ei 
kjelde til mange av Trumps påstandar. 
 
Alex Jones er radiovert og filmskapar, forutan at han sel produkt for overleving i krig og krise, 
som jodtilskot og mirakelvatn som fjernar radioaktiv stråling. Dei mest drastiske videoane hans, 
no nyleg om faren for eit attentat mot Trump, vert innleia med flysirener. 
 
Til dømes hevda Alex Jones tre dagar etter valet at det hadde vore gjeve tre millionar røyster frå 
personar utan lovleg opphald i landet. Ingressen var: «Trump kan ha vunne nasjonalt fleirtal», 
det vil seia at tre millionar av Hillary Clintons røyster hadde vore ulovlege. Nokre dagar seinare 
tvitra Trump: «(... ) eg vann nasjonalt fleirtal om ein trekker frå millionane av menneske som 
røysta ulovleg». 
 
Typisk for denne reportasjen i InfoWars og Trumps etterfylgjande twittermelding er at dei 
byggjer på eit element av sanning som vert blåsne opp til proporsjonar det ikkje finst dekning 
for. Det er ei kjend sak at personar som har opphald i USA, men ikkje er amerikanske 
statsborgarar og derfor ikkje har rett til å røysta ved vala, kan gjera det likevel om dei registrerer 
seg ved hjelp av til dømes eit førarkort. 
 
Slik ulovleg røystegjeving går for det meste til Demokratane. Professor Jesse Richman fann i 
2014 at meir enn 14 prosent av innbyggjarar med opphald, men utan statsborgarskap, hadde 
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registrert seg som veljarar - eit tal som kanskje er overdrive, men som Trump tok opp att i ein 
valtale i oktober. 
 
At det kan dreie seg om «millionar av røyster», er det få som trur utanfor InfoWars' publikum, 
men Trump trudde på det. Sjølv om han ikkje står med begge beina innanfor Alex Jones' 
konspirasjonsverd, er det hellinga den nye amerikanske presidenten har mot det irrasjonelle, 
som skremmer mange, òg forfattarane av «Yes, I'd lie to you» i The Economist. 
 
«GRUNNLEGGJAREN AV ISIL» 
Som døme på at Trump som politikar representerer noko heilt nytt når det gjeld å lyge, nytta 
The Economist ein samtale mellom Trump og radioverten Hugh Hewitt om president Barack 
Obamas rolle i ISILs oppkomst og framgang i Irak etter at amerikanarane trekte seg ut av 
landet i 2011. 
 
I august hadde Trump skapt overskrifter med å kalla Obama for «grunnleggjaren av ISIL», og i 
intervjuet med Hewitt, ein svoren Obama-kritikar, oppstod ei meiningsutveksling mellom 
radioverten og presidentkandidaten om ordbruken. 
 
«Eg veit kva du meinte», seier Hewitt. «Du meinte at (Obama) skapte vakuumet, (at) han tapte 
freden». «Nei», svarar Trump. «Eg meinte at han var grunnleggjaren. Han var den viktigaste 
aktøren. » Hewitt syner då til at Obama hatar ISIL og freistar å drepa dei. «Det bles eg i», seier 
Trump: «Han var grunnleggjaren. Det viset han kom seg ut av Irak på, det var grunnlegginga av 
ISIL, ok? » 
 
Stikk i strid med denne siste setninga som The Economist altså sjølv siterer, trekkjer bladet den 
konklusjonen at Trump hadde snakka om Obama som «grunnleggjaren av ISIL» i bokstaveleg 
meining, at denne påstanden innebar at Obama med vilje skulle ha oppretta ISIL, og at dette 
var endå eit teikn på at verda verkeleg var gått inn i ein epoke av post-truth politics. 
 
Om ein les heile utskrifta av samtalen mellom Hewitt og Trump, der dei held fram etter at The 
Economist bryt av, ser ein endå klårare at Trump med omtalen av Obama som «grunnleggjaren 
av ISIL», nett ikkje meiner at Obama sjølv skulle ha oppretta terrororganisasjonen, men at 
USAs tilbaketrekking frå Irak opna opp for at ISIL kunne erobra store område i Irak og Syria. 
 
Det er rett som The Economist skriv, at Trump fyrst lèt til å avvisa denne tolkinga, men at han 
straks kjem attende til definisjonen av «grunnleggjar» og seier: «Eg meiner, med (Obamas) 
dårlege politikk, det var den som gjorde at ISIL oppstod», og han held fram: Viss Obama 
hadde «gjort tinga sine skikkeleg, så ville vi ikkje ha hatt ISIL». 
 
«Sant nok», svarar Hewitt. «Derfor var han grunnleggjaren av ISIL», presiserer Trump. «Og det 
er (... ) eg ville berre ha nytta eit anna språk til å formidla dette», svarar Hewitt. «Men med 
språket ditt ville ikkje nokon ha snakka om det», repliserer Trump: «Med språket mitt vert det 
snakka om. » «Vel vel, godt poeng, godt poeng», avrundar radioverten. 
 
Den venstreliberale nettavisa Vox oppfatta straks at Trump nytta omtalen av Obama som 
«grunnleggjaren av ISIL» i overført meining, og kommenterte Trumps utsegn slik: «Det høyrest 
sanneleg ut som om Trump skuldar Obama for å ha skapt ISIL i all løyndom. Men det Trump 
eigenleg meiner, noko han forklara i eit seinare intervju med radioverten Hugh Hewitt, er at 
ISIL var det direkte resultatet av den tilbaketrekkinga av amerikanske troppar frå Irak som 
Obama sette i verk. » Dette er òg den korrekte tydinga av Hewitts intervju med Trump. Det vil 
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seia at artikkelen «Yes, I'd lie to you», som er vorten ståande som programartikkel for omgrepet 
«postsanning» i politikken, vert innleia med eit amputert Trump-referat som ikkje gjev att 
korrekt det han har sagt og meint. 
 
FAKTASJEKK SOM DEBATTINNLEGG 
The Washington Post, som deler ut Pinocchio-trofé til politikarar som «lyg», gav Trump 59 
trofé i 2015, mot berre sju til Hillary Clinton. Men mange Trumputsegner som avisa rekna som 
lygner, er uklåre. Det gjeld til dømes utsegna om at han alltid har vore mot George W. Bushs 
invasjon av Irak i mars 2003, som amerikansk presse har avvist på grunnlag av eit radiointervju 
frå 11. september 2002 som Vox kalla både «scoop» og «jarnslått, knallhardt prov» for at 
Trump laug. 
 
Men i radiointervjuet drog Trump på svaret og gav ei tvisynt og langt ifrå «jarnslått» 
godkjenning. I eit anna intervju med Fox frå januar 2003, òg før krigen, sa han at det kunne 
vera for tidleg å gå inn i Irak, at USA kanskje laut venta på FN og at Bush laut tenkja meir på 
økonomi enn krig. 
 
I august 2004, vel eit år etter invasjonen, sa Trump til Esquire: «Sjå på krigen i Irak og det 
kaoset vi er hamna i der». Han heldt fram med å seia at ikkje noko ville gjera Irak til eit vestleg, 
fredsælt demokrati, men at landet ville verta teke over av den verst tenkjelege diktatoren straks 
amerikanarane trekte seg ut att. Heilskapsinntrykket er at Trump såg med vaklande skepsis på 
invasjonen både før og etter 2003. Washington Posts konklusjon - «Ja, Trump støtta Irak-
krigen» - er like usannferdig som Trumps utsegner. 
 
Same type uklårleik gjeld Trumps påstand frå slutten av oktober 2016 om at mordraten i USA 
no er den høgaste på 45 år, medan raten ifylgje statistikken er den lågaste sidan 1964. Men som 
Washington Post skreiv, lèt ikkje dette å ha vore noko Trump fann på, men heller ei gliding frå 
den rette opplysninga som han nytta i presidentdebatten den 9. oktober, nemleg at talet på 
mord i 2015 auka med 10,8 prosent, noko som var den største auken på 45 år. Etter at Trump 
var gjort merksam på dette, gjekk han attende til å nytta den fyrste, korrekte opplysninga. 
 
Avisa rangerte òg Trumputsegna om at Hillary Clintons e-postskandale er «større enn 
Watergate» som ei «bisarr» usanning, noko som må vera ei overdriving. Òg Trumps påstand i 
den fyrste presidentdebatten om at praksisen til politiet med å stansa og ransaka folk etter våpen 
utan vidare, var i strid med grunnlova, vart gjeve fire Pinocchio-trofé, medan ein annan 
faktasjekk hos FactCheck.org konkluderte med at Trump her hadde hatt rett på sine premiss. 
 
POLITIKK OG LYGN 
Då det mest kjende amerikanske prosjektet for sanningssjekking av politiske utsegner, 
PolitiFact, undersøkte Trumps klage om at Obama grunnla ISIL, valde dei den bokstavelege 
tydinga av utsegna som eg ovanfor har synt er usann. I samband med ei anna av Trumps 
utsegner om Obama og ISIL, nemleg at USA på eit tidleg tidspunkt i Syria-krigen aktivt skulle 
ha støtta opprørsgrupper som seinare vart til ISIL, gav dei han òg domen «pants on fire», det vil 
seia at utsegna vart forkasta som «latterleg grunnlaus». 
 
Trump hadde då lenge ymta om at det var noko uklårt i Obamas forhold til syriske 
opprørsgrupper, og 13. juni tvitra han at det no var prova at ymta om Obama var sanne, med ei 
lenkje til eit oppslag i Breitbart om ein frigjeven etterretningsrapport som skulle syna at Obama-
administrasjonen for å svekkja Assadregimet hadde støtta al-Qaida, som seinare vart til ISIL. 
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Trump kunne òg ha lagt inn ei lenkje til Al-Jazeeras revolverintervju med Michael Flynn, som 
no er utpeikt som Trumps tryggingsrådgjevar, der Flynn seier at det ikkje ville ha eksistert noko 
ISIL i Irak i dag om ikkje USA hadde invadert landet i 2003, og at CIA i 2012 visste om og 
tillét framveksten av salafistiske ekstremistgrupper i Syria for å råka Assad-regimet. 
 
USAs rolle i Irak og Syria er opplagt noko som lèt seg diskutera, og Flynns utsegner er vortne 
kritiserte. Men kallar ein Trumps utsegn «latterleg grunnlaus», råkar dette òg The Guardian og 
den venstreorienterte skribenten Seumas Milne, som på grunnlag av den same 
etterretningsrapporten som Breitbart skreiv om, hevda at amerikansk etterretning i 2012 såg på 
framvoksteren av ein islamsk statsliknande struktur i Irak og Syria som ein fordel i kampen mot 
Assad. 
 
«Dette vil ikkje seia at USA skapte ISIL», skriv Milne, «(... ) men det fanst ikkje noko al-Qaida i 
Irak før USA og England invaderte, og USA har med visse utnytta ISIL mot andre krefter i 
regionen, som del av ein større aksjon for å halde oppe vestleg kontroll». 
 
Det vil seia at Trumps påstandar om at USA som ledd i ein større strategi i Irak og Syria, har 
støtta grupper som seinare er gått inn i eller er vortne til ISIL, er legitime som påstandar og 
høyrer med i det offentlege ordskiftet. Men PolitiFact flytter slike uavgjorde spørsmål ut or 
ordskiftet. Dermed vert det faktasjekkarane som «lyg». Faktasjekking står då fram som ei særleg 
usannferdig verksemd, fordi ho leverer eit partsinnlegg og kallar det ei domsutseiing. 
 
Mange Trump-utsegner som PolitiFact rubriserer som usanne, gjeld meir politisk skjøn og 
overdriving, og lèt seg ikkje utan vidare kallast sanne eller usanne. Laug Trump i ei 
twittermelding der han hevda å ha «stor støtte frå kvinner», noko som PolitiFact avviste som 
falskt på grunnlag av meiningsmålingar, men som så synte seg å vera rett på grunnlag av valet, 
der 53 prosent av alle kvite kvinner stemte på Trump? 
 
Meinte Trump verkeleg at USA ikkje har stormeistrar i sjakk, eller var dette berre meint som 
ein analogi? Skal ei utsegn om at fullstendig opne grenser og fri innvandring kunne ha tredobla 
folketalet i USA på ei veke, reknast som «latterleg grunnlaust», slik PolitiFact meinte, eller 
heller som ei spissformulering? Lyg Trump når han seier at Hillary Clinton har teke imot 100 
millionar dollar i valkampstønad frå Wall Street, når PolitiFact kan rekna ut at det berre er 64 
millionar dollar? 
 
POLITISK TEATER 
I den fyrste presidentdebatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump tok Clinton heim 
sigeren med hjelp frå overraskingsåtaket med forteljinga om Alicia Machado som hadde vunne 
Miss Universe-tittelen i 1996, på ei tid då Donald Trump eigde Miss Universe-prosjektet. 
 
Ifylgje ein reportasje i CNN frå 1997 hadde Alicia Machado etter at ho vann tittelen, lagt på seg 
«nesten 30 kilo». Trump hadde då sett henne på eit treningsprogram for å få vekta ned, slik at 
ho kunne halda fram i arbeidet sitt ut kontraktperioden. Etter kva ho fortalde pressa nokre 
månader før presidentdebatten, hadde Trump i denne tida gjeve henne kallenamn som «Miss 
Piggy» og «Miss Eating Machine». Denne forteljinga vart gjeven att i presidentdebatten. 
 
Det kom då ikkje samstundes fram at Alicia Machado var ein politisk person som hadde teke 
del i Clinton-kampanjen før dette. Sommaren 2016 arbeidde ho for organisasjonane People for 
the American Way og Casa in Action med å «lansera ein anti-Donald Trump-kampanje» for å 
«oppmuntra latinamerikanarar til å registrera seg og røysta for Hillary Clinton». 
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Rolla hennar i presidentdebatten var ein godt planlagt politisk aksjon, som Washington Post 
kalla «Hillary Clintons listigaste trekk sidan starten på valkampen». Clinton-kampanjen hadde 
førebudd Machado-trekket godt. Ein video med forteljinga hennar var filma og klypt og låg klar. 
Materialet om Machado, med eit fotografi kor ho var sveipt i eit amerikansk flagg, var i boks 
hos Cosmopolitan, som køyrde det rett etter debatten. Clinton-kampanjen organiserte ein 
pressekonferanse kor Machado fortalde at ho hadde «gråte» då Hillary i debatten fortalde kva 
Trump hadde utsett henne for tjue år tidlegare. 
 
Suksessen var enorm, kanskje mest fordi Trump ikkje heldt munn og lét som ingenting, slik ein 
drilla politikar kunne ha gjort. Naivt peikte han på at ein så stor vektauke hadde vore eit 
kontraktbrot og ville gjort det umogeleg for Machado å utføre arbeidet sitt. Samstundes freista 
han å svekkja truverdet hennar ved å trekkja fram mindre heldige innslag frå den fargerike 
fortida hennar. 
 
Clinton-kampanjen kunne jubla. Trump hadde brote det eine tabuet etter det andre: Han 
hadde mobba ei kvinne for eteforstyrring, mobba ein overvektig person, fortalt på Twitter om 
Machados rolle i ein sexvideo, etc. Medan Hillary stod fram som forsvararen for den svake og 
traumatiserte, hengde Donald seg sjølv ut som overgripar. 
 
Som Washington Post indirekte skreiv, var alt saman reint politisk teater, der både Alicia 
Machado, Hillary Clinton og pressa spela rollene sine nett etter den regien som 
Clintonkampanjen hadde utarbeidd i detalj på førehand. Merkeleg nok reflekterte ikkje pressa 
over si eiga iakttaking av at ho hadde spela på lag med eitt politisk parti for å råka eit anna. 
 
Vox gjorde det klårt at Clinton-kampanjen hadde samarbeidd med Cosmopolitan om stuntet i 
minst ei veke. Debatten gjekk måndag 26. september. The New York Times og The Guardian 
publiserte ferske intervju med portrett tysdagen og onsdagen 27. og 28. september, «perfekt 
tima til debattsamanstøyten», skreiv Vox. 
 
Det var i praksis ei undergraving av pressa som uavhengig samfunnsmakt, og dermed ei 
undergraving av sjølve det moderne demokratiet, som ikkje kan overleva utan ei uavhengig 
presse. Det godt preparerte «nyhendet» om Alicia Machado, som slett ikkje var noko nyhende, 
men hadde vore overalt i pressa før utan å vekkje særleg oppstuss, vart etter planen spela ut av 
Hillary Clinton i den fyrste presidentdebatten, og i samarbeid med Clinton-kampanjen bles 
pressa dette ut av alle proporsjonar. 
 
Umedvite sjølvironisk skreiv Washington Post at affæren var eit «bondefangarknep som 
vanlegvis ikkje får stor merksemd, men dette (knepet med Machado) dominerte dekninga av 
debatten i alle nyhendemedium dagen etter». 
 
Den aktøren som hadde plikt til å analysera dette overtrampet, nemleg den uavhengige pressa 
sjølv, var ikkje der, men feira i staden den vellukka rolla si som forlenga arm for det 
makthavande partiet, i eit skodespel arrangert som røynd, ikkje for å informera veljarane, men 
for å føra dei bak ljoset. «Ikkje berre ein rå bølle, ein rasist, ein lygnar eller ein kvinnehatar - 
dette er Donald Trump som bondefanga tapar», jubla Vox-redaktøren Matthew Yglesias. 
 
TWITTER(R)OMANEN 
Etter Machado-saka i den fyrste fjernsynsdebatten med Hillary Clinton vart Trump driven på 
defensiven og sende ut twittermeldingar kor han gjorde framlegg om at Machado hadde vorte 



 342 

betalt med eit amerikansk statsborgarskap for å la seg nytta i valkampen. 
 
Han vart no framstilt som ein hemngjerrig mann som hadde stått opp midt på natta, «fortært av 
raseri», for å tvitre krenkingane sine til all verda, idet han undergrov sin eigen kampanje og 
gjorde seg umogeleg hos veljarane. «Den som spør etter strategien bak Trumps 
twittermeldingar, eller stiller spørsmål ved klokskapen i denne strategien, går glipp av poenget: 
Det er ikkje nokon strategi i dette, berre knerefleksar», skreiv David A. Graham i The Atlantic. 
 
Men Donald Trumps bruk av sosiale medium i valkampen var truleg heilt medvite. I eit 
intervju med CBS etter valet sa han at Facebook og Twitter var nøkkelelement i valsigeren 
hans. På ymse sosiale plattformer har Trump no nesten førti millionar følgjarar og legg til 
hundre tusen nye dagleg. Videoar av mellom anna Trumps valkamptaler på Facebook 
oppnådde til saman 1,3 milliardar visingar. 
 
Etter valsigeren har medieanalytikarar skildra Trump-kampanjens bruk av sosiale medium som 
«ekstremt vellukka». Det var òg Trump-kampanjens overordna strategiske idé å sjå vekk frå kva 
dei kalla «mediekorporasjonen», og venda seg direkte til veljarane gjennom sosiale medium. I 
lys av ein slik medviten mediestrategi må ein gå ut frå at Trumps innlegg på Facebook og 
Twitter var meir gjennomtenkte enn impulsive «knerefleksar». 
 
IT-eksperten David Robinson, som har analysert Trumps twittermeldingar, skreiv at dei vart 
sende frå både ein iPhone og ein Samsung Galaxy, og at iPhonemeldingane kom om 
morgonen, var meir personlege («argare») med fleire adjektiv som «badly», «crazy» og «weak», 
og utan meir sofistikerte innslag som hashtags, retweets og lenkjer, medan Samsung-meldingane 
nesten alltid hadde slike innslag, kom om ettermiddagen og kvelden, verka meir profesjonelle 
og inneheldt all informasjon om Trumps valkampprogram osb. Robinson meinte at Trumps 
eigne meldingar måtte komme frå iPhonen, og meldingane til staben frå Samsung-apparatet. 
 
Det vil sjølvsagt ikkje seia at Trump tvitra utan rådslaging. Det er meir truleg at rådgjevarane 
rekna det for å vera føremålstenleg at bodskapane til millionane av følgjarar fekk behalda det 
personlege preget sitt, sjølv om dei vart vurderte og redigerte. Andrew McGill i The Atlantic 
gjekk likevel ut frå at det var eit skarpt skilje mellom stabsmeldingar og private Trump-
meldingar, og stilte seg spørsmålet «om Trumps kampanje har stengt han ute frå hans eigen 
Twitter-konto for å verna han mot seg sjølv» og unngå øydeleggjande tabbar mot slutten av 
valkampen. 
 
MacGill fekk rekna ut at i tida frå januar til august kom om lag halvdelen av Trumps meldingar 
på Twitter frå Samsung-apparatet, medan denne delen i dei fyrste dagane av august fall til 24 
prosent: «Det er vanskeleg å tyda denne auken (av iPhone-meldingane) annleis enn at (Trumps 
dåverande) kampanjeleiar Paul Manafort har teke eit fast grep om taumane og endra passordet 
til kontoen». 
 
Her la McGill inn ei lenkje til ei twittermelding frå journalisten Christopher Hayes, som skreiv 
at «ein kan alltid vite når Manafort har lukkast i å stengja Trump ute frå Twitter-kontoen hans, 
og når Trump har gjetta det nye passordet». 
 
På grunnlag av ein feilaktig oppfatning av at Trump skada seg sjølv gjennom sosiale medium, 
medan han i røynda vann valet mykje på grunn av den ufiltrerte stilen som openbert råka så 
mange veljarar heime, byrja det no å danna seg ein fiksjon i journalistmiljøet om at Trump og 
kampanjeleiaren hans stadig kjempa om Twitter-kontoen som heile tida fekk nye passord som 
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Trump på overmenneskeleg vis igjen og igjen «gjetta» før han på ny vart stengd ute - alt saman 
sjølvsagt fri fantasi. Den eine journalisten hadde slått ein vits, den andre tok han alvorleg, og 
konturane av eit falskt nyhende tok til å avteikna seg. 
 
Den 6. november, berre fem dagar før valet, vart anekdoten om Trumps Twitter-konto plukka 
opp av New York Times i ein artikkel om «kaotiske» tilstandar i Trumpkampanjen, som for å 
verna sjefen mot dei «mest sjølvdestruktive impulsane» hans skulle ha teke frå han Twitter-
kontoen og «berøva han for denne usensurerte kanalen for aggresjon». 
 
Stafetten gjekk vidare til president Barack Obama, som på eit valmøte vende seg til publikum 
slik: «De har kanskje høyrt at, dette vart nettopp kjend, eg har nett lest det, så eg kan ikkje seia 
sikkert om det er sant, men det ser ut til at (Trumps) kampanje har teke frå han Twitter-
kontoen. Dei siste par dagane har dei hatt så liten tiltru til sjølvkontrollen hans at dei berre sa: 
'No tek vi rett og slett Twitter-kontoen frå deg. ' Vel, den som ikkje kan handtera ein Twitter-
konto, kan heller ikkje handtera atomvåpenkodane. Viss du tek til å tvitra klokka tre om 
morgonen fordi (Saturday Night Live) har gjort narr av deg, kan du ikkje handtera 
atomvåpenkodane. » 
 
Etter Obamas bruk av det «falske nyhendet» spreidde det seg som eit virus over heile verda. I 
Aftenposten vart det servert som «nyheten». 
 
FALSKE NYHENDE 
For å hindra denne typen «falske nyhende» i å spreia seg treng vi ei uavhengig presse og frie 
journalistar som ikkje slepper seg over grensa til å operera som partifunksjonærar med ein 
løynd agenda om å styra ein umyndig folkesetnad. 
 
Etter Donald Trumps valsiger, som overraska heile pressa, stila New York Times eit brev til 
lesarane der avisa reiste spørsmålet om kvifor ho hadde undervurdert støtta hans hos veljarane. 
Avisa «fornya forpliktinga» si på «journalistikkens fundamentale oppgåve», nemleg å «rapportera 
ærleg frå Amerika og verda, og alltid freiste å skjøne og gje att alle politiske perspektiv og 
livsrøynsler i forteljingane vi legg fram for dykk», og dessutan «trekkje makta til rekneskap, 
upartisk og ubøyeleg». 
 
Men korleis kan ein realisera slike ideal om journalistane saman med politikarane går inn i eit 
sosialt lag som misser kontakten med den røynda som skal skjønast og skildrast, slik at pressa 
sjølv glir i eitt med den makta ho vil trekkja til rekneskap? Ifølgje ei undersøking frå Shorensten 
Center tok alle store amerikanske massemedium Hillary Clintons parti under presidentvalet, 
med ein omtale av Donald Trump som var frå 80 til 89 prosent negativ; sjølv Fox News' omtale 
av Trump var 73 prosent negativ. 
 
Samstundes har altså tiltrua til pressa i USA sunke frå eit historisk høgdepunkt på rundt 70 
prosent i 1950-åra til rundt 20 prosent idag. 
 
Ei av årsakene til denne massive mistrua kan vere at pressa alt for lenge ikkje har sett det som si 
oppgåve å reflektera mangfaldet av røynd og røynsler, men heller styre røynda og røynslene i 
den leia dei sjølv finn rett. 
 
Medieforskaren Jonathan M. Ladd meiner at mistrua til media i høve til den høge tiltrua på 
1950- og 60-talet heng saman med konkurransesituasjonen som driv nyhendereportasjar bort 
frå seriøs og uavhengig journalistikk og inn i partistandpunkt og sensasjonar. Ser ein denne 
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marknadsverknaden saman med ei viss flokktenking i mediemiljøa, får ein lett ein 
kampanjejournalistikk som satsar på skandalar, kjensler og polarisering, slik at store delar av 
folket og røynda ikkje får plass eller vert skikkeleg handsama i vanlege medium. Ein får då nye 
medium som opptrer som platt- former for dei som kjenner seg oversette. 
 
Sett på spissen kan ein seia at Trump vart vald til president i USA fordi politikarane, finansfolka 
og journalistane hadde forspilt folkets tiltru. Den rolla dei skulle ha spela for folkesetnaden, vart 
overlaten til den fyrste og beste som såg at hovudrolla var ledig og visste korleis ho kunne fyllast, 
nemleg med eit anna verdsbilete enn det makta, som hadde mista alt truverd, hadde. 
 
Om den etablerte pressa vil styrke det liberale demokratiet og hindra at dei populistiske 
straumdraga vert til politiske utskeiingar, så gjer pressa dette best ved korkje å lata seg drive inn i 
sensasjonar eller drive fram særstandpunkt, men etterleva sine eigne ideal om ikkje å gli i eitt 
med dei politiske maktene og ikkje å skrive i flokk. 
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Eit skrømt går gjennom Det kvite huset 
 
Mange oppfattar Donald Trumps erobring av Det kvite huset som ei skam for USA og ein fare 
for verda. Og Trump er sanneleg ikkje som den akademisk danna, urbane Barack Obama, som 
i alle sirklar gjorde ære på USA med den vinnande personlegdomen sin. Men Trump har 
likevel noko sams med Obama. Begge kom overraskande fram frå skuggen i partia sine, sigra 
over Hillary Clinton og vann tilhengjarar med populistisk retorikk av ulikt slag. 
 
Likeins som Obama i 2008 var ei lysande stjerne for dei store folkegruppene som hadde 
vansmekta og skamma seg under den vulgære og farlege George W. Bush, som rekna seg for å 
vera kalla til president av Gud, er Trump vorten helten for dei amerikanarane Obama gløymde, 
ikkje berre kvite arbeidslause, men òg dei kulturelt konservative. 
 
EIN HISTORISK REAKSJON 
Trump reid inn i Det kvite huset på den historiske reaksjonsbylgja mot venstreliberal 
kulturrevolusjon og nyliberal økonomi. Dei som festa lit og von til denne reaksjonen, såg vekk 
frå dei usympatiske og autoritære draga ved han. Slikt veg ikkje tungt når familien, 
lokalsamfunnet og landet ligg i den andre vektskåla. 
 
Heilt annleis er det for byfolka med venstreliberal daning, fast arbeid og gode inntekter, for 
ikkje å snakke om norske akademikarar og pressefolk med toleranse og grenseløyse som etiske 
ideal. Den moderne kulturradikalismen med radikal kjønnspolitikk og kristendomskritikk som 
er dødsfienden til krinsane kring Trump, er nasjonal kultur i Noreg. Det som gir Trump-
veljarane von, lèt håret reise seg på oss. 
 
Derfor ser vi berre Trumps kompakte hovud og dvaske kropp, demagogien hans på dei svære 
folkemøta, det smaklause interiøret i Ludvig XIV-stil på toppen av det glorete Trump Tower, 
den sjølvopptekne twitringa og dei aggressive opptrinna på pressekonferansane. Det er ein 
framtoning og ei framturing som gjer at han blir oppfatta som ein sint, uberekneleg og farleg 
amerikansk president som kan starta ein krig på rein impuls. 
 
EIT POLITISK PROGRAM 
Det er såleis ikkje fyrst og fremst politikken til Trump som vert oppfatta som «farleg» og 
«mørk». Det er personlegdomen hans som uroar. For det politiske programmet til Trump må 
ikkje i seg sjølv nødvendigvis skape meir krig og konflikt. Tvert om vil han oppretta eit betre 
tilhøve til Russland. Om dette lukkast, vil krigsfaren i Europa minska, og det vil bli enklare å 
avslutta krigen i Syria og nedkjempa ISIL. 
 
Krava frå Trump om at NATO-landa i Europa i langt høgare grad må syta for sitt eige forsvar 
om dei vil at USA skal stå ved dei i krisesituasjonar, vil ikkje svekkja, men styrkja NATO, auka 
avskrekkinga og sjansane for fred i verdsdelen. Den verkeleg farlege politikken til Trump ligg 
ikkje på utanriks- og militærområda, men på klima- og økologifelta. 
 
Men ein kan ikkje underslå at Trumps valsiger har ført tilhøvet mellom USA, Russland og EU i 
flyt, og at dette i seg sjølv inneber ein risiko. Ein kan heller ikkje sjå vekk frå at Trumpstrategien 
går ut på at forståinga med Russland ikkje er eit mål i seg sjølv, men eit middel til å demma opp 
for og nedkjempa radikal islamisme, medrekna regimet i Iran. 
 
Når ein les avisreportasjane om kaos og konfliktar i Det kvite huset, eller ser veddemåla i 
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sosiale medium om kor mange månader det vil gå før Trump må gje seg som president, skulle 
ein ikkje tru han kan ha ein rasjonell plan med politikken sin. Men spørsmålet om kva politikk 
Trump-administrasjonen vil føra, og kva konsekvens han vil få for oss, må ein svara på på 
grunnlag av nøktern kunnskap og analyse, ikkje avisoppslag med kjelder vi ikkje kjenner, og 
som for kva vi veit, går inn i ein politisk strid. 
 
KONKRET HANDLINGSPLAN 
Trump er omgjeven av ideologisk medvitne konservative rådgjevarar i Det kvite huset, og 
røynde politikarar i Kongressen, der det vert arbeidd med skattereform og erstatning av 
Obamacare etter velkjende republikanske liner. Det ligg ute ein konkret handlingsplan for 
presidentperiodens fyrste hundre dagar, offentleggjord den 9. november i fjor. 
 
Samanliknar ein denne lista med kva som faktisk er blitt gjort til no, kan ein krysse av for kring 
ti tiltak, mellom anna tilbaketrekkinga frå TPP-handelsavtala for Stillehavslanda, to 
innskrenkingar når det gjeld lobbyverksemd, igangsetjing av Keystone-oljeleidninga, val av ny 
høgsterettsdomar og fleire vedtak om immigrasjon. 
 
Sjølv om mange av punkta på lista sikkert kjem til å krevja meir tid enn hundre dagar, og sjølv 
om politisk motstand vil hindre nokre vedtak, kan det ikkje vere tvil om at det her ligg føre 
både ein ideologi og ein konkret handlingsplan, og at Trump-administrasjonen freistar å 
oppfylle valløfta sine. 
 
Om Trump vil få folk i arbeid berre med ein ny handelspolitikk og store skattelettar, og om 
gjenoppvekkinga av den kolindustrien som gir mange arbeidarar tidleg kols, vil bringa liv og 
blomstring til amerikanske småbyar, er ikkje berre ei anna sak, men òg ei langt meir interessant 
sak enn at alle er «mot» Trump og at han no har gjort noko særs dumt att. 
 
FORNUFT OG UFORNUFT 
Domedagsprofetiane knytte til Trump er ofte irrasjonelle ved at dei avgrensar fornufta til dei 
særlege, politiske synspunkta vi sjølve har, og ser avvik frå desse som vanvit. Vanlegvis tenkjer vi 
ikkje slik, men Trump har ein støytande personlegdom som gjer at vi umerkeleg lèt dette 
støytande gli over på synspunkta hans, som blir meir normale om vi ser dei isolerte frå han. 
 
Det gjeld innvandringspolitikken med utsending av kriminelle illegale innvandrarar og muren 
mot Mexico, som i prinsippet ikkje skil seg frå europeiske målsetjingar med avtalane mellom 
EU og Tyrkia og afrikanske land, og murar eller gjerde som til dømes i dei spanske enklavane i 
Nord-Afrika og på Balkan-ruta, og vårt eige gjerde mot Russland. Det gjeld opphevinga av 
internasjonale handelsavtalar som lenge har vore under sterk kritikk frå europeisk venstreside, 
og kritikken av EU, som kanskje eit fleirtal nordmenn deler. 
 
Men fokuseringa på Trumps bisarre personlegdom og uroande retorikk, har smitta over både 
på korleis vi oppfattar dei politiske synspunkta hans og på analysen vår av den politiske 
situasjonen som valsigeren hans skapte. Fleire analytikarar har framstilt den mørke framtida dei 
no ventar seg i USA og resten av verda, som eit resultat av ikkje anna enn Trump og 
«sinnssjukdomen» hans. 
 
Men ein slik fjerndiagnose av Trump skil seg ikkje frå det biletet vi får av han gjennom media, 
og utelèt det media ikkje formidlar. Trump vert då til medieproduktet «Trump», eit skrømt i 
vårt eige sinn, flytta over i Det kvite huset. 
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PSYKIATRI OG MAKTKAMP 
Fokuset til massemedia på Trump som eit psykologisk og psykiatrisk kasus, gjer at vi ikkje ser 
etter den maktkampen som kanskje spelar seg ut kring han. Førestillinga om at eit mentalt 
samanbrot eller psykotiske tilstandar skal avslutta presidentperioden hans, kan vera ein del av 
denne maktkampen, som han sjølv ser seg som ein medviten spelar i. 
 
Like etter at tryggingssrådgjevaren hans, Michael Flynn, vart tvinga til å gå av etter at 
etterretninga hadde avlytta han og lekka samtalen hans med den russiske ambassadøren til 
pressa, lenkja Trump i ei twittermelding til artikkelen «The Political Assassination of Michael 
Flynn» av journalisten Eli Lake i BloombergView 14. februar, der Flynns avgang vart sett som 
berre den fyrste sigeren til mektige grupper i tryggingsmiljøa som har teke mål av seg til å 
øydeleggja heile den indre sirkelen til Trump og til sist presidenten sjølv. Slik ser altså Trump 
posisjonen sin, og det skal mykje til at ikkje dei næraste medarbeidarane hans har same synet. 
 
Noko av Trumps ubereknelege framferd kan med andre ord vere rekna ut i den nære krinsen 
hans for å gje atterklang i den folkelege maktbasen hans. Både i twittermeldingar, folketalar og 
pressekonferansar nyttar han ein demagogi som har folkeleg appell og truleg er strategisk 
vellykka. 
 
Den aggressive retorikken, som ligg naturleg for han, kan vere medvite skjerpa som lekk i ein 
polarisert politisk strid mellom Trump og innerkrinsen hans, med Steve Bannon og Stephen 
Miller som dei viktigaste på den populistiske sida. På den andre sida er dei nykonservative i det 
republikanske partiet med John McCain i front, saman med Trumps motstandarar i den 
demokratiske opposisjonen, i etterretninga, byråkratiet og pressa. 
 
Det gjer ikkje Trump meir sympatisk for oss, men det gjer han meir rasjonell. Det er då for 
tidleg å sitja oppe om natta og vente på amerikansk diktatur og umotiverte krigserklæringar. 
Truleg får vi større utbytte om vi ser etter korleis kampen mellom populistar og globalistar 
spelar seg ut bak og på scenen i Washington, fyrst og fremst når det gjeld Russland. For utan eit 
samarbeid mellom Trump og Putin ryk heile den store strategien til Trump-krinsen, 
samstundes som det ser ut til å vera det såkalla «Russiagate», strevet etter å knyta Trump til 
Putin, som motstandarane hans vonar skal gje grunnlag for å stilla han for riksrett. 
 
Feb 24, 2017 
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Drikkegildet i Oslo 
 
Då den kristne journalisten Sven Egil Omdal for eit par veker sidan skreiv på Facebook at den 
kristne innvandringsministeren Sylvi Listhaug gjekk for ofte, eller for sjeldan, med ein kross om 
halsen, braut det ut religionskrig på sosiale medium. Fleire tusen menneske «likte» Omdals 
personåtak, og fleire tusen «likte» Listhaugs sjølvforsvar, der ho kalla Omdals utspel for «det 
mest nedrige» ho hadde sett. Kommentartrådane under dei tre-fire Facebook-statusane som 
handla om saka på dei to profilane, vart raskt til ein endelaus vev. 
 
Dei fleire tusen menneska som tok del i «likinga» og kommenteringa, baud stort sett ikkje på 
gyldig argumentasjon eller nyttig kunnskap, og det føregjekk knapt noko som likna på samtale. 
Det tek timar å koma seg gjennom dei høgrøysta trådane. Det er som å springa gjennom eit 
masseslagsmål. Når ein endeleg kjem seg ut, er ein neddynga av skjellsord frå begge sider. 
 
Omdal vert kalla ein «hyklerisk faen» som hatar kristendomen og elskar islam. Listhaug vert 
lova ei framtid i helvete for innvandringspolitikken sin. Omdal får høyre at han er «eit stort 
rasshøl», ein «råtten sviker» som har synt fram «sin motbydelige degenererte personlighet». 
Listhaugs sylvkross vert samanlikna med den brennande krossen til Ku Klux Klan, og ho sjølv 
vert kalla ein aggressiv korsfarar som spreier hat mot menneske i naud. 
 
ARVESMYKKET 
Det konkrete utgangspunktet for Omdals krosskommentar innvandringsministerens føredrag 
på den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium, kalla opp etter Platons kjende dialog 
med same namn, òg kalla Drikkegildet i Athen. Føredraga frå konferansen ligg alle opne på 
nettet, og det er ein slåande skilnad mellom Listhaugs føredrag og slagsmålet på Facebook. 
 
Når eg ser etter hykleri og hatretorikk i føredraget hennar, finn eg det ikkje. For det meste ser 
eg ein politikar som talar saka si, med nokre polemiske utspel mot venstresida, men utan å gjere 
seg til for det kristne publikummet. Ho skiltar ikkje verbalt med kristentrua si, men går sikkert 
ut frå at alle veit kor dei har henne på dette punktet, sidan ho i årevis har gjort det klart at ho 
har halde på den kristne barnetrua si. 
 
I eit intervju med Norge Idag for to år sidan sa ho at ho fekk velje arvesmykke då farmora 
døydde. Ho var då ikkje i tvil om at ho måtte ta det åtti år gamle krossmykket, og la til: «Når jeg 
er i et krevende oppdrag, bærer jeg alltid korset», altså som ein slags talisman. Avisa legg til at 
ho vekte merksemd nett med denne krossen den dagen ho tok over som innvandringsminister. 
Sidan ho er den einaste som kjenner sine eigne motiv, er det prinsipielt umogeleg å prove at ho 
ikkje snakkar sant her. 
 
Eit strategisk innslag i føredraget på Oslo Symposium ser eg der ho seier at målet hennar med 
flyktningpolitikken er å «hjelpe flest mulig menneske i verden». Her tek ho nok av taktiske 
årsaker på seg venstresidas klede, fordi det verkar uhøyrt å seia at ein har noko anna mål enn å 
hjelpe alle i heile verda. Men politikken til Listhaug tyder på at det er meir Noreg enn verda 
som ligg henne tyngst på hjarta, og ho ville ha tent på å argumentera for ei slik prioritering, 
heller enn å stikke henne under ein stol. Den krasse motsetninga mellom henne og Omdal 
heng truleg saman med ei motsetning mellom realpolitikk og politisk idealisme, som atter heng 
saman med det nyare skiljet mellom nasjonalisme og globalisme. 
 
Det nasjonale perspektivet kjem fram att når Listhaug seier at ho skal kjempe til siste andedrag 
for å hindra at vi i Noreg skal få svenske tilstandar. Då er vi ikkje tvil om at ho meiner det ho 
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seier. Listhaug er ikkje universalist av sekstiåttartypen, ho høyrer til dei som har gått frå vestleg 
sjølvkritikk til vestleg sjølvforsvar. Under ligg kjensla av at styrkeforholda i verda er i endring, og 
dette vert av gamle sekstiåttarar som Omdal oppfatta som kaldt, kynisk og sjølvoppteke. Det er 
såleis to ulike verdsbilete som støyter saman. 
 
EVANGELIUM OG POLITIKK 
Ein kan likevel spørje seg kvifor ikkje Omdal heller tok for seg føredraget til KrF-leiaren Knut 
Arild Hareide på den same konferansen, om det fyrst var strategisk retorikk han ville råka. Det 
var mykje meir strategi og demagogi i Hareides føredrag enn det var i Listhaug sitt. Ho talar 
friare og meir på like fot med forsamlinga enn han, som dyrkar ein forkynnande stil med sterk 
moralsk sjølvhevding, og som stiliserer seg som sjølve talsmannen for kristendomen i landet. 
Han unnser seg ikkje for å gjera den vidkjende setninga til Martin Luther King - «Eg har ein 
draum» - til si eiga. 
 
Hareide ser ut til å meine at det kristne evangeliet er eit politisk program. I føredraget kalla han 
Jesus eit unikt «menneske» og «ein fattig gut frå Nasaret», med ein «radikal» bodskap som fyrst 
og fremst dreier seg om sosial utjamning, lik fordeling av ressursar, auka bistand og meir 
flyktninghjelp. Såleis tona han ned mystikken i kristendomen knytt til den guddommelege 
inkarnasjonen. Dei evangeliske utsegnene retta mot einskildmennesket i konkrete, individuelle 
livssituasjonar, tolka han utan vidare som politiske utsegner. 
 
Men etter at han i heile føredraget hadde tolka kristendomen på same måten som 
humanetikarane og sosialistane, slik at nokon kvar kunne verta i tvil om kva han eigenleg står 
for, avslutta han med ei personleg vedkjenning: «Jesus er min frelsar. » Det var som å sjå KrF-
leiaren kome ut av skapet som kristen. 
 
MULTIKULTUR OG FRAMANDHAT 
Det som provoserte Omdal så sterkt, var nokre setningar i Listhaugs føredrag om 
Framstegspartiets syn på såkalla «multikultur». Ord for ord sa Listhaug: «Vi har òg stått fast på 
dei norske, vestlege, kristne verdiane og kulturen gjennom alle år. I ein periode var jo dette 
med multikulturalisme veldig populært, at vi måtte leve side ved side og skjøna kvarandre. Eg 
har aldri vore på den lina. Dei som kjem til Noreg, må innordne seg dei norske verdiane, den 
norske kulturen, lovene og reglane. » 
 
Merknaden «leve side ved side og skjøna kvarandre» hadde her ein forklarande funksjon i 
utsegna, og tente som definisjon på «multikulturalisme», i motsetnad til ein meir homogen 
kultur der alle folkegrupper har sams hovudverdiar. Rett nok er dette ein uklår og uhaldbar 
definisjon, om forkastinga av det multikulturelle skal innebere at alle i Noreg må ha same 
religiøse tru. Men det kan ein gå i rette med reint argumenterande. 
 
Elles er det klart nok at Listhaug i setningane over gjekk inn for at innvandrarane ikkje skal 
integrerast som ulike grupper med kvar sin nasjonale kultur i eit fleirkulturelt system, men 
assimilerast som einskildindivid i den rådande hovudkulturen i landet, når det gjeld 
grunnleggjande ting som dei aller fleste av oss tek for gjeve, som til dømes respekt for lova, 
personleg fridom, gjensidig tillit, kjennskap til norsk språk, sedvane og historie osb. 
 
Når ho tek avstand frå å «leve side ved side og skjøna kvarandre», tyder det sjølvsagt ikkje at ho 
meiner det er gale å skjøna andre, men at ho ikkje går inn for eit multikulturelt system der 
skilde folkegrupper lever i parallelle samfunn som skjøner og tolererer skilnadene mellom 
kulturane til kvarandre. Ho vil med andre ord ha meir, ikkje mindre nærleik og forståing 
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mellom folk i landet, i den forstand at ho ikkje vil integrera nye kulturar, men assimilera nye 
individ. 
 
HAT OG ARGUMENTASJON 
Også dette kan ein ta tak i. Men Omdal er ikkje interessert i argumentasjon når det gjeld 
Listhaug. Han fjernar heile den politiske konteksten som gjev meining til utsegna hennar, og 
får det til å sjå ut som om ho ikkje vil ha noko med andre menneske å gjere i det heile. 
 
Han toler ikkje at Listhaug er både kristen, motstandar av «multikultur» og ein liberal 
innvandringspolitikar, som han oppfattar som sjølve provet på kristeleg sinnelag. I staden for 
å argumentere ope om saka går han rett i strupen på personlegdomen til Listhaug, som han 
oppfattar i verste meining. 
 
Under migrasjonskrisa i 2015 meinte Listhaug at Jesus ville ha røysta for å hjelpa 
flyktningane i nærområda. Omdal meiner derimot at Jesus er tilhengjar av ein liberal 
innvandringspolitikk. Men ein kunne jo òg prøva å sjå for seg kva Jesus ville gjort om han 
fekk seg ein Facebook-profil. 
 
Mar 17, 2017 
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Ordskiftedommarane 
Det såkalla faktasjekkprosjektet Faktisk, som NRK, Dagbladet og VG har gått saman om, kjem 
til å oppnå nett det dei på pressekonferansen 21. mars sa dei ville hindra, nemleg at det norske 
ordskiftet blir enda meir polarisert enn det er i dag. Det vil ikkje gå slik fordi Faktisk-staben 
kjem til å gjera ein dårleg jobb, men fordi sjølvutnemnde dommarposisjonar ikkje kan anna enn 
å forverra eit debattklima. 
 
Men er det ikkje berre fakta dei skal sjekke? Det er ikkje heilt klart. Men ein føresetnad for å 
lukkast med eit prosjekt som skal sjekka at andre snakkar sant, må vere at ein sjølv står fram så 
ope at det ikkje kan vere tvil om kva ein vil. Men det fyrste som slår ein med Faktiskprosjektet, 
er at dei ikkje veit kva dei skal, eller løyner motiva sine, eller ikkje uttrykkjer seg klart nok. 
 
FALSKE NYHENDE 
Om det er pressa dei skal faktasjekke, må ein spørje om prosjektet trengst, for det pressa driv 
med, er jo nett å presentera lesarane for faktiske nyhende og truverdig - redaksjonelt faktasjekka 
kommentarar. Trengst det ein eigen organisasjon for å sjekke pressa, vil det seie at vi ikkje kan 
lite på det som står i avisene, og at redaksjonane ikkje gjer jobben sin. Så om det er her Faktisk 
skal gå inn, seier dei: Ikkje tru på det du les i Dagbladet og VG og på nettsida til NRK. Kvifor 
skal vi då tru på Faktisk, laga av dei same presseorgana? 
 
«VG, Dagbladet og NRK går sammen for å ta knekken på falske nyheter», var overskrifta på 
VGs reportasje frå pressekonferansen. Kanskje det då likevel ikkje er faktafeil i presseoppslaga 
som skal finnast, men ekte «falskt nyhende». Men slike falske nyhende er ikkje noko stort 
problem i norsk presse. 
 
Ekte fake news er ei såkalla «avisand», det vil seie eit medvite oppdikta nyhende spreidd i 
pressa. Eit døme er reportasjen om «FBI-agenten Michael Brown» og kona hans som skulle ha 
blitt myrda av Hillary Clintons leigemordarar som hemn for e-postlekkasjar. Denne oppdikta 
historia dukka opp på den oppdikta nyhendesida «Denver Guardian» rett før det amerikanske 
presidentvalet, og vart delt 560.000 gongar på Facebook som ekte nyhende. Men historia vart 
ikkje eingong omtala i norske aviser. 
 
Eit anna kjent, falskt nyhende, som nokon føretrekkjer å kalla ein «konspirasjonsteori», var den 
såkalla «pizzagate», der det vart hevda og trudd at dei lekka e-breva til leiaren for Hillary 
Clintons valkampanje, John Podesta, inneheldt koda meldingar knytte til ein satanisk 
pedofiliring, og at New York-politiet hadde ransaka eigedomen til Hillary Clinton for å finna 
prov på dei organiserte brotsverka, som skulle ha sentralen sin i pizzarestauranten Comet Ping 
Pong i New York. 
 
Den oppdikta historia flaug over heile verda og nådde klimaks då Edgar Maddison Welch, ein 
ung mann frå North Carolina, skaut seg inn i restauranten for å rydda opp i saka, utan å finne 
misbrukte born i kjellaren. Men i Noreg vart saka aldri omtala som noko anna enn amerikansk 
galskap. 
 
Så lite omfang som ekte «falske nyhende» har i norsk presse, kan ein ikkje tru at det har 
motivert dei store mediehusa til å byggja opp eit svært og kostbart apparat mot dei. Det er heller 
ikkje i pressa, men på Facebook at falske nyhende vert spreidde. Når ein les og høyrer intervju 
med Faktisk-folka, merker ein òg fort at dei ikkje er særleg interesserte i pressa. Det er 
ordskiftet dei er opptekne av. Dei vil «faktasjekke det politiske ordskiftet», seier dei. 
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RYDDING PÅ FACEBOOK 
Det vil seie at dei vil inn og rydde opp der det offentlege ordskiftet no først og fremst held til, 
nemleg på sosiale medium, ikkje minst Facebook og Twitter: «Vi skal faktasjekke påstander, 
poster og saker i sosiale medier, spesielt de postene og sakene som trender. Vi skal faktasjekke 
debatter og kommentarer som får stor oppmerksomhet», heiter det i VGs referat frå 
pressekonferansen. 
 
At det er sosiale medium som er den hovudarenaen Faktisk sikter seg inn på, ser ein òg av 
heimesida deira, som er prega av fem bilete av iPhone-apparat, opna på Facebook og Twitter, 
der vi ser ei Twitter-melding frå Donald Trump påført meldinga «Faktisk ikke sikkert». 
 
Det er faktisk Trump som har skulda for Faktisk. På pressekonferansen vart det sagt av fleire at 
motivasjonen for prosjektet kom frå den amerikanske valkampen. Stiftarane av Faktisk vart 
skremde av polariseringa i USA, av usanninga i utspela til Trump, og meiner at slik politisk stil 
og polarisering er eit trugsmål mot «hele samfunnsmodellen vår». Rett nok er dette ikkje eit så 
stort problem i Noreg som det er i USA. Hos oss er polariseringa berre eit problem «i noen 
kretser», vart det sagt, utan nærare adresse. No skal Faktisk hindra at slik polarisering skal få 
utvikla seg her hos oss. 
 
I praksis tyder dette at Faktisk må melde seg inn i dei diskusjonane der folk står tvert mot 
kvarandre, der retorikken er hard og der polariseringa skjer, og det er først og fremst på 
område som innvandring, islam, terror, Israel, populisme, kjønnspolitikk, nasjonalisme og 
klima. Faktisk må såleis ha teke mål av seg til å bli ein innvandrings- og islamfaktor på 
Facebook og Twitter. Og dei vil gå inn i ordskiftet om klimaskepsis, kjønnsforsking og etnisitet. 
 
FAKTA OG INTERESSER 
Men kva er det dei skal «faktasjekke» her? Det kan vere slik resirkulering av tvilsame videoar 
som oljeminister Søviknes nyleg vart tatt for, der overgrep mot born vert framstilt som typisk 
islamsk veremåte, utan å nemne at videoen førte til rettssak og straff. Eller det kan vere spreiing 
av falske bilete, som til dømes det kjende biletet henta frå spelefilmen Kingdom of Ants, som i 
årevis har gått for å vise ein palestinsk gut skoten i hjarta av israelske soldatar under den fyrste 
intifadaen mellom 1987 og 1993. 
 
Skal Faktisk gjere nytte for seg, må dei halde seg til å korrigere «nyhende» som alle nokolunde 
fornuftige menneske er samd i er falske. Men vil staben i Faktisk nytte all tida si til å støvsuge 
sosiale medium for slike forfalskingar og leggja inn kommentar kvar gong dei finn dei, og såleis 
nøye seg med å gjera gode gjerningar i det stille? 
 
Røynda frå USA syner at faktasjekkarane ikkje held seg til slike faktiske feil og reint leksikalske 
rettingar. Dei går inn i ordskifta og feller dommar der det ikkje lenger er klårt kva fakta er, slik 
at «faktasjekken» i røynda vert eit debattinnlegg, men frå ein debattant som utgjer seg for å vera 
nøytral domar. 
 
Frå den amerikanske faktasjekkaren Politifact var det under valkampen i fjor lett å finne 
faktasjekkar som i røynda var politiserande innlegg, som til dømes om Trump hadde rett i at 
Hillary Clinton ville ha opne grenser eller ikkje, ei sak som ikkje kunne få noka leksikalsk 
avgjerd, sidan Clinton i ei personleg melding til den brasilianske banken Banci Itau hadde sagt 
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at «draumen min er ein hemisfærisk fellesmarknad med fri handel og opne grenser», men 
seinare påstod at ho berre hadde snakka om ei felles elektrisitetsforsyning. 
 
Men idet Faktisk venteleg snøgt kjem til å gli frå leksikalske sanningar til politiske synspunkt, vil 
dei hamne i eit kvefsebol av lidenskapar som ikkje bryr seg om fakta. Dei som unnfanga ideen 
om Faktisk, seier rett ut at dei trur faktasjekk kan hindra polarisering. Det vil seie at dei ikkje 
reknar med skilnadane mellom menneske i bakgrunn, klasse, bustad, inntekt, interesser og 
perspektiv. 
 
Dei trur alle er som dei sjølve, berre med «alternative fakta», som så berre kan skiftast ut. Men 
felt som innvandring, islam, Israel, kjønn, nasjonalisme og så bortetter vert ikkje polariserte 
fordi folk er feilinformerte, men fordi folk ikkje har felles interesser, verdsbilete, perspektiv og 
bakgrunn. På alle desse områda finst det så mange fakta at ein berre kan nytta dei som passar. 
Her er det heilt unaudsynt med falske fakta, ein kjem seg kor som helst med rette. 
 
FATWA MED KJELDETILVISING 
Faktisk kjem til å verta like populært på sosiale medium som ein prelat i full mundur som 
trengjer seg inn på ein kafé og gjev seg til å rette på synspunkta til gjestene på basis av Den 
heilage skrifta. Avgjerslene deira kjem til å likna fatwaar med kjeldetilvising. Berre den eine sida 
i islam- og innvandringsdebatten trur at journalistane frå VG, NRK og Dagbladet vil verta ein 
nøytral debattdeltakar. 
 
Den sida som i eit par tiår har stått i opposisjon til pressa på desse områda, kjem til å betrakta 
Faktisk som meir usann, uærleg og partisk enn nokon annan aktør, nett fordi dei tek på seg 
domarrolla, men ikkje kan unnlata å trekkje med seg tenkjemåte og perspektiv frå dei miljøa 
dei stig ned frå. 
 
Mar 31, 2017 
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Hippiar ved makta i terrorens tid 
Jihadistisk terror i Europa har nådd eit historisk høgdepunkt. I 2014-16 vart 273 menneske 
drepne i slik terror i Europa, meir enn i alle tidlegare år til saman, med 14 åtak i 2015-16, meir 
enn tre gonger så hyppig som i dei 15 føregåande åra. Faren for nye åtak forsterkar etniske og 
religiøse skiljeliner. 
 
Ved sida av lidingane drapa og valden medfører, og faren for åtak med 
masseøydeleggingsvåpen, om jihadistiske nettverk skulle få tak i slike, er det undermineringa av 
samfunna gjennom radikalisering av dei muslimske minoritetane som er terrorens eigenlege 
trugsmål. 
 
TERROR OG TAKSTEIN 
Å bli råka av terror kan ikkje samanliknast med å få ein takstein i hovudet, eller hamne i ei 
trafikkulukke. Medan det er ein del av sivilisasjonen at ein sjåfør misser kontrollen over 
køyretøyet og kjem over i motsett køyrebane, så representerer terrororganisasjonar som Al 
Qaida og IS eit sivilisasjonssamanbrot. 
 
Jihadistisk terror i Europa spring ut frå eit organisert barbari som strevar etter total makt, med 
massemord på sivile, forakt for einskildindividet og seksuelt slaveri som delar av strategien sin. 
Eit samfunn som nedtonar dette åtaket på den menneskelege sivilisasjonen og legg det på same 
nivå som kollisjonar på E18, har oppgjeve seg sjølve. Difor er fortvilinga og raseriet i 
mediedekkinga av jihadistisk terror på sin plass. 
 
Men i all sendetida og spalteplassen merkar vi sjeldan noko anna enn desse sorgreaksjonane. 
Det føregår overvaking av jihadistiske personar og miljø, med ein viss suksess, sidan halvdelen 
av alle seriøst planlagde terroranslag i Europa i 2015-16 vart oppdaga og forhindra. Men elles 
har få politikarar og kommentatorar andre mottiltak å by på enn å be oss å vere «årvakne», som 
Erna Solberg sa etter drapa i Stockholm. 
 
JIHADISME OG HAT 
Etter terroråtaket i Stockholm spreidde pressa eit bilete av ein tungt væpna svensk politimann 
som hjelper ei gamal dame med stokk over gata, og presenterte det som at «Stockholm reagerer 
med samhold og varme etter fredagens terrorangrep» (VG, 08.04.17). 
 
Den svenske mediedekkinga var prega av spørsmålet om kjenslene til folk, med mindre fokus 
på entreprenørane, fotsoldatane og årsakene til terroren. Spaltisten Sofia Olsson Olsén i 
Aftonbladet reagerte på drapa med å oppfordra svenskane til å velje kjærleiken framfor redsla. 
 
Dette milde i mange vestlege reaksjonar på jihadistisk terror kan vere motivert av frykta for at 
skarpe reaksjonar skal føra til framandhat og forfølging av den muslimske minoriteten. Ifølgje 
den franske islam- og terrorforskaren Gilles Kepel er strategien bak terroren i Europa å 
provosera fram ei forfølging av muslimar som gruppe, som så skal utviklast til ein krig mellom 
muslimar og ikkje-muslimar, som skal ende i «Europas samanbrot og oppretting av det islamske 
kalifatet på ruinane». (Die Welt, 09.11.16) Mange av oss tenkjer ikkje så langt, men ser berre 
korleis jihadistisk terror kan føre til framandhat. Som motgift mot framandhatet snakkar ein om 
«samhald» og «kjærleik» som våpen mot terror. Ved at vi ikkje lèt oss splitta av terroristane, 
«vinn» vi over dei. 
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EIN DÅRLEG PROGNOSE 
 
Ei tru på at kjærleik vinn over terror, finn ikkje alltid støtte i terrorforskinga. Forskaren på 
valdeleg islamisme, Thomas Hegghammer, som er knytt til både Forsvarets forskningsinstitutt 
og Universitet i Oslo, Princeton University og Harvard University, skriv i artikkelen «The 
Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic View» at om vi held fram med å reagera på 
terroren slik vi gjer i dag, er utfallet føreseieleg: «Det vert eit Europa med mykje større 
etterretningsorgan, ein utskild og forskansa muslimsk økonomisk underklasse, og sterkare 
antimuslimske strøymingar. » 
 
Det vil vel seie at vi får nøyaktig dei sosiale og etniske motsetningane som vi er ute etter å 
unngå, nett ved hjelp av dei midla vi nyttar for å unngå dei. Det vil òg seie at demonstrasjonar av 
god vilje ikkje veg opp for tyngdekrafta i årsakene til terroren: Held vi fram som i dag, vert 
splittinga og konflikten mellom muslimar og ikkjemuslimar berre sterkare. 
 
Kvifor? Kanskje fordi terror mot sivile, sett inn i ein jihadistisk ideologisk kontekst av religions- 
og sivilisasjonskrig, jagar ein elementær angst inn i mange av oss som ikkje nokon blome kan 
fortrengje. Angsten for jihadistisk terror, og det framandhatet som han kallar fram, kan berre 
vinnast over ved at terroren vert freista nedkjempa og faktisk redusert. 
 
TERROR OG TÅRER 
Men i staden for konkret kampvilje signaliserer vestleg ålmente ofte maktesløyse i møtet med 
jihadistisk terror. Det er forståeleg at statsleiarar etter terroråtaka står fram og kjempar mot 
tårene, slik vi har sett både Erna Solberg og Kjell Löfven gjere, eller gråte openlyst, slik EUs 
utanrikssjef Federica Mogherini gjorde då ho fekk høyre om terroråtaket i Brussel i mars 2016. 
 
Men når statsleiarane reagerer på terroråtak på same vis som sivile råka av eit lagnadsslag, utan 
samstundes å gå etter årsakene, signaliserer dei hjelpeløyse og rådville. Dei gjev publikum 
inntrykk av at den politiske valden er vilkårleg og uføreseieleg, like uavvendeleg som ein 
plutseleg naturkatastrofe. 
 
Når pressa skriv at «vi må stå sammen og verne om det terroristane forsøker å ta fra oss» (VG 
09.04.17), verkar det som om ein har gløymt at terroristen i Sverige ikkje berre 
 
freista, men faktisk tok frå oss fire levande, uskuldige menneske, og at dette tapet ikkje kan 
gjenopprettast med å «stå tilsammans». Mange vil oppfatte eit slik «svar» på terror som eit teikn 
på at samfunnet har gjeve opp å forsvare sine sivile. 
 
MÅLET TIL TERROREN 
I kvar avis og nyhendesending etter terroråtak får vi høyre at målet til terroristane er «å gjere oss 
redde», og at vi derfor, for å «vinne» over terroristane, ikkje må bli redde. Terroristane, vert det 
sagt, vil råke «vår livsform». Dei vil hindre oss i å gå på rockekonsertar og på stranda, nekte oss 
å drikke øl og vin, dra på handletur og kle oss i lette klede. Så om vi berre heldt fram med 
konsertane, solbadinga, vinen og handleturane, så «vinn» vi over dei. 
 
Men kva med dei døde borna og ungdomane, familien og vennene deira? «Vinn» dei òg over 
terroristane når pressa skriv at «vi kan ikkje gje etter»? Kva skal det tyde at vi «må reise oss og gå 
vidare», som det vart sagt? Gjeld det dei drepne òg? Ein får kjensla av at pressa og politikarane 
oppfordrar oss til å nytte alle krefter på å nedkjempe terroren minst mogeleg, og at sigeren er 
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sikra dersom vi latar som ikkje noko har hendt. 
 
Målet til jihadistane er ikkje å gjere oss redde. Målet er å ta den totalitære, politiske islamismen 
til makta, fyrst i den muslimske verda, så i Europa. Forfattarar som Michel Houellebecq og 
Boualem Sansal har med romanane 
 
Underkastelse og 2084. Verdens ende synt fram eit slikt framtidig scenario. 
 
Det kan vere at eit slikt kalifat er urealistisk. Vi bør likevel ikkje ta sjansen på å dikte vekk det 
faktiske og ytste målet til terroren, nemleg å styrte den rådande politiske ordenen og ta ein 
jihadistisk elite til makta. 
 
FLOWER POWER 
Fortrenginga av det eksistensielle trugsmålet til terroren vert forsterka av dei populære 
markeringane med telys og blomar. Dette er ein tradisjon frå gravferder og minnehøgtider, og 
understrekar kjensla av at død og bortgang er det sentrale i terroren. Dette skyv den større 
politiske samanhengen i bakgrunnen. 
 
For dei direkte råka, offera og familien og venene deira, er sjølvsagt det personlege tapet det 
viktigaste, og for dei er gravferdsrituala og minnehøgtidene heilt adekvate. Men når politikarane 
er for vage og nølande når det gjeld å gripe fast i årsakene til terror, vert det private aspektet 
dominerande òg i politikken. Brått oppfører heile samfunnskollektivet seg som om dei skulle 
vere pårørande til offera. Sjølve den politiske reaksjonen på terroråtaka vert til sorgarbeid. 
 
Dermed står politikarane fram som røyndomsfjerne. Det vekkjer minne om «flower power» og 
hippiejenter som stikk blomar i geværløpa, og hippieleiarane John Lennon og Yoko Onos 
vekelange «bed-in» i 1969 i senga på Hilton-hotellet i Amsterdam, der dei snakka frå ektesenga 
til verdspressa om fred. Slike draumar opnar for ein ny type politikarar, som ikkje nøler med å 
nytta makt, men som heller ikkje synest det er så viktig å verne om rettane til den muslimske 
minoriteten. 
 
Apr 21, 2017 
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Etnisk underklasse gjev meir jihadisme 
I den vitskaplege artikkelen «The Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic View», skil den 
norske terrorforskaren Thomas Hegghammer mellom konstante og variable bakgrunnar for 
jihadistisk terror. Islam som religion og jihadistisk ideologi, vert rekna som konstantar, det vil 
seie forhold som har vore med oss for lenge til at vi kan sjå dei som årsaker til eit fenomen som 
oppstod på 1990-talet. 
 
Så å seie alltid og overalt finst det jihadistisk ideologi, men årsaka til at mange vert gripne av 
han, ligg etter Hegghammers syn mindre i sjølve ideologien enn i den politiske utviklinga som 
brått gjer han tiltrekkjande og overtydande. 
 
ÅRSAKER TIL TERROR 
Når det gjeld «variable» omstende som kan vere direkte årsaker til dagens terrorbylgje, reknar 
Hegghammer med fire: 1) krig og konflikt i muslimske land, noko som gjer det mogeleg å 
mobilisere unge muslimske menn til terrorverksemd; 2) leiarfigurar, gjerne muslimske 
krigsveteranar, som har røynsle frå krigsområde som Syria og Jemen, og som vervar fotsoldatar 
som utfører terroråtaka; 3) dårleg økonomisk integrerte unge, muslimske menn, som utgjer den 
sosiologiske gruppa der dei jihadistiske fotsoldatane vert verva; og 4) spreiinga av jihadistisk 
propaganda på internettet. 
 
Fordi desse fire hovudårsakene er inne i ei utvikling som gjer terror like sannsynleg rundt 2030 
som i dag, trur Hegghammer at terroren vil halde fram med å plage Europa i minst eit tiår 
framover. 
 
Arbeidet med å demme opp for jihadismen på internettet vil som før bølgje fram og tilbake i 
takt med at teknologien heile tida utviklar seg og partane finn nye metodar, men nokre 
avgjerande sigrar mot terrororganisasjonane kan ein ikkje rekne med, seier han. 
 
Også uroa i det muslimske området frå Mali til Afghanistan vil halde fram. Her har vestleg 
politisk og militær innblanding, frå det britisk-amerikanske kuppet mot den demokratisk valde 
statsministeren Mossadegh i Iran i 1953 til det norskstøtta opprøret mot Gaddafi i Libya i 2011 
og krigen i Syria, bidrege til å lage kaos i regionen. 
 
Men dette kjøper ikkje dagens jihadistar fri frå det fulle ansvaret for deira eige barbari. Det 
kjøper heller ikkje vestlege politikarar fri frå plikta til å verne si eiga sivilbefolkning. Men det 
forpliktar oss til å finne ei heilt ny tilnærming til Midtausten og Nord-Afrika, kanskje slik at vi 
heilt sluttar å blande oss inn militært. Men same kva vestlege land gjer eller ikkje gjer i dette 
området, vil uro og krig halde fram i årevis, slik at det framleis vil vere saker som kan 
mobilisere for jihadistisk terror og gje høve for våpen- og kamptrening. 
 
I denne artikkelen vil eg derfor sjå nærare på ei av dei to årsakene politikarane kan gjere noko 
med i overskodeleg framtid, nemleg framvoksteren av ein muslimsk økonomisk underklasse. 
Den fjerde terrorårsaka, talet på jihadistiske entreprenørar, vil eg handsame i den neste og siste 
artikkelen i artikkelserien. 
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REKRUTTERING 
I artikkelen «Flyktningkrisens radikaliseringsutfordringer» i Aftenposten 21. november 2016 
skriv Thomas Hegghammer at vi i «veldig grove trekk kan (... ) si at europeisk jihadisme er et 
produkt av innvandring», fordi jihadismen kom til Europa på 1990-talet med islamistar frå 
Midtausten og Nord-Afrika. 
 
Det er likevel ikkje slik at storleiken på den muslimske minoriteten er proporsjonal med 
førekomsten av jihadistisk terror. Viktigare er om eit samfunn har jihadistiske nettverk og 
entreprenørar som kan rekruttere fotsoldatar til å utføre sjølve terrorhandlingane. 
 
Samstundes seier Hegghammer at det er ein samanheng mellom dårleg økonomisk integrering 
av innvandrarar og auken av jihadisme. Unge muslimske menn som hamnar utanfor 
økonomisk og sosialt, er mykje meir utsette for å bli knytte til jihadistiske miljø enn dei som får 
utdanning og kjem i arbeid. 
 
Det ligg då i korta at om europeiske økonomiar ikkje er opne for ein del av 
innvandrargruppene frå Asia og Afrika, vil òg ein auke av innvandringa generelt trekkje med seg 
ein auke i talet på unge muslimske menn som ikkje vert økonomisk integrerte. 
 
I The Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic view nemner Hegghammer denne 
dynamikken: Med stadig innvandring frå muslimske land, og relativt høge - om enn fallande - 
fødselstal for muslimske minoritetar, vil den muslimske befolkningsdelen auke på i europeiske 
land. 
 
Av ei rekke årsaker, frå språk og utdanning til diskriminering i arbeidslivet, vil denne gruppa i 
gjennomsnitt truleg halde fram med å gjere det dårlegare enn gjennomsnittet for folkesetnaden 
elles. Dermed vil gruppa av sosialt og økonomisk belasta, yngre muslimske menn vekse. Då vil 
òg rekrutteringsgrunnlaget for jihadisme i Europa auke. 
 
Dette gjeld for alle vesteuropeiske land, sjølv om det finst skilnader, både i økonomiane og i 
kor den muslimske minoriteten har bakgrunnen sin. Til dømes har Frankrike andre 
utfordringar med ein algeriskætta minoritet enn Tyskland har med ein tyrkisk minoritet. 
 
For Noregs del syner tal som Perspektivmeldinga for 2017 byggjer på, ein auke i innvandringa 
frå Asia og Afrika, med 19.000 personar i 2012 og i snitt om lag 21.000 personar årleg i 2015-
16. SSB skriv fram denne utviklinga slik at ein reknar med at delen av norsk folkesetnad med 
bakgrunn i Afrika, Asia og Latin-Amerika i 2099 vil vere på litt under 30 prosent. 
 
I kva grad denne aukande gruppa vil verte økonomisk integrerte, er usikkert. Medan Noreg til 
no har vore god på å halde jihadistiske miljø nede, er vi dårlegare på økonomisk integrering. 
 
ETNISK UNDERKLASSE 
For no å halde oss i Noreg, vert det i rapporten til det andre Brochmann-utvalet frå i år sagt at 
«hvis det norske samfunnet ikke lykkes bedre med integreringen av innvandrere og flyktninger 
fra land utenfor Europa, er det risiko for at økende økonomisk ulikhet kan spille sammen med 
kulturelle forskjeller og svekke grunnlaget for samhørighet, tillit og samfunnsmodellens 
legitimitet». 
 
Dette er mykje sterkare ord enn dei høyrest ut i den akademiske forma dei har. Her varsla 
Brochmann-utvalet eit mogeleg samanbrot av den sosialdemokratiske velferdsmodellen og auka 
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sosiale konfliktar, knytte til innvandringa frå «den tredje verda». 
 
Det går fram av rapporten at den økonomiske integreringa eller sysselsettinga er høvesvis 13 og 
25 prosent lågare for innvandrarar og flyktningar enn for folkesetnaden elles i Noreg, og mykje 
dårlegare for dei som kjem frå fattige land. Medan folkesetnaden utan innvandrarar i 2015 
hadde ei sysselsetting på 75 prosent, var berre litt over halvparten av innvandrarane frå Asia, 
Afrika og Latin-Amerika i arbeid. Ein SSB-rapport frå 2016 synte at i Noreg hadde 35 prosent 
av innvandrarane frå Asia, Afrika og Latin-Amerika inntekt under fattigdomsgrensa. 
 
Det er altså fare for at det veks fram ein etnisk underklasse i Noreg. Derfor meinte Brochmann-
utvalet at styresmaktene måtte «satse mye mer på å gjøre innvandrere kvalifisert for det norske 
arbeidslivet», som utvalsleiaren sa til VG 1. januar 2017. 
 
Det same seier Hegghammer i «Flyktningkrisens radikaliseringsutfordringer», der han knyter 
integreringa direkte til jihadismen: «Hvis vi ikke lykkes bedre med den økonomiske 
integreringen enn vi har gjort til nå, kan Norge om ti år få et nytt og sterkere jihadistmiljø. » 
 
Denne samanhengen har støtte i konkrete tal: Åtte-ni av ti norske jihadistar har 
innvandrarbakgrunn; halvdelen av dei av har berre grunnskule, og sju av ti har kriminell 
bakgrunn. 
 
INTEGRERINGAS GRENSER 
I boka Massutmaning, om svensk innvandring og økonomi, seier den kurdisk-svenske 
siviløkonomen Tino Sanandaji at dei fleste flyktningar ikkje har dei rette kvalifikasjonane for å 
kunne komme inn i eit nordisk arbeidsliv som byggjer på moderne teknologi, høgt 
kunnskapsnivå og høgproduktivitet, og at dette ikkje lèt seg rette på med pengar og 
integreringstiltak. Det vil seie at sjølve den teknologiske og økonomiske utviklinga i europeiske 
land, og særleg land som Noreg, ikkje gjer integreringa av innvandrarar frå «tredje verda»-land 
lettare, men tyngre. 
 
Om dette er rett, vil framleis høg innvandring frå «den tredje verda» gjennom asylinstituttet og 
familiegjenforeining opne for den utviklinga Hegghammer føreseier i The Future of Jihadism in 
Europe: A Pessimistic View, nemleg at vi vil få ein «utskild og forskansa muslimsk økonomisk 
underklasse», sjølv om dette langt frå gjeld noko fleirtal av dei som kjem til landet, og sjølv om 
det er relativt fleire born av innvandrarar enn etnisk norske som tek høgare utdanning. Den 
delen av innvandrarfolkesetnaden som ikkje klarer seg økonomisk, kan komme til å danne ein 
etnisk underklasse, noko som vil føre til meir utanforskap, fleire parallellsamfunn og større 
rekrutteringsgrunnlag for jihadisme. 
 
Apr 28, 2017 
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Meir røyndom gir mindre jihadisme 

Ei langsiktig løysing på problema med terror i Europa krev innsikt i djupe historiske, 
økonomiske og politiske årsaker. Innsikta kan nyttast av komande generasjonar, men vi kan 
ikkje rekne med å fjerne årsakene i vår tid. 

Terroren har band til hundreårgamle konfliktar i den islamske verda, i den islamske verda 
mellom sunnimuslimar og sjiamuslimar, og mellom orient og oksident. Han heng saman med 
tilhøvet mellom styresett og verdsøkonomi, og motsetninga mellom religion og sekularisme. 
Enno finst det ikkje noko som liknar på semje når det gjeld desse djupe årsakene. 
 
Men at vi ikkje kan fjerne dei årsakene som stikk djupare, kan ikkje vere noko godt argument 
for ikkje å sjå på meir nærliggjande og direkte årsaker som vi kan gjere noko med, og slik berga 
liv og mildna etnisk strid. 
 
ENTREPRENØRANE 
Talet på jihadistiske entreprenørar - terrorbakmenn som har røynsle frå krig og fengsel, og som 
kan tenkjast å planleggje og få utført terrorhandlingar i Europa i dag - er no «minst eit par 
tusen», skriv Thomas Hegghammer i artikkelen «The Future of Jihadism in Europe: A 
Pessimistic View». Talet kan auke når fleire vender attende frå Syria, og viss nye, liknande 
krigar oppstår. Men det er to viktige omstende som i høg mon påverkar dette talet, og som dei 
europeiske landa sjølve rår over, «nemlig radikalisering i fengslene og relativt korte 
fengselsstraffer», heiter det hos Hegghammer. 
 
MEKKA FOR TERRORISTAR 
I Noreg er terrorlova strengare enn i til dømes Sverige. Ho opnar for å slå til mot bakmenn og 
fotsoldatar før dei rekk å handle. Det er straffbart å planleggje og førebu terror i grupper eller 
åleine, å oppmode, rekruttere og trene til terror og å medverke og freiste å utføre terror. Lova 
forbyr òg aktiv deltaking i terrororganisasjonar. 20 av 40 norske jihadistar som er komne 
attende frå Syria, har vorte sikta, tiltala eller dømde etter terrorlova. Islamisten Ubaydullah 
Hussein fekk ni år for mellom anna å ha verva ein tjueåring til IS. I PST seier dei at 
jihadistgruppa Profetens Ummah er sett ut av spel delvis på grunn av terrorlova og 
politiaktiviteten. 
 
I Sverige ligg lista høgare for å verta dømd for aktiv deltaking i IS. I praksis går svenske 
framandkrigarar frå Syria heilt fri om politiet ikkje kan finne fellande prov på at dei står bak 
heilt konkrete brotsverk. Sverige har rundt 300 Syria-fararar. Av desse har 150 til no vendt 
attende til Sverige, men berre to er vortne tiltala og dømde til livstid fordi dei hadde med seg 
ein minnepinne som synte at dei hadde tatt del i halshogging i Syria. Det vil seia at der 50 
prosent av norske Syria-fararar får eit oppgjer med rettsvesenet, skjer dette med berre 3 prosent 
av dei svenske. Det har fått spaltisten Ivar Arpi til å kalle Sverige «eit Mekka for terroristar» 
(Svenska Dagbladet 17. april 2017). 
 
RØYNDOMSFJERNT 
Problemet med jihadistiske veteranar vert forsterka av det europeiske rettssystemet, som har 
relativt milde fengselsstraffer for terroristar. Terrordømde slepp nokså raskt ut i samfunnet 
igjen. Undersøkingar syner at 90 prosent av dei kjem ut att med den jihadistiske overtydinga, 
etter ei soning som har gjeve dei høve til å radikalisera andre, i regelen yngre innsette. 
 
Av knapt 600 personar dømde for terrorhandlingar i Storbritannia sidan 2002, har no to 
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tredjedelar alt sona straffa, og nesten alle har halde på den jihadistiske overtydinga si. 
Gjennomsnittsstraffa for terror i England, Tyskland og Frankrike var i 2012 fem- seks år, og i 
2013 frå fire til ni år, og mange kjem ut etter at halve straffa er sona, altså etter eit par år i 
fengsel. Det vil seie at europeiske fengsel fungerer som jihadistskular som i dei neste fem-ti åra 
vil sleppe laus eit stort tal overtydde jihadistar, «hvorav noen meget mulig vil bli 2020-tallets 
jihadistiske entreprenører», skriv Hegghammer. 
 
CHARLIE HEBDO 
Nokre døme frå nylege terroråtak i Europa syner korleis betre realitetsorientering hos 
styresmakter, rettsvesen og politi hadde kunne hindra terror og berga liv. 
 
Adel Kemiche, ein av dei to 19 år gamle jihadistane som på bestialsk vis myrda presten Jacques 
Hamel i kyrkja i Saint-Étienne-du-Rouvray sumaren 2016, hadde to gonger i 2015 freista å 
slutte seg til IS i Syria, men vart stansa fyrste gong i Tyrkia og andre gong i Tyskland. Kemiche 
var sikta for forsøk på å knyte seg til ein terrororganisasjon, bar fotlekkje og hadde meldeplikt, 
noko som ikkje hindra han i å utføre ugjerninga. 
 
Chérif Kouachi, ein av dei to brørne som stod bak åtaket på Charlie Hebdo-redaksjonen i Paris 
i januar 2015, hadde teke del i jihadistisk organisert våpentrening etter 2003 og var blitt arrestert 
og fengsla i 2005 for freistnad på å slutta seg til kampen mot amerikanarane i Irak. Han vart 
fengsla på nytt i 2008 og dømd til tre års fengsel for å verve medlemmer til Al Qaida i Irak, 
hadde omgang med terrorentreprenøren Djamel Beghal og vart i 2010 nemnd i samband med 
ein freistnad på å hjelpe ein annen fengsla terrorist til å flykte frå fengslet. Så seint som i 2011 
fekk fransk etterretning vite frå USA at Kouachi-brørne trena med Al Qaida i Jemen. Politiet 
droppa overvaking av dei våren 2014. 
 
BERLIN 
Tunisiaren Anis Amri, som i 2011 tok seg ulovleg inn i Europa over Middelhavet og 
Lampedusa, gjekk ut og inn av italienske fengsel i fire år før han vart send til eit 
deporteringssenter i Trapani. Likeins med tusenvis av andre med avslegne asylsøknader, 
forsvann han utan å kunne bli deportert, fordi Tunis ikkje ville ha han. Så dukka han opp i 
Freiburg som asylsøkjar i juli 2015. Mot slutten av året knytte han seg til ei jihadistgruppe, og 
han flytta våren 2016 til Berlin, men var no på radaren til etterretninga. 
 
I april vart asylsøknaden hans avslegen, og på seinsumaren vart han arrestert på vei til Sveits. 
Politiet og innanriksdepartementet freista å halde på han for å få han send ut, men han hadde 
ikkje andre papir enn eit forfalska italiensk pass. Fordi tyske styresmakter ikkje kunne få gyldige 
identitetspapir for Amri innan tre månader, tillét ikkje lovverket å halde på han. Han vart sett 
på frifot og drog attende til Berlin. 
 
I november fekk tysk politi informasjon frå marokkansk etterretning om at Amri hadde kontakt 
med jihadistar, var ekstremt farleg og planla eit attentat. Det vart lagt meir press på Tunis for å 
få papir for Amri slik at han kunne deporterast, men desse kom for seint. Den 19. desember 
2016 styrte han ein lastebil inn i folkemengda på julemarknaden i Berlin og drap 12 menneske. 
 
STOCKHOLM 
Rakhmat Akilov, som styrte ein lastebil inn i ei folkemengd og drap fem personar i Stockholm 
7. april i år, vart arrestert på grensa til Syria i 2015 og deportert til Sverige, der han hadde søkt 
om asyl. Han var då etterlyst av usbekiske styresmakter for forsøk på å slutte seg til IS, men 
svensk politi meinte at han ikkje var farleg. Han fekk avslag på asylsøknaden i Sverige i 2016, 



 362 

vart etterlyst og skulle deporterast, saman med om lag 10.000 andre personar som no oppheld 
seg ulovleg i Sverige. Igjen var politiet og rettsvesenet for seint ute; dei fann ikkje Akilov før han 
hadde utført dødsferda i Stockholm. 
 
KVA KAN GJERAST? 
Desse få døma, som ein lett kan finne fleire av, kan syne at det europeiske rettssystemet ikkje er 
tilpassa røyndomen med jihadismen. Justeringar på dette området kan gripa rett inn i nokre av 
dei direkte terrorårsakene som Hegghammer nemner. Ein kan sjølvsagt ikkje dermed fjerna all 
terror, men terroren kan verte redusert. Vestlege politikarar treng ikkje nøye seg med å sørgje 
over terroroffera. I tillegg til det sjølvsagte, nemleg kva som kan betre integreringa, finst det òg 
tiltak dei kan setja inn for å redusere jihadistisk terror på kortare sikt. Slike tiltak kan vere 
utfordrande å få til, men neppe umogelege: 
 
■ Ein må kunne finne vegar til at færre kjende terrorentreprenørar er på frifot, til dømes 
gjennom strengare straffer for terror, med forvaring av openbert farlege, alt dømde terroristar. I 
Noreg har dette alt hatt ein verknad. 
 
■ For å unngå at fengsla vert nytta som reine jihadistskular, må det vere mogeleg å setja i verk 
tiltak i fengselsvesenet slik at terrorentreprenørar ikkje så lett kjem i kontakt med yngre 
muslimske innsette. Dermed vil færre verte verva til terror. 
 
■ For å redusera talet på fotsoldatar på frifot må ein kunne finne middel til å få høgare 
effektivitet i oppsporing og utsending av asylsøkjarar som ein veit har både avslegen søknad, 
kriminelt rulleblad og jihadistisk overtyding - ein kombinasjon som går att i terroranslaga. 
 
Såleis må det vere råd å få betre røyndomsorientering i handsaminga av jihadistar, og få 
redusert terroren med rimelege middel og utan at det vert gjort brot på grunnleggjande 
menneskerettar. 
 
May 5, 2017 
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Bjørneboes aure 
Den 1. juni er det 50 år sidan forfattaren Jens Bjørneboe i 1967 møtte i byretten i Oslo, tiltala 
for brot på den såkalla utuktsparagrafen. Saka gjaldt den pornografiske romanen Uten en tråd, 
som vart utgjeven anonymt året før. 
 
Boka vart forboden og Bjørneboe dømd, men aktoratets påstand om ein straff på 30 dagars 
fengsel på vilkår og 1000 kroner i bot, vart ikkje teken til fylgje. Dommen om ei bot på 
symbolske 100 kroner var vel eit teikn på at retten sjølv fann utuktsparagrafen forelda, noko 
som synte seg i at boka sidan er komen i fleire nye utgåver utan at den gamle domen vakna opp 
att. 
 
SKANDALESUKSESS 
Uten en tråd var ein skandalesuksess som bidrog til Bjørneboes heltestatus i 68-generasjonen. 
Men mellom dei vaksne kulturradikalarane, som hadde slutta opp om Agnar Mykle under 
prosessen mot Sangen om den røde rubin i 1957, var det ikkje mykje eldhug å spore for Uten 
en tråd. I Dagbladet vart boka slakta av Philip Houm, og få ville støtte Bjørneboe som 
forsvarsvitne i sjølve rettssaka. Agnar Mykle truga med erstatningssak om nokon våga å trekkja 
inn boka hans i Bjørneboe-saka. 
 
Årsaka var ikkje berre at Sangen om den røde rubin var ein mykje betre roman enn Uten en 
tråd, som likna kiosklektyre. Mykle hadde òg ein annan bodskap enn Bjørneboe. Mykles 
hovudperson Ask Burlefot var skildra som ein forvilla jeger etter den sanne kjærleiken i møte 
med den utkåra kvinna. Bjørneboe ville avmytologisera kjærleikslivet med eit innlegg for enkel 
sex i uforpliktande relasjonar utan anna meining enn nyting. Det var ein nihilisme som 
radikalarane på Bjørneboes tid slett ikkje kjende seg vel med. 
 
ORGASMEPROBLEM 
Intrigen i Uten en tråd er bygd opp kring problema ei 18 år gammal jente har med å få 
orgasme. Jenta oppsøkjer «orgasmespesialisten» dr. Peterson, som er romanens vitskapelege og 
etiske talerøyr. Kledd i kvit kittel, på legekontoret, gjennomfører han «en alminneleg 
undersøking» som består i å kle den unge pasienten naken og prøve ut dei seksuelle refleksane 
hennar, idet han begynner med gummihammaren på kneet og sluttar med eit par fullbyrda 
samleie, avbrotne av notat på arkivkortet og spreidde kulturradikale klisjear om skam og skuld. 
 
Det mest påfallande innslaget i romanen er korleis Bjørneboe, som elles i det han skreiv la 
sterk vekt på den personlege fridomen til menneska, utan å lata boka motseie det tvert om 
glorifiserer den seksuelle ekspertisen slik at den unge kvinna vert offer utan at ho sjølv ser det. 
 
Idet dr. Peterson utnyttar den medisinske autoriteten sin til å avfeie tenåringsjentas reaksjonar 
på seksualterapien i form av sjenanse, skam og forvirring, degraderer han henne til eit seksuelt 
apparat som han behandlar reint maskinelt som etter ei teknisk bruksrettleiing for å oppnå dei 
tilsikta effektane. 
 
INGEN SEKSUALMORAL 
For heilt å sjå bort frå instinktive reaksjonar mot å bli behandla som eit dyr av eit anna dyr i 
løpetida, innprentar han henne - etter å ha nytta legetimen til å misbruke henne - at det ikkje 
finst nokon eigen moral for det seksuelle livet. Det vil seie at seksualiteten ikkje er eit særskilt 
livsområde, men like heilag eller prosaisk som alt anna eit menneske kan finne på å gjere. 
Seksuallivet står under den same etiske lova som alt anna, nemleg Torbjørn Egners 
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kardemommelov: Du skal være god og snill, det vil seie ikkje skade andre, elles kan du gjere 
som du vil. 
 
I boka lèt Bjørneboe talerøyret sitt, dr. Peterson, likestilla den seksuelle relasjonen med «å 
plukke blomster eller lese bøker eller gå på ski». I føredraget «Pornografien i Norge fra 
vikingetiden til i dag» halde i Studentersamfundet i Oslo i 1967, jamførte han òg seksualakta 
med «å drikke et glass vin eller spise en ørret». 
 
Hit hadde Noreg vore på veg heilt sidan Hans Jægers opprør mot ekteskapet på 1880-talet. 
Bjørneboe skapte ikkje rørsla som sende den kristne seksualmoralen og det borgarlege 
familieidealet i grava. Han berre hoppa på den radikale vogna i fart og gav henne eit kulturelt 
andlet. Det er vanskeleg å sjå for seg at utviklinga kunne ha gått utanom oppløysinga av den 
gamle ordninga av seksualiteten og reproduksjonen, tufta som dei strenge ideala og reglane var 
på ei religiøs tru som hadde forvitra sidan 1800-talet. 
 
Men 50 år og to generasjonar med seksuell frigjering har likevel ikkje bekrefta den 
underliggjande påstanden i Uten en tråd, nemleg at menneska, om dei slepper fri frå den 
moralske tvangen, vil leva slik som Bjørneboes heltinne: grunnleggjande promiskuøs og utan 
interesse for personlege relasjonar, berre pynta på med litt snakk om ei forelsking på femte siste 
side. 
 
PERSONLEG RELASJON 
No, som før, er det den personlege og varige relasjonen dei fleste søkjer. Det er freistande å tru 
at det verkelege framsteget til sjuande og sist vil syne seg ikkje å liggja i fridomen til utsvevande 
og promiskuøst seksualliv, men i fridomen til å finna og etablera personlege og varige 
kjærleiksrelasjonar på sitt eige vis. 
 
Då kan ein òg seie at Uten en tråd var meir vend mot fortida enn mot framtida. I det 
perspektivet vert boka - som så mykje anna frå Jens Bjørneboes hand - ein medviten 
provokasjon som gav den gamle utuktsparagrafen nådestøyten. Den forfattaren som no vil for 
retten, må skriva om meir kjenslevare soner enn dei erogene. 
 
May 26, 2017 
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Nokre råd til dei rådville 
Tidleg i fjernsynsserien Twin Peaks samlar FBI-agenten Dale Cooper den lokale politistyrken 
rundt ei flyttbar krittavle i skogen, og held eit kort føredrag om Tibet og buddhisme. Han 
forklarar landsbykonstablane at han rår over evna til å late tanken styra stoffet. Så set han i 
scene ei steinkasting mot ei tomflaske på ein stubbe eit godt stykke unna. Éin stein vert kasta for 
kvar person mistenkt for drapet på ungjenta Laura Palmer. Då flaska vert treft idet han 
konsentrerer tanken om éin særleg mistenkt, vert vidare politiarbeid konsentrert om nett denne 
personen. Alt med Tibetkartet i bakgrunnen. 
 
UPOPULÆRT VART POPULÆRT 
Ingen hadde på førehand tru på at ein detektiv som Dale Cooper, denne blandinga av nystrigla 
mormonmisjonær, alltid opplagt zenbuddhist og einsam privatetterforskar, i spissen for eit 
absurd persongalleri som omfattar ei klårsynt dame som kommuniserer med ein vedkubbe, og 
den kjenslevare politimannen Andy som ikkje toler synet av skadde menneske utan å breste i 
gråt, skulle vinne eit stort publikum. 
 
Men fordi serien blandar absurd humor med klassisk krim, og skaper truverd gjennom sterke 
skodespelarar og ei samanhengande forteljing, vert ein lett fengsla. Og Twin Peaks vart ein stor 
publikumssuksess og dessutan ein kritikarfavoritt med dei to sesongane i 1990 og 91. Då slutta 
Twin Peaks med ein cliffhanger og ei ymting om framhald 25 år seinare. 
 
Etter 26 år går no tredje sesong, der filmskaparane David Lynch og Mark Frost igjen vinn seg 
nokre framandgjorde skeptikarar, men langt fleire begeistra tilhengjarar, nett som førre gong. I 
denne tredje sesongen møter vi att dei fleste skodespelarane frå 1990-91, berre 25 år eldre. Har 
ein late seg forføre av dei to fyrste sesongane, vil ein fylgje med på den tredje, som så langt ser 
ut til å kunne verta ein endå betre sesong enn dei to fyrste. 
 
Med heile sitt komiske typegalleri og si kriminalhistorie med innslag av ikkje-menneskelege 
vesen og djevlebesette, har filmskaparane langt på veg lukkast i å blande populærkulturens 
stereotypar og krimforteljingas spaning med lån frå esoterikken, det vil seie læra om det 
oversanselege slik vi finn henne i vestleg åndstradisjon. 
 
Typisk for denne blandinga er hovudpersonen sjølv, Dale Cooper. På same tid som han elskar 
kirsebærterte, er han ein vidarekomen som gjennom okkult øving har tileigna seg evna til å 
nytte draumar i etterforskinga, og stå i kontakt med oversanselege vesen henta frå romantisk 
fantasi og okkult litteratur, til dømes ein «kjempe» som gjev han gåter som rett gissa vert til 
leietrådar i jakta på brotsmannen. 
 
DET UFORSTÅELEGE 
Kort fortalt går forviklinga i Twin Peaks ut på at ein søvnig og borgarleg småstad på den 
kanadiske grensa i staten Washington i det nordvestlege USA, vert brutalt vekt opp av drapet på 
Laura Palmer. Etterforskinga legg i dagen ei underverd av narkotikamisbruk, prostitusjon og 
korrupsjon i det vesle lokalsamfunnet, og løynd i denne underverda syner det seg ei tredje, 
oversanseleg verd av gode og vonde krefter som slåst om makta over menneska. 
 
Sett vekk frå spesialistane og fansen, innrømmer så vel tilhengjarar som skeptikarar av Twin 
Peaks at dei ofte er rådville når det gjeld meininga med dei mange draumeaktige scenene som 
dominerer starten på 2017-sesongen, men som òg i dei to førre sesongane vov seg saman med 
den meir jordnære forteljarlina. 
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Skeptikarane likar ikkje slik uklårleik, medan tilhengjarane lèt seg fascinera av nett det gåtefulle. 
Presentasjonen av ei kriminalsak som gåte utan endeleg løysing, er òg eit litterært verkemiddel. 
Men Lynch og Frost tok ikkje stoffet til det gåtefulle rett ut av lufta. Begge hadde interesser i 
esoterisk lei. Forfattaren Mark Frost seier han henta ideen til eit sentralt innslag i historia frå 
teosofen Dian Fortunes Psychic Self-Defense, ein okkult klassikar om korleis ein kan verne seg 
mot åtak frå vonde makter. 
 
David Lynch har sidan 1970talet ope vore disippel av Maharishi Mahesh Yogi og utøvar av 
transcendental meditasjon. I sjølvbiografien Catching the Big Fish: Meditation, Consciousness, 
and Creativity (2006) skriv han at meditative djupdykk til uvanlege nivå av medvit er naudsynte 
for å kunne gripa uvanlege kunstnarlege idear. 
 
DEN SVARTE LOSJEN 
Såleis lèt Lynch og Frost element av esoteriske idear om indre vekst og vonde makter spela seg 
ut i ramma til ei populærlitterær kriminalforteljing. Med ein FBI-agent som rår over 
oversanselege evner, kan kriminalhistoria utviklast som ei undersøking av opphavet til det 
vonde eller demoniske. 
 
Dale Cooper fylgjer spora til det vonde over grensa til ein annan dimensjon, symbolsk framstilt 
og kalla Det raude rommet eller Den svarte losjen, med inngang i menneskesinnet og folkesett 
av ikkje-menneskelege vesen som kan vere i stand til å nytta levande menneske som farty. Her 
ligg òg ein del av løysinga på drapsgåta: Eit vondt vesen kalla «Bob» har teke makta over 
kroppen til Laura Palmers far, som myrda dottera. 
 
Den svarte losjen vert forklart i ljos av indiansk mytologi. Politibetjenten Hawk, frå urfolket, 
fortel at mytologien deira ser «losjen» som eit område sjela må gjennomleva for å verte 
fullkommen: «Folket mitt kallar det Terskelbuaren. » Her møter ein «sjølvets skugge», sin eigen 
mørke dobbeltgjengar, seier Hawk. 
 
TERSKELVAKTAREN 
Terskelbuaren eller terskelvaktaren er ein velkjend figur frå okkultismen, fyrst skildra i 
mystikaren Edward Bulwer-Lyttons roman Zanoni frå 1842, og sidan teke opp i teosofiske 
sirklar. Terskelen som vert vakta, er overgangen til den verkelege åndelege verda, som 
mennesket ikkje slepp inn i utan fyrst å ha reinsa seg for illusjonar og vondskap. Den svarte 
losjen er såleis ei mellomverd mellom den jordiske verda og den høgare åndelege dimensjonen. 
 
I den siste episoden i den andre sesongen av Twin Peaks er møtet med terskelvaktaren eller 
dobbeltgjengaren utforma slik at FBI-agenten Dale Cooper, som friviljug går inn i «losjen» for å 
berga kjærasten sin, vert splitta i to skapnadar, seg sjølv og ein dobbelgjengar som vert teken 
over av det vonde vesenet «Bob». Når Cooper no, i 2017, vender attende til menneskeverda frå 
Den svarte losjen etter 25 år, gjer han det òg i to utgåver: seg sjølv og dobbeltgjengaren. Ser ein 
Twin Peaks som ei forteljing om eit menneske som utviklar betre moral og djupare erkjenning 
av seg sjølv og verda, er det ikkje utenkjeleg at den tredje sesongen av Twin Peaks kjem til å 
utvikla seg som ein kamp mellom dei to utgåvene av Dale Cooper. Men no skal eg ikkje seia 
meir, for ikkje å forklara i hel serien for alle ateistane som gler seg over det meiningslause i han. 
 
Jun 16, 2017 
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Politikarprestane 
Prestane er blitt politikarar. I eit intervju med Vårt Land i førre veke vart bispekandidaten 
Anne-May Grasaas presentert over to avissider, og vi fekk vite at det viktigaste for henne er 
«menneskeverd, fred, forsoning» og innsats for «alle utsatte». Hjertesakene hennar er 
flyktningkrisa og overgrep mot born. Alt dette er gode saker, men kvifor stiller ho då ikkje til val 
for Venstre, KrF, SV, Arbeidarpartiet eller Miljøpartiet, heller enn å verte biskop? 
 
Som kyrkjegjengar kjem det meg ikkje ved at prosten i Nord-Helgeland, Olav Rune Ertzeid, 
meiner at «vi» - det vil seie den vestlege verda - «bygger vår velstand på fattige», og dimed ser ut 
til å abonnera på ein ideologi som seier at velstand er noko ein snublar over og som enkelt kan 
delast likt på alle, utan omsyn til samfunnsordning, sivilsamfunn, arbeidsmoral, rettsordningar, 
korrupsjonskultur, borgarmedvit, religion og så bortetter. 
 
Når kyrkjefolk slengjer ut personlege synsmåtar som om politikk og økonomi berre har med 
moral å gjere og kviler på objektivt grunnlag, så legg dei politikken inn i eit dogmatisk og 
autoritært skjema, og påstår underhanda at det ikkje kan finnast andre godt grunngjevne 
synspunkt enn deira eigne. 
 
EI AUTORITÆR KYRKJE 
Kyrkja er like autoritær i dag som på Ole Hallesbys tid, berre at grensene for kva dei tillèt 
no, fell meir saman med god tone elles i samfunnet. Hallesby kunne enno vekke kraftige 
reaksjonar, som den såkalla «helvetesdebatten» i 1953, etter ein radioandakt bygd på kyrkjelæra 
om æveleg fortaping. I 1975 gjekk Borg-bispen Per Lønning frå stillinga si i protest mot lova om 
sjølvbestemd abort, noko som skapte bølgjer langt utanfor kyrkja og uro ved middagsborda i 
alle slags miljø. I dag har kyrkja tilpassa seg tidsånda. 
 
imed har teologane gjort seg usynlege. Kyrkja, som i dag taler som med éi røyst for dei utsette 
og einsame, nett som alle andre gjer, har sidan 1970-talet forfølgt, frose ut og fordrive alle dei 
teologiske einstøingane sine, og har ingen markante personlegdomar att. Då Børre Knudsen og 
dei andre abortprestane forsvann ut for nokre år sidan, vart det roligare i kyrkja, men òg meir 
einsformig. Den sjølvtenkjande presten Helge Hognestad vart pressa ut først på 1980-talet for 
interessa si for nyåndelege straumdrag, før han vart sett inn i kyrkja att; men sidan han stadig 
ikkje kunne halde synspunkta sine for seg sjølv, har han sidan 2010 freista eit merkeleg 
prestetilvære med preikeforbod ein plass i Hamar bispedømme. 
 
Kyrkja vier likekjønna par og kjempar for seksuelle avvikarar nett som dei fleste andre, men 
soknepresten i Vålerenga kyrkje, Einar Gelius, vart kasta ut i mørket der dei græt og skjer 
tenner, fordi han skreiv ei bok om erotiske forteljingar i Bibelen. Gale er det om ein mistrur 
noko som står i Skrifta, slik som Hognestad, og gale er det òg om ein tek med alt, som Gelius. 
 
Det er dei sjølvstendige personlegdomane som kyrkja går etter. I botn og grunn har det alltid 
vore slik i kyrkja, heilt sidan dei stengde Henrik Wergeland ute på grunn av feil tru på 1800-
talet. Ein annan sterk og interessant personlegdom som rett nok til sist vart teken til nåde og 
fekk ein plass i kyrkja, var mystikaren Kristian Schjelderup (1894-1980). 
 
ASKETISK INTELLEKTUELL 
Schjelderup var ein asketisk intellektuell som heile livet var oppteken av forholdet mellom tru 
og tenking, naturvitskap og religion. Berre 23 år gamal heldt han føredrag i Realistforeningen i 
Oslo om naturvitskapleg tenkesett og kristen tru, der han meinte at naturvitskapen skildrar éin 
dimensjon av ei verd som består av fleire. Det naturvitskapelege verdsbiletet var ikkje komplett, 
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meinte han, og kunne supplerast med den religiøse erfaringa utan at vitskapen eller religionen 
trong å fira på grunnlaget sitt. 
 
I den teologiske doktoravhandlinga som han arbeidde med under eit opphald i Marburg, var 
grunntanken at Einstens relativitetsteori har ei forståing av materien som likner Platons lære om 
ideane som den sanne røynda. Moderne vitskap peika mot ei objektivt eksisterande åndsverd 
som vi subjektivt kunne oppleve gjennom religionen, meinte Schjelderup. 
 
Særpreget ved Schjelderups religiøsitet var nett at han dyrka den lidenskapelege interessa for 
religion heile livet utan å renonsere på tenking, fornuft og vitskap. Alt i tiårsalderen vart han 
gripen av tvilen på kristendommens sanning, utan å misse banda sine til han. Lange 
daningsreiser førte han på 1920-talet først til Tyskland og sidan til India, Kina og Japan for å 
studere verdsreligionane på nært hald. 
 
I Kina lét han seg frakte i berestol opp dei over seks tusen trappetrina til toppen av det heilage 
fjellet Taishan i Nanking, og vitja buddhistiske kloster på øya Putoshan. I Japan deltok han i 
shintoritual i Kyoto. Han vitja Benares i India, drog inn i Nepal på elefantryggen og valfarta til 
Buddhas fødestad. Men han vende heim til Noreg «like tvilende som da jeg dro ut», skreiv han i 
erindringsboka Veien jeg måtte gå. Likevel var han blitt overtydd om at han, viss han «noen 
gang skulle finne veien inn i Guds verden [så] måtte det bli i den religion som er vår religion, 
kristendommen». 
 
AVVIST 
Skandale vakte Schjelderup då han i en serie artiklar i Aftenposten i 1928 omtalte fenomenet 
med den stigmatiserte bondejenta Therese Neumann frå Konnersreuth, som var blitt kjend 
fordi ho fall inn i ekstatiske tilstandar, der det vart hevda at ho utvikla krossfestsår på hender og 
føter, og - endå meir fantastisk - at ho i årevis ikkje hadde teke til seg føde. Schjelderup ville 
ikkje utan vidare godta alt dette, men studerte saka under fleire besøk under så kontrollerte 
forhold som mogeleg. Difor ville han heller ikkje avvise rykta, og synte til «muligheten for at 
vårt kjennskap til naturens uendelig rike og mangfoldigartede sammenhenger kan utvides og 
endres». 
 
Endå større oppstuss vart det då Schjelderup eit par månader etter Konnersreuth-artiklane 
melde seg som einaste søkar til stillinga som sokneprest på Værøy og Røst, men vart avvist. 
Avslaget førte til langvarig debatt både i Stortinget og i pressa. Fyrst etter andre verdskrig, då han 
sat fengsla på Grini, vart han ordinert til prest og i 1947 utnemnd til biskop i Hamar. 
 
Vegen til den religiøse erfaringa fann han gjennom ei indre røynd han sjølv berre antyda, men 
som ser ut til å ha vore eit meir konkret «Kristusmøte» enn det dei fleste kristne meiner når dei 
nyttar omgrepet. «I menneskets indre er det skjult en hemmelighetsfull forbindelse med en 
annen verden», skreiv han i seinare år. 
 
Privat fortalde han om ei «openberring» han skulle ha hatt i det fyrste krigsåret. Andre utsegner 
kan tyde på at han meinte han konkret såg den oppstandne, og at Kristus personleg opptredde 
som hjelpar og rådgjevar i den livslange kampen hans for ei ekte religiøs erfaring. 
 
PRESTESKAPEN AV I DAG 
For ei prosaisk tid og eit nøkternt sinn kan slike forteljingar verke merkelege. Men kva skal vi 
med ein kristendom som kan stemplast godkjend på dei naturfaglege institutta, og ei kyrkje som 
ikkje lèt seg skilja frå Palestinakomiteen og Miljøpartiet Dei Grøne? 
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Ingen politisk interessert person vil gå i kyrkja for å høyre at presten har omsut for syriske 
flyktningar, stør ein liberal innvandringspolitikk og er mot oljeutvinning i Lofoten, vil boikotte 
Israel eller meiner at menneske med homofil legning ikkje skal diskriminerast. 
 
Einaste grunnen til at mange enno går der, er trongen til ei høgtideleg ramme om 
overgangsritane i livet: fødsel og dåp, vaksenalder og konfirmasjon, bryllaup og gravferd. Dei 
gamle kyrkjebygga, dei mytologiske utsmykkingane, bibelhistoria med dei ævelege forteljingar 
om livets og historias oppkomst, forlaup og meining - alt dette er noko mennesket treng. På 
same vis treng vi markeringa av årets og tidas gang gjennom høgtidene. 
 
Det moderne tidsrette presteskapet som snik seg inn i denne tidlause, tradisjonelle ramma og 
gir seg av med snakk som kunne gli umerkeleg inn i annankvar kommentar i dagspressa, snyltar 
på kyrkjebygga, dei tradisjonelle rituala og trongen vår til nett å sleppe vekk frå tida, nyhenda og 
politikken. 
 
Jun 30, 2017 
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Det humanistiske skråplanet 
Transhumanisme er ein ideologi som vil forbetre mennesket og lette livet med genteknologi og 
kunstig intelligens. Transhumanistar nøyer seg ikkje med å ville endre menneskets kår ved å 
skape eit betre samfunn, fremje folkehelsa og utvikle teknikken. Dei vil endre det 
menneskelege arvematerialet og helst oppheve aldringsprosessen. Dei vil nytte genteknologi, 
kjemiske middel eller data- og nanoteknologi til å gjere mennesket meir intelligent, sosialt og 
lukkeleg. 
 
Det høyrest ut som ein dårleg framtidsroman. Men det er ei samtidsforteljing vi alle skriv med 
på. For ønsker vi ikkje alle at vi sjølve og komande slekter skal ha betre liv enn i dag? Fordi den 
teknologiske utviklinga vert driven fram av menneskeleg trong til eit behagelegare liv, er 
transhumanismen ei logisk forlenging av den tekniske, biologiske og medisinske utviklinga. 
 
Til dømes har det lenge vore mogeleg å unnfange og bere fram foster utanfor livmora, og for 
tidleg fødde kan overleve i kuvøse frå sjette månad. Truleg er det berre eit spørsmål om tid før 
heile reproduksjonsprosessen kan verte gjennomførd utanfor menneskekroppen. Ein kan då 
tenkje seg at dette på lengre sikt kan verte det normale viset å «lage born» på. Det er då heller 
ikkje utenkjeleg at dei som i ei slik framtid likevel sver til naturleg svangerskap og fødsel, vil 
verte sett på som bakstreverske og barbariske personar. 
 
Utviklinga i transhumanistisk lei vert òg sponsa av sterke kapitalinteresser, og kan komme til å 
gå fortare enn mange trur, ikkje minst fordi motførestillingane mest er baserte på kjensler, og 
krev sjølvdisiplin av oss, medan den teknologiske omforminga av livet er støtta av logisk 
argumentasjon, vert fora med pengar og appellerer til egoismen. 
 
KULTURHISTORIA 
Eit sjeldsynt bidrag til å ta desse problema fram i ljoset, kom i fjor haust frå kyrkjehistorikaren 
Eivor Andersen Oftestad med boka Vi lager barn - ei kultursoge om korleis barnefødsel har 
vore betrakta og praktisert i kulturkrinsen vår dei siste fem hundre åra. Det lange perspektivet 
gir fråstand til saka, og lèt oss sjå forholdet vi har til born og fødsel som ei episk forteljing der vi 
òg ser linene inn i framtida. 
 
Oftestad deler historia knytt til born opp i tre fasar: den protestantiske kristendomen frå 
reformasjonen til det moderne frambrotet på 1800-talet, industrisamfunnet, nasjonalismen og 
sosialdemokratiet fram til 1970talet og den etterindustrielle, høgteknologiske tida vi no lever i 
starten av. 
 
I eit slikt kulturhistorisk perspektiv lèt Oftestad hovudsida ved utviklinga stå fram som eit skifte 
av ansvaret for reproduksjonen. Steg for steg er ansvaret for unnfanging, fødsel og born vorte 
flytta frå Gud til samfunnet og endeleg til einskildkvinna, der det ligg i dag. Denne 
individualiseringa har endra statusen til det seksuelle livet og statusen til unnfanging, 
svangerskap og fødsel. 
 
Den protestantiske kristentrua kravde av menneska at dei innretta seg etter gjeldande normer, 
ikkje minst i det seksuelle livet. Motytinga var fridom frå ansvar. Barneavlen var menneskets 
plikt, men Guds ansvar. 
 
Katti Anker Møllers strid frå slutten av 1800-talet av for å gjere moderskap og barnefødsel til ei 
friviljug, sjølvvald sak, frigjorde moderskapet frå religionen. Der barneavl før hadde vore arbeid 
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for Gud, vart det no til samfunnsarbeid, skriv Oftestad. 
 
Med lova om sjølvbestemd abort i 1978 vart ansvaret for reproduksjonen rive laus frå 
samfunnet òg, og flytta til den einskilde, gravide kvinna, som utan innblanding frå kyrkje eller 
stat sjølv avgjorde om ho ville føre fram eit foster til fødsel eller ikkje. 
 
DEN ETISKE GLIDESKALAEN 
Det ein ser i denne utviklinga, er utskifting av grunnleggjande verds- og menneskebilete. Frå å 
vere noko heilag og gudgjeve vart fosteret til upersonleg materie, underkasta den absolutte viljen 
til mora. 
 
Slik definisjon av fosteret som upersonleg materie, kunne gje etisk ryggdekking for ikkje å setje 
grenser for kva slags inngrep samfunnet vil tillate når det gjeld fosteret og prosessen frå 
unnfanging til fødsel. 
 
Som vanleg i verdikonservativ argumentasjon peikar Oftestad på den stadige grenseflyttinga 
etikken kjem inn i når det religiøse tabuet kring provosert abort fell. Fyrst set sosiale normer seg 
imot «tukling med livet», til dømes i assistert befruktning, seinare i spørsmål som surrogati og 
forsking på levande foster, men snart må ein gi etter, fordi dei sosiale normene er tufta på 
kristendommen, som er vorten uthola og marginalisert. 
 
Fordi motførestillingane mot inngrep i fosterprosessen og mot eksperimentering med livet 
kulturhistorisk er tufta på eit livssyn vil ikkje lenger har, taler logikken brått for å opne for 
inngrep og eksperiment. Slik ligg vegen open for transhumanismen. 
 
RYGGMARGSREFLEKS 
Under det religiøse regimet hadde ikkje mennesket fridom, men det slapp samstundes ansvaret. 
No har vi fridom. Men truleg er det enno ikkje gått opp for oss at vi dimed òg har fått heile 
tyngda av ansvaret for korleis det skal gå med samfunnet og mennesket. 
 
Slik vert det fordi det etiske prinsippet om «råderett over eigen kropp» føreset at fosteret ikkje 
er eit vesen med personleg eksistens, men upersonleg materie. Som ein logisk konsekvens av 
dette sluttar barnet å vere ei gåve og oppgåve; det vert i staden eit middel, fyrst for nasjonen, 
dinest for å gjere mora og kanskje faren lukkeleg. 
 
Dette opnar logisk og etisk fyrst for ei avgrensing av talet på born gjennom prevensjon, så for 
sjølvvald abort. I neste omgang kan det opne for val av kva slags foster som skal førast fram, og 
endeleg for å forbetre fosteret gjennom kirurgiske, genetiske og teknologiske inngrep. Det vert 
vanskeleg å sjå kor den etiske grensa går, eller om ein i det heile kan kome med ein logisk 
grunn til at det går ei grense. 
 
Slik vert det når den etiske målestokken er kva som tener menneska ut frå ein rein 
nyttefilosofisk lystkalkyle, det vil seie at det moralsk gode vert identifisert med det som gjer livet 
lettare og lukkelegare for menneska på kort sikt, utan omsyn til langsiktige, tradisjonelle, 
religiøse og sosiale perspektiv. Enno seier både politikarane og «ryggmargsrefleksen» hos dei 
fleste av oss nei til ei ekstrem utvikling av vitskapleg eksperimentering med mennesket. 
 
KRAFTA I LOGIKKEN 
Men argumentativt slit motstanden, om han ikkje held oppgjer med nytte- og lystfilosofien vi 
dyrkar både medvite og umedvite. Dette vert understreka av den logiske krafta i utviklinga etter 



 372 

at sjølvbestemt abort vart vedteke på 1970-talet, humanistisk motivert i einskildkvinnas fridom. 
Neste steg var assistert befruktning, like humanistisk motivert i lidinga til dei barnlause. Herfrå 
gjekk utviklinga av seg sjølv til assistert befruktning med donorar, fyrst av sæd, så av egg, så 
dobbeltdonasjon av begge delar. Dimed vart unnfanginga flytta ut av kvinnekroppen, løyst frå 
dei biologiske foreldra og den sosiale ramma ekteskapet utgjer. 
 
Ein fekk ikkje berre tidlege foster eller befrukta egg ein kunne plassere i ei livmor, det vil seie 
fosterdonasjon, men òg «overskotsfoster» ein kan forske på. Parallelt utvikla ein metodar til 
fosterdiagnose som kunne avsløre genetiske skader eller sjukdomar hos foster, slik at motiva for 
abort vart utvida frå det å ikkje ville ha born, til å ville ha berre friske born. Ein kunne få 
«selektiv abort» for å ta vekk overskotsfoster eller tvillingfoster for dei som vil ha færre born, og 
det vart mogleg å leige eller låne livmor hos ein tredjepart for å skaffe seg ungar ein ikkje sjølv 
kunne få på vanleg vis. 
 
Kvart steg i denne utviklinga vert underbygt med humanisme: Det er ille for born å verte fødde 
av ei mor som ikkje ynskjer born, difor er abort eit gode for barnet som vert abortert, òg når det 
er snakk om selektiv abort. Det er ei lukke for foreldra som ikkje kan få born, likevel å få born 
ved hjelp av vitskapen, difor er sæd- og eggdonasjon noko godt og humanistisk, og så bortetter. 
 
FOLKETEKNOKRATIET 
Det er lett å sjå at dette går rake vegen vidare til humanistisk argumentasjon for kunstig 
befrukting eller surrogati for einslege, og til å sjå det etisk høgverdige og humanistiske i genetisk 
manipulasjon av fosteret, for kven vil ikkje ha eit friskt, fagert og intelligent barn? Kven kan vere 
umenneskeleg nok til å lage born med heilt unaudsynte feil og manglar? Må ikkje samfunnet i 
humanitetens namn krevje at alle foster vert skanna, korrigerte eller fjerna etter eit nærare 
bestemt, humanistisk regelverk? 
 
Dei borna som under eit slikt hypotetisk folketeknokrati trass alt vert fødde, ville då vere 
«bestilte» ved at ein valde vekk uønskte tilstandar, kjønn og tal; dessutan ville dei vere vitskapleg 
konstruerte gjennom genetiske og teknologiske inngrep. 
 
Dette bestilte og konstruerte mennesket ville berre i det ytre likne mennesket slik vi kjenner det 
i dag. Det ville vere utan liding og konflikt, utan lagnad og eige liv, bortanfor all tru, von og 
kjærleik, og difor òg frårøva løna det la ut på den lange reisa for å vinne, nemleg den fulle 
fridomen. 
 
Jul 7, 2017 
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Ned i gjørma 
I ei offentleg Facebook-ytring 3. september 2017 skreiv styreleiar i Norsk PEN, William 
Nygaard, at «blant våre rikspolitikere er det nok Sylvi Listhaug som ligger tettest på en autoritær 
og rasististisk (sic! ) fascisme i norsk politikk i dag». Nygaard innleia posten med å seie at han 
«bryter et tabu om fascisme og advarer for egen regning», altså mot Listhaug som tett på 
fascisme og rasisme. 
Dette er sterke ord. Det finst mest ikkje meir fordømmande omgrep enn fascisme og rasisme. 
For å finne ei liknande skulding mot ein norsk statsråd må ein vel attende til Georg Johannesen, 
som på 1950-talet kalla utanriksminister Halvard Lange «den vellykka Vidkun Quisling». 
Nygaards retorikk er særleg sterk fordi han sjølv burde vere klår over at det ikkje er dekning for 
han etter vanlege definisjonar av fascisme og rasisme. Hos Listhaug finn ein ikkje tilslutning til 
det antidemokratiske fascistiske førarprinsippet, og heller ikkje til ideane i den klassiske 
rasismen om at visse folkegrupper er biologisk overlegne. 
 
BERA SKIT MED HANSKAR 
I oppfølgingsintervju i Dagsavisen og Verdens Gang måndag 4. september hevda Nygaard at 
han ikkje hadde karakterisert Listhaug som fascist. Dette meiner eg er å snike seg unna. 
Reint formelt har Nygaard berre sagt at Listhaug står nærare fascismen og rasismen enn nokon 
annan politikar i landet. Men så dum kan han ikkje vere at han ikkje veit korleis ei slik utsegn 
vert oppfatta ute i folkedjupet han elles er så oppteke av at ein ikkje må spele på. I praksis 
knyter han Listhaug til fascisme og rasisme. Når han relativiserer dette med talemåtar som 
«tettest på», og etterpå seier at han ikkje har kalla henne noko stygt, vert det som å bere skiten 
med hanskar, og etterpå seie at ein ikkje har tatt i han av di hanskane var imellom. 
 
I intervjua forklarer han omgrepa fascisme og rasisme med at Listhaugs «retorikk» stimulerer 
undertonar av fascisme og rasisme i befolkninga. Det vil seie at Listhaug snakkar om 
innvandringsspørsmål på ein slik måte at sjølve den språklege stilen set folkegrupper opp mot 
kvarandre og fører til dårleg handsaming av minoritetar og framvokster av fascisme. Men 
hovudgrunngjevinga hans for kvifor han meiner at ho lyt knytast til rasisme og fascisme, er «at 
Listhaug ved sin grunnholdning betrakter flyktninger og innvandrere som en risiko i stedet for 
som en ressurs i vårt samfunn på flere nivåer». 
 
Dette er alvorlege skuldingar som òg mange andre har retta mot Listhaug. Men sjølv om 
Nygaard skulle ha rett i at Listhaugs stil skapar motsetnader, vil ikkje det seie at Listhaug som 
person kan knytast til fascisme eller rasisme i den meininga vi til vanleg oppfattar desse 
omgrepa. Det Nygaard skildrar, er framandfrykt. Han meiner at framandfrykta ligg under som 
ei grunnhaldning hos Listhaug. Dette er òg ei alvorleg skulding, men ikkje nok til å knyte 
Listhaug til uhyggelege retningar som fascisme og rasisme. patriot frå 1950-talet I verdisaker 
som familie, ekteskap og surrogati er Listhaug verdikonservativ, og står KrF nær. Ho står fram 
mykje meir som ein heilt vanleg norsk patriot frå 1950-talet enn som ein Benito Mussolini frå 
1930-talet. I synet på nasjon, innvandring, islam og fleirkultur er ho perfekt som 
innvandringshindringminister, men mindre skikka til å vera integreringsminister. 
 
På grunn av dei sterke nasjonale draga i politikken hennar, med snakk om norske verdiar og 
vern om norsk velferd, kritikk av radikal islam og stram innvandringsretorikk, fell ho lett inn i 
rolla som talerøyr for populistiske straumar. 
 
Dimed risikerer dei som ikkje likar politikken hennar, å sjå henne som populistisk stereotyp. 
Det inneber ein fare for at norsk politikk som er lite polarisert, kan verte smitta av den mykje 
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krassare internasjonale striden mellom populistar og liberalarar, der populistane omtalar 
liberalarane som landssvikarar, medan liberalarane ser på populistane som nazistar. 
Dette er kommentarfeltas erobring av den offentlege samtalen, og dei lyt drivast attende. Når 
skitkastinga vert stoverein òg for dei som går i smoking, går politikken over i rein revirkamp. 
 
DAGSORDENEN 
Dei som ikkje likar Listhaug og meiner at ho har ein utoleleg stil, må forstå at å knyte henne til 
rasismen og fascismen, er det same som å seie at skepsis til høg innvandring på kort tid, er 
rasisme og fascisme. Korleis skal det vere mogeleg å føre eit sakleg ordskifte viss spørsmålet om 
når innvandringa går frå å vere ressurs til å verte risiko, ikkje kan settast på dagsorden utan at 
dei som er meir opptekne av risiko enn ressurs, skal skjellast ut som rasistar? Er det fascisme å 
tru at høg innvandring frå lågkostland til eit Noreg utan høvelege arbeidsplassar for slik 
innvandring, ikkje er ein økonomisk ressurs, men ein risiko for velferdsordningar og for 
gruppekonfliktar, fordi det skapar økonomiske og kulturelle parallellsamfunn? Er det fascisme 
å meine at ei slik utvikling i dagens verd aukar terrorfaren i Noreg òg? Korleis tenkjer Nygaard 
seg at eit ordskifte om grensene for innvandring skal gå føre seg dersom den eine parten i saka 
vert definert som fascist og rasist? 
 
Ein hovudgrunn til at vi heilt sidan 1990-talet, og lenge før Listhaug var påtenkt som minister, 
har hatt eit forgifta innvandringsordskifte, er ikkje minst at akademikarar med verdikonservativ 
skepsis til høg innvandring har halde seg unna, mykje på grunn av den typen utskjelling som 
Nygaard nå går i spissen for. 
 
Nygaard trur sikkert at han med åtaket sitt på Listhaug forsvarar liberale verdiar. Men når så 
giftige omgrep som fascisme og rasisme vert nytta utan dekning, vert dei devaluerte til skjellsord 
i ein politisk skyttargravskrig der grensa mellom sanning og lygn er like porøs som EUs 
yttergrenser. Dette fremjar ikkje liberale verdiar, men driv menneske ut frå dei opplyste delane 
av det offentlege rommet. 
 

Sep 8, 2017 
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Dei reine hendene 
Laurdag 7. oktober offentleggjorde Verdens Gang og The Guardian kvar sin reportasje om 
same sak. Den britiske versjonen bygde totalt på materialet dei hadde fått frå VG, men saka vart 
vinkla på ein heilt annan måte. I VG var tittelen: «VG har avslørt verdens største 
overgrepsforum. Det ble drevet av politiet. » 
I The Guardian vart same sak presentert slik: «Australian police sting brings down paedophile 
forum on dark web». I The Guardian fekk lesaren ei forteljing som i all hovudsak handla om 
korleis godt politiarbeid knuste det største overgrepsforumet nokosinne. Artikkelen hadde 
berre ti liner om det etiske dilemmaet som oppstår når politifolk spelar rolla som pedofile 
medan dei infiltrerer nettverka, og - for å vinne truverd - sjølv må leggje ut overgrepsbilete, rett 
nok «brukte» og tidlegare delte, og sjølvsagt ikkje eigenproduserte bilete. 
 
AVSLØRINGA 
I VG vart delinga av overgrepsbilete, som det australske politiet nytta som forkledning, gjort til 
sjølve hovudsaka, saman med ei «verdensnyhet» om korleis VG hadde hacka seg inn på 
nettstaden. VG fann ut at nettstaden låg på ein servar i Brisbane, og at den australske 
politiaksjonen Argos mot seksuelt misbruk av born, med base i Queensland, hadde lukkast i å 
gje seg ut for å vere leiarane av forumet. Argos overvaka heile nettverket innanifrå og arbeidde 
for å identifisera flest mogeleg overgriparar og offer. 
 
VG hadde såleis ikkje «avslørt verdens største overgrepsforum», som det heitte i tittelen. Den 
æra tilkjem det australske politiet, som i forkledning hadde tatt over leiinga av nettforumet 
Childs Play i november 2016, medan VG hacka seg inn først i januar 2017. Det VG avslørte, 
imponerande nok, var politiaksjonen. 
 
Men politiaksjonen måtte VG halde tett om i nesten eitt år, medan politifolka gjorde arbeidet 
sitt og knekte verdas største pedofiliforum med 3000-4000 aktive brukarar og rundt 100 
produsentar av filmar der born vart valdtekne. Etter det australsk politi oppgjev, leidde aksjonen 
til at eit betydeleg tal born over heile verda vart berga frå overgrep, og at skuldige i alvorlege 
overgrep vart arresterte. 
 
Då VG hadde sete stille og sett på dette i ni månader, vart aksjonen avslutta. Deretter trykte 
avisa ein reportasjeserie med åtak på politiet fordi dei hadde nytta overgrepsbilete for å gje seg 
ut for å leie forumet. 
 
FORKLEDNINGA 
Det er ikkje uvanleg at politiet på dette viset tek over og driv nettforum for å samle informasjon 
om kriminelle og overgrep. I ein tidlegare reportasje i VG 14. januar 2017 vart det fortalt om 
korleis amerikanske FBI i 2016 arresterte ein bakmann i overgrepsforumet PlayPen, og i staden 
for å stengje nettstaden sjølv dreiv han i to veker for å samle inn informasjon om brukarane. 
Det førte til arrestasjonar over heile verda, 140 berre i USA. 
 
Den australske politigruppa Argos, som VG støytte på, er kjend for å ha sprengt det som då var 
verdas største og sikraste overgrepsforum, The Love Zone. I ein stor reportasje 13. juli 2016 
fortel The Guardian om korleis forumet vart infiltrert og øydelagt av Argos. Forumet sikra seg 
mot infiltrering ved å slette passive profilar og sette hyppig deling av overgrepsbilete som vilkår 
for medlemskapen. 
 
Innpass fekk den australske politigruppa etter at kanadisk politi hadde arrestert overgriparen 



 376 

Brian Way, som dreiv stort i barnepornografisk filmproduksjon. Han hadde mellom 30 og 40 
kundar i Queensland. Informasjonen gjekk frå det kanadiske politiet til Jon Rouse, sjefen for 
Argos i Brisbane, som leidde arrestasjonen av Ways kundar, mellom dei ein som hadde 
medlemskap i eit forum politiet ikkje kjende til. 
 
Då dei tok over kontoen hans, kom dei inn i eit forum organisert som eit firma med ulike 
avdelingar, alt etter interesser, aktivitet på forumet og «kvalitet» på det dei la ut. Dei mest aktive 
var særleg skjerma, og i toppen sat éin mann, «direktøren». Langvarig etterforsking førte til at 
ein annan Argos-mann, Paul Griffiths, greip forumleiaren i nokre små feilsteg som vart fatale 
for han. 
 
Ei særmerkt helsing som den anonyme forumleiaren ofte nytta, vart funnen att i eit forum for 
firehjulstrekkarar hos ein brukar som etterlyste bestemte bildelar; Griffiths byrja leite etter folk 
som søkte etter akkurat desse delane, og fann ein slik søkjar på Facebook: 32 år gamle Shannon 
McCoole, som jobba med born i Adelaide. McCoole vart arrestert, mens to politifolk tok over 
kontoen hans i forumet. Med denne sentrale kontoen kom politiet seg inn i alle avdelingane i 
forumet. 
 
I seks månader kunne dei følgje med på all aktivitet til fleire tusen brukarar, mellom desse den 
største overgriparen i britisk kriminalhistorie, Richard Huckle, som heldt til i Malaysia og vart 
arrestert på Gatwick-flyplassen i desember 2014. På datamaskinene hans fann politiet over 
20.000 overgrepsbilete, 1000 av dei av born han sjølv hadde misbrukt. I seks månader dreiv 
politiet nettstaden vidare. Då dei til slutt stengde han, hadde arbeidet deira ifølgje The 
Guardian ført til at hundrevis av overgriparar over heile verda vart arrestert og 85 born berga. 
 
INFILTRERINGA 
Dei australske avisene Brisbane Times og Maitland Mercury, som begge skreiv om Childs 
Playsaka 8. oktober 2017, refererte VG-reportasjen, men vinkla han på same vis som The 
Guardian, nemleg som ein politisuksess der metoden med å ta over og drive overgrepsforum er 
underordna, om enn eit dilemma. Avisene syner til at det australske politiet sjølvsagt ikkje lagar 
overgrepsforum, men infiltrerer slike som alt finst, og går så høgt opp i hierarkia i dei som dei 
klarer, for å øydeleggja dei med størst mogeleg gevinst i form av berga born og fanga kriminelle. 
Australsk lov opnar for at politiet kan få dispensasjon for å utføra handlingar som elles er 
ulovlege, når dette fremjar etterforskinga av alvorlege brotsverk. Lovverket som vernar born 
mot seksuelle overgrep, vart nyss skjerpa på eit vis som gjev politiet større rom for infiltrering av 
overgrepsforum, seier ein talsmann for Queensland-politiet til Brisbane Times. 
 
Arbeidet til politigruppa Argos skal sidan 2003 ha leidd til 1000 arrestasjonar og identifikasjon 
av 500 born som er blitt berga frå systematiske overgrep. I 2011 vart Argos-gruppa heidra for 
arbeidet sitt med The International Law Enforcement Cybercrime Award, ein kanadisk pris for 
innsats mot nettkriminalitet. 
 
Den nyaste aksjonen, som VG skildrar i reportasjen frå 7. oktober, var eit samarbeid mellom 
Argos-gruppa i Queensland, europeisk politi, kanadisk politi og US Homeland Security. 
Aksjonen tok til då Homeland hausten 2016 kunne ta kanadiaren Benjamin Faulkner, som dei 
visste stod bak overgrepsforumet Childs Play, i samband med ei valdtekt av ei fireårig jente i 
Virgina. 
 
Frå Faulkner fekk politiet passord, brukarnamn og anna dei trong for å ta over forumet. 
Opplysingane gjekk til Argos i Brisbane, dit nettstaden òg vart flytta til ein ny server. Dei 
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australske etterforskarane tok over Faulkners identitet og dreiv Childs Play vidare, medan dei 
samla informasjon om brukarar og offer. 
 
DILEMMAET 
I overgrepsforumet venta medlemene å få jamlege helsingar frå Faulkner, eller CrazyMonk, 
som han kalla seg her. Helsingane skulle avsluttast med overgrepsbilete. The Guardian skriv at 
desse jamlege helsingane med overgrepsbilete var innførte fordi Faulkner rekna med at politiet 
ikkje kunne leggje ut slike bilete om dei tok over nettstaden; viss helsingar og overgrepsbilete frå 
CrazyMonk slutta å kome, kunne medlemene skjøne at forumet var teke over av politiet. 
For å halde aksjonen i gang måtte Argos-tenestemennene difor sende ut helsingar med 
overgrepsbilete i CrazyMonks namn. Dei nytta då tidlegare spreidde bilete. «Dette sette dei i ei 
ubehageleg stilling», som The Guardian skriv. «For å hindre utnytting av born måtte detektivane 
leggje ut bilete av born som vert utnytta. » 
 
Likevel ser det ut til at dei australske Argos-politifolka opererer innanfor australsk lov, som tillèt 
framgangsmåten om ein dommar gjev politiet dispensasjon frå lova. I The Guardianreportasjen 
fekk politiet sterk støtte for metoden sin frå Hetty Johnston, stiftaren av barneforsvarsgruppa 
The Bravehearts og heidra som «Australian of the Year» i 2015. 
 
Johnston vedgjekk at spreiing av overgrepsbilete som ledd i etterforskinga av overgrep er eit 
vanskeleg spørsmål, men stør framgangsmåten «hundre prosent» fordi det dreier seg om gamle 
bilete som vert nytta i «ein krig» vi er nøydde å utkjempa. Johnston skildrar arbeidet til Argos 
som gjennomgripande nytt, og seier at Jon Rouse er «eit verkeleg geni» som må heidrast for å 
utføre eit arbeid som dei aller fleste ville misse forstanden av å måtte gjere år etter år. 
 
VINKLINGA 
Slik ser dei ikkje på det i VG. Tittelen i opningsreportasjen henger ut Argos som personar som 
driv eit overgripsforum. Alle dei påfølgjande oppslaga var retta mot politiet. Reportasjane gjeld 
overgrep som VG meinte dei hadde funne ut av og som politiet ikkje hadde gjort noko med: 
intervju med ein UNICEF-representant som meiner politiarbeidet er eit «klart brudd på 
barnekonvensjonen», ein leiar for norske forsvarsadvokatar som meiner at «det australske 
politimyndigheter har gjort er ulovlig», ei samling norske politikarar som meiner at Kripos no 
må ta seg saman og gjere som VG seier, ein psykolog som seier at «politiet bidrar til at flere blir 
overgripere», og ei offentleggjering av helsingar politiet la ut på overgrepsforumet medan dei gav 
seg ut for å vere forumleiaren. 
 
Gøymt og gløymt i éin av reportasjane ligg ei utsegn frå forskaren Marie Sunde ved 
Politihøgskolen; ho meiner at metoden til Argos-gruppa òg ville vere lovlege for norsk politi, og 
at han burde nyttast fordi han fører til avdekking av grove brotsverk. 
 
POLITIET SOM OVERGRIPAR 
Det sterkaste åtaket på politiet i VG 7. oktober kom frå VG-redaktør Gard Steiro. Australsk 
politi, skriv Steiro, «som er satt til å beskytte barna og bekjempe kriminalitet, delte 
overgrepsbilder». 
 
Utsegna er ikkje usann, men ho er tvitydig. Seier ein i staden at australsk politi, for å knekkje 
verdas største overgrepsforum, infiltrerte det ved å leggje ut tidlegare nytta overgrepsbilete, og 
dermed berga nesten 100 born, så er dette meir sant. Men det slår dårlegare. 
 
Å setje seg ned og rekne på skilnaden mellom å berga eit høgt tal born frå å verte valdtekne, og 
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det å nytta redningsmetodar som spreiing av gamle overgrepsbilete, kan verke umoralsk, men er 
lettare å fordømme for tilskodaren enn for den som sit på valet mellom å spreie bileta eller 
overlate opp mot 100 born til eigen lagnad i hendene på profesjonelle overgriparar som får gå 
fri og kan halde fram med å skape nye offer. 
 
Når Steiro skriv at politiet «begår nye overgrep i jakten på overgripere», vert delinga av gamle 
overgripsbilete straks likestilt med fysisk seksuelle overgrep, som om politifolka sjølve skulle ha 
vore pedofile kriminelle. Steiro seier ikkje dette, og den fyrste lange reportasjen forklarar 
samanhengen, men titlane og spissa einskildutsegner som Steiro kjem med, legg seg likevel over 
den lange teksten og etterlèt seg eit inntrykk av politifolka som kriminelle overgriparar. 
«De brøt lover de skulle håndheve», skriv VG-redaktøren, stikk i strid med det politiet sjølv 
seier om australsk lov på området. Steiro seier at politiet nytta «mindreårige som agn på nettet» 
og har «drevet utstrakt bruk av provokasjon for å samle bevis». 
 
Men dette er ikkje det inntrykket ein får av VGs eigen reportasje, som fortel om korleis politiet 
nytta tidlegare overgrepsbilete som dekke for ein aksjon for å knekke heile nettverket. Tekstene 
og bileta dei la ut, synest ikkje å vere meint som «agn» eller provokasjon, men som dekke for 
ettterforskinga. 
 
DEI REINE HENDENE 
Dersom Steiro og VG verkeleg meiner det dei seier, og dersom det politiet gjorde, var så gale, 
kunne dei ikkje ha venta til politiaksjonen var over før dei publiserte det dei visste. VG sat på 
fyrste rad og følgde med på alt politiet gjorde i ni månader. Burde dei ikkje ha varsla før det var 
for seint? Det kan umogeleg ha teke ni månader før dei fekk den oversikta Steiro seier dei 
måtte ha for å kunne publisere noko. 
 
Kvifor sat dei musestille så lenge? I den fyrste reportasjen svarar VG-redaktøren sjølv på dette 
spørsmålet: Om avisa hadde gått ut med det dei visste om politiaksjonen, kunne VG i verste fall 
«skadet etterforskningen og utsatt uskyldige for fare». Det var nett det. Slik handla VG sjølv på 
same viset som politiet dei no kritiserer, då dei sjølve sat med det same etiske dilemmaet som 
dei. 
 
Oct 20, 2017 
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Den utrue vaktbikkja 
I Noreg vert pressa kalla «den fjerde statsmakt». Det er eit misvisande og tvitydig omgrep. 
Samfunnsoppdraget til pressa er ikkje å vere ei ekstra statsmakt i tillegg til storting, regjering og 
domstolar, men å stå utanfor makta og frå denne frie posisjonen halde oppsikt med mektige 
institusjonar og personar, og avsløra og redusera korrupsjon og maktmisbruk. I tillegg til denne 
oppgåva som «vaktbikkje» inngår det i samfunnsoppdraget til pressa å gjere menneske i stand til 
å ta avgjerder sjølve. 
Det er ei grunnidé i det liberale demokratiet at einskildindivida skal tenkje sjølve og ha eigne 
meiningar på eit så langt som tenleg og mogeleg sams kunnskapsgrunnlag. Ein del av grunnlaget 
for slik eiga meiningsdanning skaper pressa ved å vere forum for intellektuelle utspel og 
ordskifte. 
Pressa skal gje ei så sann og dekkjande rapportering frå røynda som mogeleg, og ho skal vere 
agora - eller torg - for samfunnsdebatten. 
 
FORVRENGINGA 
Men pressa kan kome til å trivast for vel i rolla som «vaktbikkje» overfor samfunnsmaktene. 
Mediemakta kan nyttast i utide, til dømes slik at små feiltrinn hos ein framståande politikar vert 
blåsne opp til ein svær skandale. Pressa kan kjenne nyting i eiga makt og late seg freiste til å ta 
lettare på sanninga berre for å få kjenne betre på det å vere overlegen, og pressas trong til å 
skape store sensasjonar kan gjere henne lett å utnytte av politiske aktørar som anonymt plantar 
giftig informasjon om motstandarane. Då kan pressa sjølv verte til ei misbrukt og korrupt 
samfunnsmakt. 
Òg i opplysningsoppdraget ligg ei fallgruve. I eit moderne liberalt demokrati skal ikkje pressa 
oppfatte seg som ein folkeopplysar i eit barbarisk mørker, men som ein tenar for myndige 
menneske. Men om pressa heller køyrer fram eigne meiningar og stør oppunder desse med 
reportasjar og intervju som heile tida favoriserer det redaksjonelle standpunktet, får ikkje 
lesarane noko grunnlag for eiga vurdering, men vert ført bak ljoset av dei som skulle vere 
opplysarar. Derfor er det sikrare for pressa å sjå seg sjølv som torg for offentleg samtale, enn 
som faneberar for sanninga. 
Ein annan grunn til at pressa lyt leggje meir vekt på å vere ein arena for intellektuelle utanfor 
redaksjonane, eller trekke inn medarbeidarar som ikkje har berre journalistutdanning, er at ein 
ikkje kvalifiserer seg til samfunnskommentar gjennom journalistutdanning. 
Til dette må ein ha eit anna slags talent og ein eigen kompetanse gjennom fagutdanning, 
forsking, kunstnarleg virke eller livspraksis. Ein hær av journalistar flytta over i 
kommentaravdelinga kan redusera det faglege nivået på pressekommentarane og bidra til at 
pressemiljøa okkuperer det offentlege rommet for seg sjølve. 
 
FUNNE SAMAN 
Fram til 1970- og 80-talet var fleire norske aviser eigde av eller på anna vis knytte til bestemte 
politiske parti. I dag er dei alle partipolitisk uavhengige. Men det er ikkje sikkert at den 
partipolitiske fridomen har skapt større mangfald. I mange saker, som til dømes 
innvandringssaka eller kulturradikale kampsaker som abort, barnehagar og likekjønna ekteskap, 
har pressa som regel funne saman på tvers av alle dei gamle partiskilja. 
Kombinasjonen av partipolitisk sjølvstende og partisympatiar mellom journalistane, der 53,5 
prosent røystar sosialistisk og heile 68,7 prosent stør ein raudgrøn koalisjon inklusive 
Miljøpartiet, gjev ingen garanti for ei fleirstemmig presse. 
Ofte nyttar pressa si uavhengige rolle og den partipolitiske fridomen nett til sjølv å handla som 
eit politisk parti som pressar gjennom sakene sine. Eit godt døme på korleis dette skjer, har vi i 
Verdens Gangs reportasjar om korleis utanlandsk politi etterforskar pedofilinettverk. 
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Som det gjekk fram av artikkelen «Dei reine hendene», som eg skreiv her i avisa for eit par 
veker sidan, er det lett å grunngi andre standpunkt i saka enn den redaksjonelle lina i VG. Det 
hindra ikkje redaksjonen i å køyre heile 14 artiklar og reportasjar retta mot det australske 
politiet i dei tre vekene frå 7. oktober til 28. oktober, alle med same tendens og så å seie blotta 
for motførestillingar. 
Går ein attende til 1990, finn ein eit anna døme på denne presseframferda i åtaket på 
dåverande statsminister Jan P. Syse (H). I røynda var Syse ein tvers gjennom heiderleg mann, 
heilt reinsa for korrupsjon. Likevel vart nokre mindre avvik i samband med 
rekneskapsinnlevering for to bygardar der han sjølv og andre familiemedlemer budde, nytta til å 
framstille han nærast som ein kriminell person. 
Stavanger-juristen EivindKalvatn har skildra og analysert mellom anna Syse-saka i 
mastergradsoppgåva Når de mektige blir maktesløse frå 2006. Her syner han korleis VG og 
Dagbladet i ei rekke oppslag framstilte Syse som «en finansakrobat som ved å operere helt på 
kanten av loven flere ganger har kunnet ta ut skattefrie gevinster», og skreiv at han var «en mann 
som brukte sitt store nettverk av mektige venner til egen fordel». 
Til sist meinte VG og Dagbladet at Syse ikkje hadde det moralske nivået som ein måtte krevje 
av ein statsminister. Men rettsleg førte ingen av dei alvorlege skuldingane i pressa til noko. 
Retten avviste skuldinga om ulovleg bustadaksjeselskap; inga styresmakt fann grunn til ilegging 
av arveavgift eller dokumentavgift; riksadvokaten og skattedirektøren fann ikkje noko forhold i 
Syse-saka som kravde etterforsking. 
 
LADA SPRÅKBRUK 
Eit tredje døme på pressa som politisk aktør er handsaminga av ei vanskeleg sak som 
kjønnsskifte. Nesten utan unnatak presenterer pressa såkalla «kjønnskorrigering» som ei 
lukkeleg og uproblematisk løysing på eit klart og elles uløyseleg personleg problem. I 
Aftenpostenspalta «Medierevisjonen» 10. mai 2017 skreiv Anki Gerhardsen at «norsk presse 
har bare én måte å dekke det transseksuelle feltet på: Dyrking av stereotyper og servil feiring av 
alvorlig medisinsk behandling av barn». 
Pressa unnlèt å undersøkje kva vi eigenleg veit om «transseksualitet» og om dei langsiktige 
verknader av omfattande hormonell og kirurgisk behandling. I dekkinga av dette feltet stiller 
journalistane aldri kritiske spørsmål til representantane for foreininga for transpersonar, sjølv 
om denne foreininga er ein «markant politisk aktør». Det er berre dei som «feirar kjønnsskiftet» 
som vert intervjua, skriv Anki Gerhardsen. 
Det verkar som ein korrekt observasjon. Pressa har ukritisk tatt over omgrepet «født i feil 
kropp» og nyttar det utan hermeteikn som ei vitskapleg nemning på ein medisinsk tilstand som 
kan verifiserast, utan å stille spørsmål om korleis det kan vere mogeleg å verte fødd inn i ein 
annan kropp enn sin eigen. Ideen om å vere «fødd i feil kropp» antydar ein dualisme mellom 
kropp og sjel, der sjela ved eit mistak tek bustad i feil kropp, og at dette mistaket kan rettast opp 
ved å endre kroppen slik at han harmonerer betre med sjela. 
Her handlar det om ein lada språkbruk som framstiller noko uvisst og vanskeleg som enkelt og 
sjølvsagt, som når Drammens Tidende 22. september presenterer lesarane for ein namngjeven 
person «som er født i feil kropp» like sjølvsagt som om dei skulle ha skrive at han var frå 
Hokksund. Den 22. september slo Dagsavisen opp på førstesida nyhendet om ein «eksplosiv» 
auke i at «barn fødes i feil kropp», dei fleste er «gutter 'født i jentekropp'», utan at ideen om at 
det skal finnast ei ikkje-kroppsleg sjel med eit ikkje-kroppsleg kjønn, vert forklart nærare. 
 
KAMPANJEPRESSA 
Ved slike høve som er nemnde ovanfor, nyttar pressa mediemakta si til å jage fram eigne 
standpunkt og sjølv verte ei ugjennomsiktig samfunnsmakt. Gjennom å drive kampanjar for 
redaksjonelle standpunkt der andre synsmåtar kan grunngjevast like godt eller betre, undergrev 
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pressa det opplyste ordskiftet. Med skandalejournalistikk som urettvist tek ut 
einskildpolitikarar, opphevar pressa demokratiske prosessar. Med ideologisk styrte reportasjar 
vert ålmenta ført bak ljoset. 
Meir enn nokon annan samfunnsinstitusjon kan den frie pressa køyre over synspunkt og 
einskildpersonar redaksjonane ikkje likar. Om pressa samstundes dannar eit felles miljø med 
ein eigen kultur, kan pressa skifte rolle frå å vere vernet befolkninga har mot makta til å verne 
makta mot befolkninga. Vaktbikkja vender seg då mot den ho skulle verne. 
 
Nov 17, 2017 
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Sekstiåttarar i (grill)dress 
 
I etterkrigstida kjempa Verdens Gang for å overleva, og avisa var meir enn éin gong truga av 
konkurs. Men frå 1967 til 1981 auka opplaget frå 36.000 til om lag 230.000, og VG vart landets 
største avis. 
Ei av fleire viktige årsaker til suksessen var at VG, som hadde vore ei avis for dei politiske og 
kulturelle elitane, braut med den tradisjonelle presseetikken og satsa på det sensasjonelle og 
folkelege. Det var ikkje tilfeldig at dette tradisjonsbrotet kom nett kring 1968. 
Dei såkalla «sekstiåttarane» er mest kjende for studentopprør, maoisme, seksuell frigjering, 
feminisme, rusmisbruk og svermeri for austlege religionar. Men det som opna for alt dette 
«nye», var at dei tradisjonelle grunnhaldningane til «kva ein gjer og ikkje gjer», hadde mista 
truverdet. Kristen tru, vestleg opplysingstenking og borgarleg moral vart svekt; kulturradikalisme 
og individualisme vart styrkt. 
Bak VGs vraking av prinsippet om å rangera viktig stoff høgare enn sensasjonar, låg det same 
tradisjonsbrotet som opna for ein ny, omsynslaus moral og open dyrking av egoet i dei radikale 
ungdomsmiljøa. VG var sekstiåttarar i dress - stundom grilldress. 
Suksessen deira kom av at dei rei på den same bølgja som maoistar og anarkistar. Nett som dei 
gjekk VG i opposisjon mot samfunnselitane. Medan dei venstreradikale sekstiåttarane svor til 
Mao og marihuana, satsa VG-sekstiåttarane på Harry-elementet i nordmannen. 
 
AVISA FOR HEILE LANDET 
I dei fyrste etterkrigsåra hadde VG vore ei leiande kulturavis som appellerte meir til 
statsborgaren enn til privatpersonen i oss. Avisa hadde kjende skribentar og lesarar i dei sosiale 
toppsjikta. Inga avis var så mykje lesen på Stortinget som VG. 
At ho dessutan hadde lesarar utanfor Oslo, ser ein av forfattaren Inge Krokanns hyllingsdikt til 
avisa, der han seier at inga avis i landet hadde som VG halde liv i ideala frå motstandskampen. 
«Verdens Gang må ein like», skreiv Tarjei Vesaas til femårsjubileet i 1950, «fordi bladet let dei 
skilde meiningane få ein rimeleg sjanse». 
Men tidleg på 1950-talet tok opplaget til å falle. Det vart starten på ei eksistensiell krise for VG. 
På eine sida ville dei vera ei norsk eliteavis etter mønster frå europeiske storaviser, på hi sida 
visste både eigarar og redaksjon at dei måtte ta steg i populariseringsleia for å overleva. 
 
STRIDEN MED DAGBLADET 
Fyrste steget var omlegginga frå morgonavis til middagsavis i 1952. Her gjekk VG i konkurranse 
med den kulturradikale middagsavisa Dagbladet, som dominerte laussalsmarknaden med rundt 
100.000 i opplag, medan VG kjempa for livet med sine om lag 30.000. 
Som kulturradikalt organ hadde Dagbladet i ei viss meining vore eit «sekstiåttarorgan» alt frå 
1930-åra. Dagbladet nytta bilete og tekst med erotisk karakter og var ein fristad for 
kontaktannonsar og reklame for «seksuelle hjelpemidler». 
VG ville vinna opplagskrigen mot Dagbladet ved sjølv å verta som Dagbladet, men utan å gå 
med i Dagbladets «ukresne sensasjonsjakt og tvilsomme stoff på andre områder», som det heitte 
i VG-redaksjonen i overgangen til middagsavis. Fyrst då nye folk kom til, som ikkje eigde slike 
hemningar, slo VG gjennom. 
 
TIL FOLKET! 
I motsetnad til ei morgonavis måtte ei middagsavis ha ei fyrsteside som fanga blikket. 
Såleis drog omlegginga til middagsavis VG vekk frå dei tradisjonelle prinsippa om å gje dei 
viktigaste nyhenda forrang i avisa. På fyrstesida den 7. juni 1952 varsla avisa at ein flygande 
tallerken hadde vorte observert i Hallingdal. 
I 1963 vart VG landets fyrste tabloidavis. Den mindre avisa med fleire bilete, høgrøysta oppslag 
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og knappare tekst, varsla overgangen til sensasjonspresse. Men trass i opplagsauke var avisa 
attende på konkursens rand i 1965-66, då Aftenpostens eigarar i Schibsted-konsernet tok over 
avisa. 
Det store omslaget kom frå 1967 til 1970 då opplaget vart dobla frå 36.000 til 72.000. To år 
seinare gjekk VG forbi Dagbladet og kom opp i 115.000. Knappe ti år etter var opplaget 
227.000. VG var vorten landets største avis. 
 
68-ARAR I GRILLDRESS 
Schibsted-kapitalen gav VG-leiinga spelerom til den konsekvente populariseringa som skapa 
suksessen. Sensasjonsjournalistikken gjorde avisa spanande og lettlesen for dei mange som elles 
ikkje las så mykje. Ei redigering og ein skrivemåte som vende seg rett til lesarane, gav dei kjensla 
av at VG var avisa «deira». 
Medan opplagstala steig til himmels, reiste VG ut til folket. Nett som venstre-sekstiåttarane 
søkte seg til «massane» i Kina og industristadene på Vestlandet, oppsøkte VG-sekstiåttarane 
«folket» på bensinstasjonane, ved kassaapparata i daglegvarebutikkane og på campingplassane. I 
1969 etterlikna dei amerikansk valkamp og sende eit eige «valtog» på NSBs skiner, der dei 
leidde inn komikaren Rolv Wesenlund. Folk møtte opp i tusental, og politikarane stod i kø for 
å få vere med på moroa. 
Såleis blanda VG politikk, revy og reklame, og profilerte seg som ei slags «skuggeregjering» som 
hjelpte «folket» mot «elitane». I 1974 arrangerte dei sitt eige VGs Landsting. Meinige lesarar vart 
plukka ut som «delegater» for «folket», møtte på konferansehotell og drøfta atomkraftverk, 
fiskerigrenser og kvardagskonfliktar mellom arbeid og familieliv. Kvar sak vart avslutta med 
avstemming og rapportert i VG, som synte fram kva «folkets meining» var. Det synte seg at 
«massane» var reaksjonære og ville ha rett til korporleg avstraffing av ungar. 
 
«FOLKETS» RØYST 
Frå å vera eliteavis var VG vorten «folkets røyst». Ho retta seg ikkje berre mot politiske elitar, 
men òg mot «finkulturen», som då avisa på 1970-talet vart talerøyr for åtak på Fjernsynsteatret. I 
avisa forsvann kronikken i 1969, og litt seinare sløyfa dei debattsida; inn kom populærmusikken 
og kjendiseriet. 
Ein av dei fremste tabloidjournalistane i VG, Jan-Erik Lauré, definerte den nye pressestilen som 
«åfaenismen»: Kvar gong lesaren blar om og blikket hans fell på eit nytt oppslag, skal han 
spontant utbryte eit: «Å faen! » Ei god sak, sa Lauré, skal få det til å klirra i drinkeglasa. Han var 
særleg kry over framsideoppslaget «Fødte gutt i do! ». 
Det var ein kulturrevolusjon: Lesaren skulle ikkje utfordrast eller verta tiltala som intellektuelt 
vaksen og personleg myndig, men rivast med av kjensler. No var det nye tider med 
sjølvutlevering i høgsetet, og «alle» las VG, då sett vekk frå kultureliten. I 2003 nådde avisa 
toppen med eit opplag på utrulege 390.310. 
 
KVALITET OG SENSASJON 
Det er eit særdrag med dei to rikstabloidane VG og Dagbladet at dei held fast på område kor 
dei vil vera seriøse. 
Dagbladet mista ikkje posisjonen sin som landets fremste kulturavis før på 2000-talet, då 
Klassekampen tok over. VG har halde på posisjonen sin som viktig politisk kommentaravis, og 
har etter papiravisas nedgang det siste tiåret styrkt kommentaravdelinga, som på grunn av dei 
nye media lettare kan presenterast usmitta av sensasjonsstoffet. Kronikken er komen attende. 
«Kvalitet og sensasjon» har vore ei slags truvedkjenning òg i VG, som midt under 
popularitetsjaget hadde respekterte redaktørar som Andreas Norland og Tim Greve. Med dei 
veksande lesarskarane måtte både VG og Dagbladet takast alvorleg av politikarar i alle parti. 
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SUGET ETTER SMERTA 
Stundom vert kvalitet og sensasjon blanda så godt at det eine ikkje lèt seg skilja frå det andre, 
som i reportasjen «Vaginamonologene» i VG i september i år. Her var utsjånaden på det 
kvinnelege kjønnsorganet hovudtema. Fjorten kvinner synte fram og snakka om sine eige 
underliv med mykje tekst og fleire bilete. Her glei openheit, terapi og hjelp mot skamkjensle 
over ufullkomen kropp i eitt med det sensasjonelle og spekulative. 
Ikkje sjeldan byr VG og Dagbladet på reportasjar som på eine sida er kjendiseri, og på hi sida 
skal gi innblikk i psykologiske omstende, formidla sosial innsikt og vekkje empati hos lesaren, 
som i portrettintervju med kjendisar som har gått gjennom kriser. I september serverte 
Dagbladet Fabian Stangs tilhøve til mor si som hovudrett, medan Verdens Gang over heile 
framsida forkynte at ein kjend idrettsmann for nokre år sidan «kjøpte heroin for å dø». 
Same kor eg blar i rikstabloidane, flyr elendet i andletet på meg. Eg går på drapsreportasjar og 
snublar over gråtande kvinner i Kviterussland. Svære bilete med krympa tekst formidlar ordlaus 
gru. «- JEG HADDE BARE LYST TIL Å SKRIKE AV FORTVILELSE», står det over eit 
kjempebilete av ei fortvila enkje med open munn. Ein biletserie frå Myanmar syner søner som 
ber magre mødrer på ryggen. Fordrivne menneske slåst på daud og liv om teppe og brød. Det 
kan nok vekkja eit «Å faen! » i meg, men inga forståing av det som hender. 
Medan smerta i VG er globalt orientert, er Dagbladet ei kulturavis som spesialiserer seg på 
kunstnarsorg og skildrar verdas elende slik ho råkar kulturpersonlegdomane. 
Vidare, i avisa for 23. september 2017, finn eg eit langt intervju med ein forfattar om korleis han 
tek det at kona hans døydde av kreft. Her er ein reportasje om skodespelaren Espen Skjønberg 
som fekk ein infeksjon som nær tok livet av han. Eit dobbeltsidig oppslag fortel om tomrommet 
sonen til Per Fugelli kjenner etter farens død. Til sist vert denne reisa gjennom Helvete logisk 
avrunda med ei bokmelding med overskrifta: «Fins det liv etter døden? ». 
 
ROPET I RUINANE 
I Dagbladet for 18. juli 2017 var hovudoppslaget ei undersøking som Dagbladet sjølv hadde 
tinga, der 58 prosent hadde svara at Putin var ein «reell sikkerhetstrussel mot verdensfreden». 
Dagbladet slo det opp med Putins andlet og krigstypar: «DERFOR FRYKTER VI HAM». 
Men inne i avisa gjekk det fram av nøkterne kommentarar at frykta var ugrunna. 
Russlandskjennaren Morten Strand forklarte kvifor den russiske politikken i Ukraina ikkje 
berre er aggresjon, men òg ein reaksjon på vestleg ekspansjon austover. NUPI-forskaren Julie 
Wilhelmsen minte om at Russland ikkje er «eit Nazi-Tyskland som vil erobre verden», og at eit 
russisk åtak på Vesten er «utenkelig». Men det seriøse stoffet vart motsagt av eit angstskrik i 
tittelen: «NORDMENN: PUTINS RUSSLAND ER EN TRUSSEL MOT 
VERDENSFREDEN». 
Denne blandinga av kvalitet og sensasjon gir lesaren av rikstabloidane ei kjensle av å klyva i 
ruinar etter eit jordskjelv. Dei tradisjonsrike pressebygningane ligg samanrasa på bakken, eg 
vassar i murpuss, glasskår og knust inventar, av og til kryssar eg festlege lag med folk i grilldress 
der etterskjelva får det til å klirra i drinkeglasa. 
No og då høyrest fjerne rop om hjelp i djupna av dei samanrasa redaksjonane. Når eg grev meg 
nedetter, støyter eg på reportasjar eller kommentar som enno er i live og kan bergast, som til 
dømes Harald Bøckmans opplysande artikkel i VG om dei etniske motsetnadene i Myanmar. 
 
ROTTEFANGAREN 
Der VG gjekk føre i brotet med dei gamle presseideala, har nesten alle norske aviser følgt etter. 
Alle er no i tabloidformat - eit format som i seg sjølv trekkjer mot spekulativ journalistikk. 
Nesten alle nyttar framsida som reklameplakat. Avissider med berre tekst finn ein ikkje lenger. 
Svært få dagsaviser trykkjer lange og krevjande artiklar. 
VG overgjekk Dagbladet og trekte heile pressa med seg i ei «demokratisering» av 
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journalistikken som førte til at den politiske og kulturelle eliten, som før prega ålmenta, med få 
unnatak ikkje har aviser å korkje lesa eller skriva i. 
Då dagspressa med VG som føredøme tok til å konkurrera om heile «folket» som ein sams 
marknad, tok pressa til å innretta seg etter prinsippa i reklamen og ikkje etter dei tradisjonelle 
presseideala. Ein sams marknad driv dei ulike avisene mot eit sams uttrykk, og skilnadene 
mellom presseorgana vert mindre. Det skjer noko av det same som når dei politiske partia 
konkurrerer om dei same veljarane i sentrum: Dei vert stadig meir likeins. 
Over tid tyder dette òg at pressa vert meir og meir keisam. Det opnar seg då forlatne 
marknader der pressa ikkje lenger er til stades, og nye mogelegheiter syner seg for pressefolk 
som enno trur på dei gløymde ideala om kvalitetsavisa. 
 
Nov 24, 2017 
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For dei spesielt interesserte 
 
Med «allmennpresse» meiner eg aviser som tek mål av seg til å dekkja og kommentera det 
viktigaste av nyhendeområdet både innan- og utanriks, og i tillegg vere kulturavis i tradisjonell 
meining, det vil seia å vere eit forum for intellektuelle innspel og ordskifte og for omtale av 
hendingar innanfor litteratur, kunst og forsking. Slike dagsaviser er det ikkje mange att av. 
Anten er dei ei medveten lokalpresse, som Nordlys i Tromsø, som seier klårt frå at dei berre 
skriv om nærmiljøet sitt, eller så er dei lokalpresse som nyttar innkjøpt stoff for å likna på 
allmenneller rikspresse, slik som til dømes Bergens Tidende. Eller dei er fagpresse som rettar 
seg mot særlege yrkesgrupper. 
 
FAGPRESSA 
Men å vera lokalpresse i slik utvida meining tyder ikkje alltid at ei avis må vera useriøs. Til 
dømes har vi finanspresse som Dagens Næringsliv, Finansavisen og nettavisa E24, som er fagleg 
spesialiserte og korkje tabloid- eller allmennpresse. 
Den gamle Senterparti-avisa Nationen, som før i tida med små ressursar prøvde å vera ei slik 
allmennavis, er no vorten eit reint fagblad for landbruksnæringa. Av dei sju fyrstesideoppslaga i 
perioden 21. -29. oktober handla fem om sau: stønad til sau, overproduksjon av sau, 
prisdumping av sau og antibiotika i sau, og då har eg ikkje teke med «Sauetopp taper 100.000 
kroner» (16. oktober) og reportasjen frå noregsmeisterskapen i saueklipping (17. oktober). 
Men innanfor denne lokale sektoren held Nationen eit godt journalistisk nivå med 
eigenproduserte reportasjar og kommentarar, der ein særleg merkar seg spennet mellom 
økologisk orientering i mange reportasjar og den djupe kritikken hos ein skarp kommentator 
som Hans Bårdsgård for det som kan stå fram som økologisk snobberi og hykleri, til dømes når 
den radikale biskopen Atle Sommerfelt innfører kjøtfrie menyar på kyrkjelege arrangement i 
Borg bispedømme. 
Sett vekk frå det faste oppslaget i tilknyting til Nationens partibarometer, finst det ikkje mykje 
anna eigenprodusert stoff i avisa enn det som direkte gjeld landbruk, anna primærnæring og 
distriktssaker som breibanddekking og postlevering. Dette er viktige saker for dei det gjeld, og 
for heile landet i eit større perspektiv. Trass alt er det enno mest ein million nordmenn som er 
knytte til primærnæringane. Men Nationen er likevel ei avis for spesielt interesserte, fordi alt 
anna enn kjernestoffet er sterkt nedprioritert. 
 
REGIONPRESSA 
Òg dei store regionsavisene, som Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, har 
trekt seg attende til heimtraktene, med sporadiske gløtt mot resten av verda gjennom riks- og 
utanriksstoff kjøpt frå danske Politiken eller henta frå NTB. 
Medan Bergens Tidende på 1980- og 90-talet kanskje kunne seiast å vere ei nasjonal avis med 
særleg dekning av Vestlandet, er avisa no ei bergensavis med særleg dekning av Vestlandet. 
Hovudoppslaga 29. september var Stolzekleiven Opp, nedbrenninga av framande granartar på 
øyer ved Askøy, litt om den bergenske spesialiteten bogekorps, noko om heving av Hanseatisk 
museum, ein sognerappar og Lothepus som kjem frå Ullensvang, syner det seg. Leiaren handla 
ikkje om statsbudsjettet, men om Bergens-budsjettet. 
Av 35 utanriksartiklar som 25. oktober låg ute på nettsida til Bergens Tidende, var éin 
eigenprodusert, åtte henta frå danske Politiken og 26 henta frå NTB. Den 16. november låg det 
ikkje éi eigenprodusert utanrikssak på nettet. Av 52 artiklar var 34 frå NTB og 18 frå Politiken. 
Det same biletet ser ein i innanriksstoffet. 16. november låg 48 artiklar under 
innanriksoverskrifta på nettsida til BT. 36 av dei var NTB-artiklar. Av dei 13 andre som stod 
fram som eigenproduserte, var minst éin frå Aftenposten, utan tilvising; to handla om 
oljeministeren Terje Søviknes frå Os, to om TV 2, som har hovudkontor i Bergen, og mest alle 
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dei andre om SSB-saka og med slagside til stønad for bergensaren Christine Meyer. 
Men òg innflyttarar kan finne leseverdige saker i regionspressa, som Stavanger Aftenblads 
reportasje om dei nedverdigande omstenda for aleinebuande og tilsynstrengjande menneske 
med psykiske lidingar og rusproblem, krasse og poengterte innspel av Listhaug-«stalkaren» Sven 
Egil Omdal og gjestekommentarar av heile den norske pressas konservative alibi, 
forskingssjefen ved Nobelinstituttet, Asle Toje. 
Fleire kommentatorar i Nordlys, mellom dei den politiske redaktøren Skjalg Fjellheim, skriv 
med kvassare klo enn dei fleste kollegaene hans i Oslo. Kommentator emeritus Asbjørn 
Kristoffersen i BT leverer enno klassikarar, som Dag Steinfeldkommentaren i avisa den 13. 
november, på reint «bærgensk». 
 
MEININGSPRESSA 
Ei tabloidavis treng ikkje vere useriøs. Eit døme på ei seriøs og meiningstung tabloidavis som 
samstundes er ei lokalavis for Oslo-området, er Dagsavisen, som ein gong var sjølve riksorganet 
for det statsberande partiet i landet, då under namnet Arbeiderbladet. 
Men sjølv om Arbeiderbladet var partiorgan for Arbeidarpartiet og nytta eit sosialdemokratisk 
perspektiv, skreiv avisa om dei same sakene som alle riksavisene. Under den gamle motdagisten 
og fritenkjaren Arve Moen hadde avisa ei kulturavdeling der innlegg og debatt ikkje var politisk 
farga, og som dagleg dekte ei stor dobbeltside som tilsvarte fire tabloidsider utan bilete. Tidleg 
på 1970-talet var det enno ei alminneleg meining i norsk partipresse at det partilause og 
individuelle standpunktet var ein særleg verdi heile pressa måtte vere open for. 
Arvtakaren Dagsavisen er òg ei heiderleg avis. Men ho er for sterkt vinkla i eitt einaste 
venstrepolitisk perspektiv og for knytt til det som skjer i hovudstaden, til at ho kan kallast ei 
allmenn riksavis. Sjølv om ein i Dagsavisen kan finna til dømes gode Kina-kommentarar av 
Torbjørn Færøvik, gir ho likevel inntrykk av å vera lokalavis, både fordi ho snakkar til folk som 
bur i det geografisk avgrensa Osloområdet, og fordi ho snakkar for høgt om alle hjartesakene 
sine. Ein lesar som ikkje har hjartet på nett same staden, kjenner seg lett som fotgjengaren som 
vert offer for gatemisjonærar som skal selja han alle dei gode meiningane sine, og ikkje gjev seg 
på det. 
 
TEOLOGPRESSA 
Ei anna slik «meiningsmessig» lokalavis er Vårt Land, som opphavleg var ei riksavis med 
kristen-konservativ profil, under grunnlegginga påverka av den kulturopne forfattaren og 
kristen-humanisten Ronald Fangen. 
Nett som Nationen og Arbeiderbladet var Vårt Land tidlegare ei allmennavis som i nokon mon 
vinkla nyhendestoffet på sitt eige vis. Då Vårt Land vart stifta rett etter krigen, var den 
kristenhumanistiske forfattaren Ronald Fangen ein sentral aktør. Fangen ville skipa ei kristen-
konservativ kulturavis, tufta på overtydinga om at det ikkje ville vera mogeleg å bevara den 
vestlege sivilisasjonen og dei personlege fridomane utan eit styrkt basis i dei kristne tradisjonane. 
Fangen vart utmanøvrert av dei meir kulturfiendtlege kristenmiljøa. Men Vårt Land låg likevel 
ofte på grensa mellom trong pietisme og opnare konservatisme. 
I dag står avisa fram meir som ein hybrid av venstreradikalisme og teologi, noko sett på spissen. 
Avisa har på ingen måte vorte meir verdsleg enn før. Tvert om; no handlar alt om kristendom 
og religion, men slik at sjølve politikken vert noko religiøs. Til dømes er ikkje avisa nøgd med å 
dekkja saker som økologi, miljø og klima på basis av forsking og politikk. Miljøsaka vert lada 
med teologi. 
Typisk er ingressen: «Kristne synger at Gud holder hele verden i sin hånd. Hvor villige har 
kirken og teologene vært til å gi ham en håndsrekning for å ta vare på miljøet? » Ideen er at 
fordi Gud har skapt naturen, er miljøsaka ei plikt for truande. Omgrep som skaparverk og 
berekraft vert slått saman. Det vert eit kall frå Gud å vera «konkret i klimasaken», som det 
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heiter i eit oppslag 6. oktober. 
Ikkje at klima er ei dårleg sak. Men den prinsipielle veikskapen med denne logikken er at 
politiske einskildsaker vert påverka av skiftande kunnskapar og folkelege rørsler, det vil seia 
omstende som politikken må ta omsyn til. Ein kan ikkje syna til «Gud» i politiske saker. Og har 
ein éin gong likevel gjort det, lyt ein aldri skifte meining, for «Gud» er vel ingen vêrhane. 
Korleis skal ein kunna ta del i politisk verksemd med slike rigide førestillingar? Den politikaren 
som tek kristendomen til inntekt for synspunkta sine, leflar med teokratiske styreformer. 
 
STAMMEPRESSA 
Denne mangfaldige norske «lokalpressa» - stadig i ordets utvida meining - har noko 
innovervend og innforstått ved seg. Ein som kjem utanfrå, får det lett, som om han sit ved eit 
stambord der alle dei andre kjenner kvarandre, men han ingen. Han lyttar til samtala og 
einetalene, og skjønar at det må vera ein indre logikk og noko samlande der, men det gjeld 
berre dei som høyrer til. Det er ei presse ein må vera fødd til å lesa. Ein må bu ein viss plass, ha 
eit bestemt yrke, ei særleg tru. 
 
Dec 1, 2017 
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Den frivole tanta og gateguten som vart skjønånd 
 
To av omstenda som sterkast har prega pressa dei siste tiåra, er tabloidiseringa og 
nettpubliseringa. Det har ført pressa i to retningar: mot meir kommersielle produkt og mot 
meir spesialiserte produkt. 
Dagbladet har til dømes blitt meir kommersielt og har gjeve opp det som var avisas identitet, 
nemleg å vera den fremste kulturavisa i landet. Nationen og Vårt Land har spesialisert seg og 
skriv berre for særleg interesserte. Dei store regionsavisene er gått i retning av å verta 
lokalpresse. Det same gjeld det gamle Arbeiderbladet, no Dagsavisen, som er vorten Osloavis. 
 
DEN NYE MARKNADEN 
Tabloidiseringa og spesialiseringa har det fellesdraget at pressa i mindre grad fyller oppgåva som 
ålment, nasjonalt forum. Samstundes må fokuset på opplag og økonomisk suksess for 
tabloidane, på lokalsamfunnet for regionsavisene, eller på særlege felt som landbruk, økonomi 
eller teologi for aviser som Nationen og Vårt Land, føra med seg at meir overgripande 
idéstraumar og idékonfliktar vert omsette i pressa. 
Dermed vert pressa nær automatisk prega av samtidas felles underliggjande ideologi. Utan å vita 
det vert alle kulturradikalarar og nyliberalistar, og dei snakkar likt om ei rad viktige saker. Her 
kunne ein nemna EU, EØS, Syria-krigen, Israel og Midtausten, Russland og Ukraina, økologi 
og migrasjon, der det er sjeldan å høyra røyster som bryt særleg sterkt med allsongen. Det same 
gjeld innanrikssaker som kjønnsspørsmål, økonomisk politikk, barnehage og skule, bistand og 
så bortetter. 
Denne utviklinga, mot det samstemmige og tabloide, det spesialiserte og det lokale, hjelpt fram 
av økonomi og teknologi, opnar ein ny marknad for aviser som satsar på å vera seriøse og 
nasjonale ålmennaviser - eit forum for heile den intellektuelle ålmenta, og då særleg for dei som 
har slutta i koret. 
 
PARADOKSET 
Paradoksalt nok er det den gamle partiavisa til AKP (m-l) som i dag er nærast til å gjera seg 
nytte av denne situasjonen. Truleg er Klassekampen med berre litt over 20.000 i opplag meir 
eit felles nasjonalt forum for dei intellektuelle enn noko anna norsk dagsavis. 
Både i einskildartiklar og seriar tek avisa opp spørsmål som konservatisme, transhumanisme, 
abortetikk, automatisering av arbeidslivet og så bortetter - tema som før i tida snarare ville ha 
vore vareteke av dei verdikonservative enn av eit tidlegare marxist-leninistisk partiorgan. 
Klassekampen tek betre vare på det konservative elementet i dagspressa enn til dømes 
Aftenposten, som naturleg skulle ha vore konservatismens hovudorgan. 
Under redaktør Brynjulf Braanen har avisa for fleire år sidan teke over plassen som landets 
viktigaste kulturavis etter Dagbladets undergang. Både dei vekevise litteratur- og musikkbilaga, 
men særleg laurdagsutgåva, har langt på veg fridd seg frå politiske tvangstrøyer og sleppt fram 
originale røyster på tvers av alle partiliner. 
I Klassekampen opptrer både den provokative sannsigaren Michel Houellebecq og den 
verdikonservative kyrkjehistorikaren Eivor Oftestad med like stor sjølvfølgje som heimfødde 
sosialistar av gammal og ny årgang. FAGFOREINING OG SALONG 
Såleis har Brynjulf Braanen snudd det gamle marxist-leninistiske containerskipet vekk frå 
kursen mot den sikre grunnstøytinga og gjort Klassekampen til dei intellektuelles dagsavis. 
Men kontrasten er stor mellom dei nyinnreidde bibliotekbarene framme på skipet der 
kultureliten samlar seg, og dei nøkterne kantinene og mannskapslugarane akterut, der 
tradisjonen frå AKP (m-l) heng att i det dagspolitiske stoffet, som har eit klart preg av 
fagforeinings- og partipresse. 
Her handlar alt om pengar, som om vi enno skulle leva i dei harde og tunge 1930-åra. 
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Krisepakkar, kost- og losjipengar, minsteløn, arbeidstilhøve for kelnerar, skatteflukt, lønsvekst, 
streikande polske arbeidarar på Sekkingstad, konkurransevriding i oppdrettsslakt - det stormar 
inn på ein småborgarleg kunstnarsjel så ho knapt kan anda. 
Vert ein kjent med avisa, ser ein med eit snøgt blikk kva ein berre kan hoppa over. Likevel 
kjem ein no og då i tankar om ikkje «venstresidas dagsavis» kunne ha kome med eit tilbod om 
halv pris til åndelege uteliggjarar utan fast inntekt, og som ikkje klarer å leva med den høglydte 
klangen frå pumper, hammar og sigd frå maskinromma akterut, men som samstundes ikkje kan 
lata vera å søkja tak over hovudet i dei nye bibliotekbarane på soldekket. 
Meir problematisk vert det når kommunismens spøkelse kjem opp frå maskinromma. I Mimir 
Kristjánsons underhaldande reportasjeserie om Lenins heimreise frå Sveits til Russland vert 
revolusjonsleiaren skildra som ein romantisk helt, i alle fall mellom linene. Men Lenin var ikkje 
ein romantisk helt. Han var starten på ein ubeskriveleg katastrofe for heile det russiske folket, 
ein hovudmann bak det som vart til eit av dei største konsentrasjonsleirkompleksa i 
verdshistoria. 
 
«TANTA» I AKERSGATA 
Det er litt av eit paradoks at den revolusjonære Klassekampen, som ikkje berre hylla Lenin, 
men òg to tredelar av Stalin, vart landets fremste kulturavis. Kvifor går ikkje Aftenposten inn i 
den opplagde rolla som leiande konservativ ålmennavis? Med eit opplag på om lag 150.000 er 
Aftenposten den største avisa i landet. Med dei sterke tradisjonane som konservativ dagsavis, og 
som fast morgonavis for halve hovudstaden, er det inga avis som ligg betre an til å verta det 
viktigaste nasjonale forumet og ein tungvektar på innhald. 
Men Aftenposten veit ikkje kva han vil vera. Kanskje tabloidavis? Etter mønster frå Verdens 
Gang i oppgangstida skipar Aftenposten eigne nyhende. I 2018 arrangerer avisa omkamp 
mellom dei tilårskomne fotballspelarane frå Noreg-Brasil i 1998. Dette vert sjølvsagt sirkus med 
feite femtiåringar. Aftenposten gjev heile framsida til annonseringa av dette heimelaga nyhendet, 
ni fulle sider inne i avisa og hovudkommentaren på side 2-3, skriven av sjefredaktøren. 
Kanskje er Aftenposten den storavisa som tek innvandring, integrering, fattigdom og 
utanforskap alvorleg? I oktober slo Aftenposten opp Grønlands-rapporten om 
innvandrarbydelen i Oslo der 60 prosent av borna lever i fattigdom, med store problem med 
«gjengkriminalitet og det opne rusmiljøet», som det heitte i avisas usignerte leiar 6. oktober. 
Med eit talande understatement seier leiarskribenten at det er «omstridt» kor stor verknad det 
har med slike «områdeløft» som ein før har prøvd i Groruddalen og på Tøyen. Til dømes vert 
det sagt at segregeringa i Oslo ikkje vart påverka av satsinga i Groruddalen. 
Ein merker at Aftenpostens leiarskribent ikkje trur på områdeløfta. Det har visst ikkje verka før. 
Vi har hatt innvandring, integrering og satsing i femti år, og no har vi Grønland. Kva har 
Aftenposten så å seia til ein situasjon som openbert korkje får noko fullgodt svar i rapporten, 
hos politikarane eller i pressa? Ikkje noko anna enn at det er «Nødvendig å løfte Grønland», 
som det heiter i tittelen, og at ein må ta sikte på å auka «yrkes- og barnehagedeltagelsen». 
Men når eit hovudproblem er at ein ikkje veit korleis ein skal få til dette, vert slike fagre ønske 
reine sverjingar. «Det er verdt et forsøk», avslutta leiaren med. Kva med eit forsøk på å ta saka 
så alvorleg at ein sluttar med slike tomme ord? Det går fram av leiaren at skribenten ikkje trur 
på det ho eller han sjølv skriv. Då kan ein heller ikkje stå fram som ei seriøs storavis. 
Samstundes finn ein i Aftenposten kommentarane til Øyvind Østerud, Einar Lie og Simen 
Gaule i «Uviten»-spalta, som godt kunne ha fått betre plass. Og i «Medierevisjonen» skriv Anki 
Gerhardsen alltid mot straumen. 
Likevel er det noko lunkent over avisa: Seriøs, men ikkje for seriøs. Tabloid, men ikkje heilt 
tabloid. Såleis held dei på tradisjonen som den snusfornuftige og litt snobbete «tanta i 
Akersgata», som avisa før vart kalla. Marknaden ligg vidopen for ei stor og seriøs konservativ 
ålmennavis. Aftenposten har heile den fine badestranda nesten for seg sjølv. Vatnet held 25 
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grader, men redaksjonen har vasskrekk. 
 
REDAKTØRROLLA 
Kva er skilnaden på Aftenposten og Klassekampen? Kvifor kan marxistavisa med under 15 
prosent av opplaget til Aftenposten profilera seg som det intellektuelle hovudorganet i landet, 
medan den gamle storavisa ikkje er i nærleiken av den same posisjonen? 
Medan Aftenpostens leiarar er namnlause, vage og kan omhandle lokale saker som 
parkeringsplassar for Oslo-politikarane og marginale spørsmål som hårklipp utan hårvask, har 
leiarane i Klassekampen Bjørgulf Braanens personlege preg og sjeldan tilfeldige tema. 
Dagspressa lir av same sjukdomen som politikken og universiteta: Dei har gjeve opp den 
intellektuelle personlegdomen og satsar på administratoren. Som redaktørar vil dei 
intellektuelle personlegdomane alltid driva gjennom eit idéprosjekt med så høg kvalitet som 
omstenda tillèt dei, medan administratorane helst vil setja ein kurs som gir utteljing i 
rekneskapen og karrieren. 
I politikken fører dette til at leiarane rir på trendar i tida, vert redde for å gjera feil og unnlét å 
gripa inn for å styra landet. På universiteta fører det til fagleg forarming ved at fag som ikkje er 
matnyttige, vert sjalta ut, og ved at dei tilset lærarar og forskarar som vert pressa til å senka 
kvalitetskrava eller arbeida seg halvt i hel for å få studentar gjennom og halda løyvingane oppe. 
I pressa kan dette føra til ein upersonleg stil og forsøming av store sjansar, som når Aftenposten 
lèt marknaden for ei seriøs, konservativ storavis liggja open, for heller å konkurrera med 
Verdens Gang og Dagbladet - men berre litt.  
 
Dec 8, 2017 
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Jakta på jegeren 
Med rettkomen harme gjekk ei ung kvinne som ikkje ville verte eit namn i tabloidpressa, laus 
på Verdens Gang i eit oppslag i Dagbladet førre fredag. Saka galdt SMS-ar som Trond Giske 
(Ap) i 2011 sende henne etter ein sein festmiddag i partiet. Giske skal ha spurt kvar på hotellet 
det var fest, men teksten skal ikkje ha vore krenkjande, skreiv VG i ein større reportasje 14. 
desember i år. 
 
Det som låg under, var at nokon kunne finne det upassande at ein 44 år gamal næringsminister 
seint på kvelden tek kontakt med ei ung kvinne på 19 år. Her kunne det løyne seg noko som 
pressa kunne skrive om, og som ville øydeleggje den politiske karrieren til Trond Giske. 
 
SAL AV PRIVATLIV 
Store ressursar vart sette inn på å finne dette. VG fann ut kven den unge kvinna var og kontakta 
henne ei rekkje gonger; dei gjekk på henne sjølv, på mora, på vener og tidlegare kollegaer, til 
menneska kring henne tok til å tru at ho hadde vore utsett for noko alvorleg. 
 
Men til Dagbladet sa ho at ho aldri hadde motteke ein upassande SMS frå Trond Giske, og la 
til: «Det eneste upassende og krenkende jeg har opplevd i denne 'saken' er at journalister, i sin 
jakt på drittsaker overkjører meg og fratar meg retten til selv å eie, og definere, min egen 
historie. » Ho stod opp mot ei pressemakt som lever av å stele privatlivet til andre og selje det 
på gata. 
 
Dermed svekte ho den foreløpige hovudsaka for Verdens Gang og Dagens Næringsliv som har 
køyrd saka mot Giske. Med ei rekkje reportasjar, som kvar for seg og i skrivande stund ikkje 
har avdekt noko skandaløst med Giske, held Dagens Næringsliv andre aviser på gjerdet. Fordi 
vi ikkje veit om dei kanskje enno rugar på ei stygg historie om Giske, vågar vi ikkje kome han til 
forsvar. Giske er såleis heilt åleine mot avisa. 
 
FORMIDLINGSKUNSTEN 
Saka starta i Dagens Næringsliv 7. desember med reportasjen «Knytter rykter om seksuell 
trakassering til intern maktkamp». Her heitte det at leiaren av Arbeidarpartiets kvinnenettverk, 
Anniken Huitfeldt, på Aps gruppemøte på Stortinget dagen før hadde åtvara partifellane mot å 
nytte rykte om seksuell trakassering i maktkampen i partiet. 
 
Dermed fekk vi vite at det gjekk slike rykte i partiet, men ikkje kva for rykte, eller om kven. Det 
vart heller ikkje sagt kva for ein maktkamp det handla om. Men sidan det var snakk om 
seksuell trakassering, visste lesaren at det handla om ein mann. Rett under tittelen stod eit bilete 
av Jonas Gahr Støre og Trond Giske. 
 
Eit anna nyhende, som avisa ikkje nytta i tittelen, var at «flere Ap-representanter» rett etter det 
lukka møtet i Aps stortingsgruppe gjekk til journalistane i Dagens Næringsliv og la fram for dei 
kva som hadde gått føre seg på møtet. Det er fyrst og fremst ei illojal framferd som kan få 
lesaren til å tru at desse Ap-representantane nyttar avisa i ein intern fraksjonsstrid. 
Men avisa vil ha oss til å tru at det er moralsk forarging som driv Ap-representantane til 
illojalitet. Dei er «virkelig opprørte» over at Anniken Huitfeldt antyda at nokon nytta rykte om 
seksuell trakassering i ein intern maktkamp i partiet. Dei har reagert på at Huitfeldt hadde sagt 
at «det må være lov å gå på en smell», noko dei meinte «kunne oppfattes som bagatellisering av 
tilfeller av seksuell trakassering». Lesaren må no spørje seg om det i Ap finst verkelege døme på 
seksuell trakassering som Huitfeldtfløya vil leggje skjul på. 
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Samstundes veit lesaren at Huitfeld står Giske nær, og Dagens Næringsliv skal seinare syte for å 
slå fast at Huitfeldt er ein nær alliert med Giske (Dagens Næringsliv 13. desember). Ut frå 
vanleg kunnskap vert det no rimeleg å skjøne avisreportasjen slik at Trond Giske har «gått på en 
smell», det vil seie gjort noko seksuelt upassande, og at Huitfeldt dekkjer over dette ved å 
mistenkeleggjere kvinnene som har varsla om smellen. 
 
Dette inntrykket forsterka Dagens Næringsliv dagen etter med eit intervju med Ap-veteranen 
Gro Balas, som i 2002 trua med å gå inn for valboikott av partiet om Trond Giske vart vald inn 
i partileiinga. 
 
Balas gjekk hardt ut mot Huitfeldts åtvaring mot å nytte rykte om seksuell trakassering i indre 
partistrid, og meinte at dette «mistenkeliggjør kvinner som varsler». Med andre ord og mellom 
linene: Trond Giske har gjort noko seksuelt upassande, men venene hans prøver å verne han 
ved å mistenkeleggjere kvinnene som varslar om overgrep. 
 
#METOO 
Reportasjane i Dagens Næringsliv hadde no skapt eit univers der nokre synlege og nokre 
usynlege element understøtta kvarandre. Det vart snakka om seksuell trakassering på generelt 
grunnlag, medan konteksten var ein uklår partistrid som avisa ikkje behandla. Ingen namn vart 
nemnde, men «alle» visste at det handla om Trond Giske. 
 
Den 10. desember sa partiformannen Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv at det skal vere 
«trygt å si fra» om seksuell trakassering i Ap. Ord for ord sa han at «de som står frem (skal) 
slippe å få høre at de farer med rykter». Han la til at det no skulle vere lettare enn før å kome 
fram med vitnesbyrd om overgrep: «Metookampanjen har åpnet for at de som har vært 
krenket, kan stå frem, bli tatt på alvor og trodd, sier Støre.» 
 
På overflata var dette noko som alle kan skrive under på. Det positive i #Metoo-kampanjen er 
at han har gjort det lettare for overgrepsoffer å stå fram, og vanskelegare å gjere unge kvinner til 
fritt vilt. Men under overflata handla det om Giske. Det er han rykta gjeld. Kven skal lesaren tru 
på? Skal vi tru det ligg noko særs alvorleg under, sidan avisa køyrer reportasje etter reportasje 
om dette? Eller skal vi tru at Støre berre seier noko sjølvsagt om kvinnerettar? Ikkje noko av 
dette vert klargjort i avisa. 
 
MANNEN ER GISKE 
Slik vart saka i Dagens Næringsliv bygd opp trinn for trinn. Enno er alt berre prinsipielt og 
moralsk. Men reportasjane har oppretta eit overgrepsunivers med trakasserte og 
mistenkeleggjorde kvinner, bagatellisering av seksuell vald og vern av overgriparen som «gjekk 
på ein smell». Alt som manglar, er eit namn og eit andlet. 
 
Det kjem den 12. desember: «Ap-ledelsen har fått flere varsler om Trond Giske», var tittelen. 
No får vi høyre om desse SMS-ane som vi i ettertid veit var utan uanstendig innhald, og som 
kvinna det galdt, ikkje varsla om, men berre fortalde om til ein annan som tok det vidare til 
partileiinga, som etter ei undersøking konkluderte med at det ikkje var noko sak. 
 
Dagens Næringsliv fortel òg at Giske for fleire år sidan skal ha oppsøkt «omkledningsrommet» i 
samband med ei kulturframsyning. Fyrst dei siste vekene har denne «upassende» episoden 
vorte meld inn til partiet, men partisekretæren Kjersti Stenseng seier til Dagens Næringsliv at 
saka er utan substans. 
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Endeleg fortel Dagens Næringsliv oss at Giske skal ha opptredd «upassende» i samband med 
ein fødselsdag, og at nokon hadde bede leiaren for Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeld, om 
å ta saka opp med Giske. Men ingen veit kva dette upassande var, eller om Huitfeld tok dette vi 
ikkje veit kva er, opp med han. 
 
PRESSEDOMSTOLEN 
14. desember melde Dagens Næringsliv at Anniken Huitfeldt står fast på å gjennomføre ein 
intern diskusjon i partiet om misbruk av rykte. Samstundes seier Jonas Gahr Støre til avisa at 
han ikkje kjenner til at rykte om seksuell trakassering vert nytta i ein partistrid, ein strid han 
heller ikkje er kjend med. 
 
Dagen etter vart saka så langt summert opp av kommentatoren Eva Grinde i Dagens 
Næringsliv. Ho ville at lesaren skulle sjå for seg at ho var Ap-medlem og kjende til ei «vond 
historie» som involverte «en ung kollega og en politiker i en fremskutt maktposisjon, som for alt 
du vet står på trappene til å bli enda mektigere». 
 
Den vi då ser for oss, er sjølvsagt Trond Giske. Grinde gjekk vidare med å spørje om kor 
freistande det ville vere å varsle om seksuell trakassering i Ap, etter at Anniken Huitfeldt har 
sagt at rykte om slikt ikkje skal nyttast som middel i interne maktstridar, og etter at Jonas Gahr 
Støre har sagt at sakene Dagens Næringsliv og VG har bringa fram mot Giske, er substanslause? 
Her sette Grinde fyrst opp ein hypotetisk situasjon der ein framståande politikar gjer overgrep 
mot ei yngre kvinne. Lesaren vert oppmoda om å sjå dette for seg. Så sette Grinde dei reelle 
utsegnene til Huitfeldt og Støre opp mot den hypotetiske overgrepshistoria, som kanskje er der, 
men som enno ikkje var varsla om. Så sa ho at det Støre hadde sagt om dei substanslause rykta 
om Giske, som Dagens Næringsliv har spreidd, hindra varslarar i å seie frå om den hypotetiske 
historia ho sjølv og avisa hadde teikna opp. Ho ville altså verne eit hypotetisk offer, men vart 
moralsk forarga over at Støre og Huitfeldt ville verne Giske, som avisa hennar inntil vidare 
hadde gjort til eit verkeleg offer. 
 
For alt avislesaren veit, kan det dukke opp saker som syner utnytting av skilnad i alder og 
posisjon, og Dagens Næringsliv vil då få honnør for å ha hjelpt til med at verkelege offer kjem 
lettare fram med sakene sine. Samstundes har lesaren undervegs vanskeleg for å felle ein eigen 
dom i saka og vert ein rein tilskodar. 
 
PARTIDOMSTOLEN 
Onsdag melde Dagens Næringsliv at Ap-leiaren Jonas Gahr Støre hadde kalla inn Trond Giske 
til eit møte der han ville få «fremlagt dokumenter som kan få alvorlige følger for hans fremtid 
som nestleder», fordi fire «kvinner som har sentrale roller i partiet», har varsla om «upassende 
oppførsel overfor kvinner» frå Giske. 
 
For den vanlege avislesaren er desse fire varsla endå vagare enn dei tidlegare, samstundes som 
dei kan vere meir alvorlege, sidan Støre tek affære. Forventninga til at det no er kome fram 
noko meir alvorleg, er sterkt heva. «En ny fase», kalla dei det i Dagens Næringsliv. 
Det går mot siste akt, og ingen veit om Giske går under med eit brak eller eit klynk, slik T. S. 
Eliot avslutta det namngjetne diktet «The Hollow Men». 
 

Dec 22, 2017 
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Metoopia 
Det manglar ikkje på euforiske kommentarar til #MeToo-rørsla, den største mediehendinga dei 
siste månadane. Ho er òg eit borgarvern på område der rettssamfunnet har svikta, som når 
politikarar tek seg seksuelt til rette overfor rusa tenåringar i ungdomsorganisasjonane, eller når 
regissørar forlangar sex for filmroller på eit vis som viskar ut grensa mellom vald og det 
friviljuge. 
 
Eg har sjølv to unge døtrer, og finn det lett å stø #MeToo der rørsla gjer det vanskelegare for 
vaksne å utnytte yngre kvinner seksuelt, og då særleg innanfor politikk og kultur, der dårleg 
oppførsel og overgrep synest å vere overrepresentert. Men òg i den vanlege festkulturen, der det 
flyt av alkohol og andre rusmiddel, er innsats frå foreldra og god kontakt med borna to av fleire 
ting som må vere på plass om dei skal kome seg gjennom tenåra utan uheldige røynsler. Om 
#MeToo gjer denne oppgåva lettare, og tvingar fram større respekt for den personlege 
integriteten til unge menneske, lyt alle vere takksame. 
 
Langt meir skeptisk til rørsla er eg når det gjeld konsekvensane ho kan få for omgangen mellom 
vaksne. Som alltid når det gjeld masserørsler, har òg #MeToo skuggesider. Når ei masserørsle 
grip inn i kjønnsrelasjonane, og lynsnøgt vil kaste om på omgangsformer og straffe dei som bryt 
nye reglar, vert grensa til privatlivet lett kryssa. Det gjev meg ei kjensle av at det personlege skal 
politiserast på eit vis som går den personlege fridomen i næringa. 
 
KONTRAREVOLUSJONEN 
#MeToo ser ut som ein revolusjon, men er ein kontrarevolusjon. Det reaksjonære ved rørsla 
ligg særleg i to omstende: gjeninnføringa av sosial kontroll over seksualiteten og gjenopplivinga 
av kjønnsstereotypiar om «den farlege mannen» og «den hjelpelause kvinna». 
I artikkelen «Om å gjøre kvinna liten» (Klassekampen 13. januar 2018) skriv kultursjefen i 
Aftonbladet, Åsa Linderborg, at «metoo har bare to aktører: gjerningsmannen, som gjøres til 
representant for alle menn, og offeret, som er helt blottet for ansvar eller alternativer». 
Som døme nemner ho ei kvinne som vart med ein dobbelt så gamal medieprofil til 
hotellrommet hans, og som då han ville kysse, vart «så villrådig at jeg ikke gjorde noen 
motstand». «Metoo framstiller halve menneskeheten som fullstendig kraftløs», seier Linderborg. 
 
Det er ikkje vanskeleg å finne fleire døme på dette i #MeToohistoriene. Ei vaksen kvinne som 
den tidlegare leiaren for Vänsterpartiet i Sverige, Lars Ohly, la an på i partibaren i Malmö, 
klarte ikkje å gje han klar beskjed om at tilnærmingane hans var uønskte, men «ble stående som 
naglet til gulvet» (Klassekampen 20. januar 2018), som om total handlingslamming skulle vere 
ein naturleg reaksjon på ei uønskt seksuell tilnærming som truleg kunne ha vore unngått med ei 
venleg og klar avvising. 
 
Det som for utanforståande verkar som ein kommunikasjonssvikt mellom to vaksne menneske, 
førte til at Ohly måtte forlate Vänsterpartiet. Han vart òg sagt opp frå arbeidet sitt som leiar for 
Funksjonsrett, ein samlingsorganisasjon for funksjonshemma i Sverige. 
 
LÅGT RISIKOMEDVIT 
Den 17. og 23. november i fjor la Aftenposten fram mange døme på uanstendig og 
nedverdigande framferd hos menn i musikk- og teatermiljøa. Men mange av historiene var 
samstundes døme på at enkelte yngre kvinner har lågt risikomedvit og tungt for å seie frå om 
kva dei vil og ikkje vil. 
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Til dømes fortel Aftenposten om ei kvinne som vert med ein mann heim og søv fullt påkledd i 
senga hans. Nokre dagar seinare inviterer han henne ut, og igjen vert ho med han heim, og no 
«shamer» han henne fordi ho ikkje vil liggje med han, og da kjenner ho seg så «skyldig» og 
dessutan så «sterkt beruset» at ho «ga opp for presset hans». 
 
Ei anna kvinne overnattar hos ein einsleg mann for å spare pengar til taxi, og når han gjer 
tilnærmingar, «tør» ho ikkje å bli sint, men ber om å få sove, og legg seg då i mannens 
dobbeltseng. Då mannen held fram med å mase, gir ho til slutt etter, sjølv om ho «følte at hun 
sa fra». 
 
Idet desse kvinnene soleis seier frå seg statusen som sjølvstendige personar, får dei behov for at 
nokon andre skal verne dei. Det kan ikkje vere rettsstaten, for det dei skal vernast mot, er ikkje 
alltid forbode. Det kan heller ikkje vere mennene som skal verne dei, for det er mennene dei 
må ha vern mot. 
 
FOLKEDOMSTOLEN 
Det er ikkje mogeleg å gjeninnføre straff for utanomekteskapeleg seksualitet, påby kristen tru og 
moral eller skilje menn og kvinner frå kvarandre i samfunnslivet. Men den nye reguleringa av 
seksualiteten kan skje gjennom offentleg skandalisering med mobb og folkedomstol som høgste 
rettsinstans. 
 
I artikkelen «The Warlock Hunt» (The American Interest nr. 6/17) samanliknar forfattaren 
Claire Berlinski #MeToo-skandaliseringa av åklaga kjendisar som står fram og vedkjenner 
syndene sine, ber om tilgjeving og deretter vert støytte ut i det ytste mørkeret, med 
Moskvaprosessane under Stalin og dei såkalla «kampsesjonane» under den kinesiske 
kulturrevolusjonen. 
 
Om det sjølvsagt ikkje dreier seg om fysisk likvidering under eit politisk diktatur, er den 
dramaturgiske likskapen slåande: Alle dei skulda seier omtrent det same, som om dei mekanisk 
les opp ei kollektiv skuldvedkjenning som klagaren har skrive for dei. Alle tek all skuld på seg; 
alle gjentek at det ikkje betyr noko at dei ikkje visste kor gale det var, det dei gjorde; alle seier at 
kjenslene til offeret er det einaste viktige; alle lovar bot og betring; alle er omgjevne av ei 
moralsk opphissa ålmente som trugar med å rive i filler alle som bryt mønsteret for den rituelle 
prosessen. Og nett som dei skuldige i Moskvaprosessane og kampsesjonane i Kina visste at dei 
ville verte avretta, veit alle dei #MeToo-tiltalte at dei trass i vedkjenningane og lovnadene sine 
kjem til å verta sosialt øydelagde for alltid. 
 
INKVISISJONEN 
Meininga med desse offentlege skodeprosessane er verknaden på massane: Folk skal få fjerna 
dei siste spora av reaksjonær tenking frå kropp og sinn, og om ikkje dette lukkast heilt og fullt, 
skal dei få sjå den offentlege audmjukinga og økonomiske øydelegginga som ventar alle som 
heretter vert skulda for pågåande kurtise, ubedne kyss eller til og med «eit uønskt strøk over ein 
rygg», som Berlinski tilspissa seier. 
 
Om ein mann - i trua på at han kan lukkast i å gjere kur til ei kvinne - legg handa på feil stad på 
kroppen hennar, kan han verte skandalisert for livet, miste alle tillitsverv og verte sparka frå 
jobben. Det er nok at den eine kjenner seg som offer for å få den andre dømd. Handlinga treng 
ikkje vere ulovleg. Det er nok at ho vert skildra som uønskt i etterhand. 
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Brotsverket vert aldri forelda. Tiltale, rettssak og straffeutmåling skjer utanfor rettsstellet, på 
sosiale medium og i pressa, og straffa er livsvarig gapestokk, øydelegging av ekteskap og yrke. 
Det gjeld òg for hendingar som ligg ti eller tjue år attende, som ikkje gav nokon varige mein og 
som i ein rettssal ville ha ført til full frifinning. 
 
Slik tek Twitter, Facebook og pressa statens, kyrkjas og domstolens gamle roller i overvakinga 
av det seksuelle livet. Ikkje rettsstellet, men mobben, tek seg av tiltale og straff for brot på ein 
seksualmoral som ein moralsk elite har laga og pressa gjennom til kollektiv norm. 
Denne nye overvakinga er meir effektiv enn den vi hadde før den seksuelle revolusjonen. Ho 
har millionar av agentar, tystinga på ein syndar skjer på nokre sekund, den offentlege avrettinga 
kjem i løpet av timar og det finst korkje nåde eller benåding. 
 
Feb 16, 2018 
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Media som aktor og dommar 
Nett då det såg ut som om Senterpartiet trass alt kunne stå att som eit av dei vaksne partia i 
landet, vart dei råka av slikt griseprat som tek tankane attende til barndomen. Den vulgære 
meldinga som no står så sentralt i Senterpartiet, vekkjer for meg minne om ei hending på 
Strand folkeskule på Modum, der eg gjekk då eg var tolv år gamal. 
Den eine sida av skulebygningen kvilte på nokre låge mursøyler med ein smal passasje mellom 
søylene og kjellarmuren. Her inne kom det sjeldan vaksne, for ein måtte huke seg ned for å 
komme inn, og passasjen vart nytta som alternativt medium. Her stod mykje av det alle visste 
om det seksuelle livet, men som det ikkje var pent å seie. 
Éin gong bringa veggavisa eit nyhende som braut inn i ei større ålmente: «Læraren har pult», 
hadde nokon skrive med krit på muren. Dette var noko alle visste, eg òg, for «læraren», det var 
far min, den einaste mannlege læraren og skulestyrar på den todelte skulen. I passasjen var saka 
sterkt utbrodert og illustrert, ho vart stadig oppdatert og fekk mange lesarar. 
Éin dag kom far inn i klasserommet til fyste skuletime med ei bøtte vatn og ein svamp. «Det er 
komme griseprat på muren nede», sa han i udramatisk toneleie. «Kan dei to som er 
ordensmenn, berre gå ned og vaska det av?» Ordensmennene tok bøtta og svampen og gjekk 
ned til arbeidet, medan far tok opp att undervisinga som om ikkje noko var hendt. Grisepraten 
retta mot skulestyraren kom ikkje attende. 
 
DEN STORE DOVEGGEN 
Slik kan ein tone ned ei slik sak. I Senterpartiets grisepratsak skjedde det motsette. Saka vart 
blåst opp. Etter tal frå FN-sambandet er over 250.000 kvinner vortne valdtekne under krigen i 
Kongo, og av dei er mange fysisk øydelagde for livet. Og her heime driv ein på med svære 
prosessar om ei Messenger-melding som har henta inspirasjonen sin frå gamle doveggar og 
hemmelege passasjar. Sansen for proporsjonar synest å vere forsvunnen frå ålmenta. Det er 
sanneleg lenge sidan verdskrigen. 
Det alvorlege i saka ligg nett her: At eit einskilt døme på fornærmande grise- og fylleprat har 
vorte ei kjempesak som har dominert den norske ålmenta i vekevis. Når den ubehagelege 
grisepraten, som burde ha vore takla internt, vert overdimensjonert til eit svært brotsverk, som 
om nokon er vorten gjengvaldteken eller drepen, vert den ukjende gjerningsmannen til ein 
brutal valdsmann. 
Og fordi ein ikkje veit kven han er, berre at han må vere éin av dei ti på hytta, vert alle ti råka. 
Familiane deira vert råka. Og det er pressa som står for straffa. 
 
PRESSA SOM DOMSTOL 
Men pressa står ikkje for berre straffa. Dei står for heile moroa. Det er dei som bles 
overtrampet opp til enorme dimensjonar ved å klistre toskeskapen opp over alle framsider og 
gjere sine eigne organ til alternative medium for vulgær tale. Når dei «tek saka» på dette viset og 
gjer henne til ei stor kriminalsak, då køyrer pressa saka som rettssak. I praksis forlèt pressa då 
rolla som maktkritikar eller «fjerde statsmakt», og tek i staden over rolla til den tredje 
statsmakta, rettsvesenet. 
Brått fungerer pressa som påklagar og etterforskar, det vil seie politimakt. Pressa leier 
etterforskinga, i fullt påsyn for publikum. Pressa vel ut alle dei mistenkte og limer portretta 
deira opp på veggen, også det i full offentlegheit. 
Men dermed har dei òg teke på seg rollene som dommar og straffevesen. Straffa er svekt 
omdøme, kanskje òg øydelagd karriere og økonomi. Og denne straffa vert tilmålt og utførd i og 
med mistanken. Idet pressa klistrar opp namn og bilete av alle kom kan ha sendt den stygge 
meldinga, vert alle dømde og straffa berre på grunnlag av at dei kan ha gjort noko. 
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RETTSPRINSIPPA 
Det vil seie at pressa tek over rolla som rettsvesen, medan dei skit i grunnprinsippa til 
rettsvesenet. Der ein mogeleg gjerningsmann elles vert sett på som uskuldig til det motsette er 
prova, vert han no dømd og straffa berre fordi han 
kunne ha gjort noko. 
Det er ikkje slik rettsvesenet skal fungere. Om ei uoppklart kriminalsak har ti mistenkte, sender 
ikkje påtalemakta ut namnet på og bilete av ti mogelege gjerningsmenn for å informere 
publikum om kven som kan ha utført brotsverket. 
Om no saka aldri vert oppklara, vil alle ti og familiane deira ha fått straffa si for noko som 
kanskje berre éin av dei har gjort. Berre totalitære regime straffar på dette viset. Ja, og så den 
liberale pressa, då, som skipar til folkefest med gatejustis og offentlege avrettingar av tilfeldige 
dømde. 
 
Apr 27, 2018 
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Kvardagsrevolusjonen 
Dagens radikale pensjonistar kan minna kampsakene sine frå ungdomen og sjå mange av dei 
vunne i form av store samfunnsforandringar. Men sekstiåttarane har lidd store nederlag òg. Det 
har ikkje vorte større nærleik mellom politikarar og folk, men mindre. Den politiske 
sjølvråderetten har heller skrumpa inn enn vakse. Det kapitalistiske økonomiske systemet er 
ikkje svekt, men styrkt. 
 
Men i privatlivet - det vil seie i lommene av fridom som den økonomiske og politiske makta 
tillèt oss - er sekstiåttarane no tilårskomne herrar. Kulturradikalismen er lausungen til 
kapitalismen, sa filosofen Gunnar Skirbekk ein gong. No er lausungen vorten vaksen og lever i 
borgarleg ekteskap med kapitalisten. 
 
HATET TIL VESTEN 
Det venstresosialistiske verdsbiletet som før 1968 berre vart dyrka av eit lite mindretal, går no 
inn i horisonten til livet vårt og tenkinga vår. Eit klart døme på dette er synet på den historiske 
rolla til Europa og Vesten. Den venstreorienterte kritikken av den eurosentriske utviklingsideen 
som plasserer vestleg sivilisasjon på eit høgare steg i eit historisk utviklingshierarki enn andre 
sivilisasjonar, har vunne fram overalt. 
 
Den nærast motsette oppfatninga av den europeiske sivilisasjonen som historisk eineståande i 
sin vondskap, vart i 1960- og 70-åra formulert med kunstnarleg kraft og etisk patos i Jan 
Myrdals En lillojal europeers bekjennelser og Jens Bjørneboes Stillheten. Men det som då var 
opprørske tankar på ein politisk ytterfløy, kan vi no finne i lærebøkene på ungdomsskolen, om 
enn i svekt form. Den grunnleggjande kritikken av vestleg sivilisasjon hos radikale forfattarar 
som Myrdal og Bjørneboe gjekk over i identiteten til den yngre generasjonen, og fann derifrå 
vegen inn i horisonten for korleis vi i dag lever og tenkjer. 
 
Kritikken av Vesten var fyrst eit uttrykk for ønsket om å avløyse det kapitalistiske økonomiske 
systemet med ei meir rettvis ordning. Men fordi slik kritikk ofte var revolusjonær og knytt til 
marxistisk klasseteori, fekk dei vestlege opposisjonelle eit problem med at den vestlege 
arbeidarklassa gjennom kapitalisme og sosialdemokrati var vorten velståande. 
I eit globalt perspektiv kunne det sjå ut som om dei vestlege underklassene var ein del av 
overklassen, medan den verkelege underklassa levde i den fattige, tredje verda. Rikdom og 
fattigdom, velferd og naud følgde så å seie hudfargane: dei kvite var alltid rike, dei farga alltid 
fattige. Dette førte til at etterkrigstidas marxistiske renessanse aldri kom seg heilt fri frå ein 
skugge av rasetenking. 
 
IMPERIALISME 
Den arketypiske teksten som fremja slik marxistisk rasetenking, var Jean-Paul Sartres føreord til 
Franz Fanons Jordens fordømte frå 1961. Her retta Sarte raseriet sitt mot «europearane» og det 
«feite, bleike (europeiske) kontinentet». Ikkje berre leiarane i kolonimaktene, men òg dei 
europeiske folka var skuldige i brotsverka til imperialismen. I Europa var «det å vere menneske 
det same som å vere medskuldig i kolonialisme, fordi vi alle utan unnatak har profittert på den 
koloniale utbyttinga». Dimed oppstod tendensen til å oppheve skilnaden mellom klassar og 
individ i Europa og Vesten; alle vart «kvite». 
 
Men implisitt i Sartres raseri låg det likevel eitt unnatak. Den «kvite» som gjekk til åtak på 
Vesten, gjekk fri, fordi han tok standpunktet til dei fattige. Han vart, som Jan Myrdal sa, «ein 
illojal europear». I marxistisk perspektiv var han ein borgar eller småborgar som skifta 
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klassestandpunkt og gjekk over til arbeidarklassen. Men no gjekk dei globale klasseskilja 
mellom hudfargane. Sartre og dei som tenkte og handla som han, skifta ikkje berre syn; dei 
skifta hudfarge. 
 
Dette greip Dag Solstad intuitivt i Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske 
vekkelsen som har hjemsøkt vårt land (1982), der den skuffa marxist-leninistiske lektoren 
andlet til andlet med maoismenederlaget heldt fast grunnideen i verdsbiletet sitt med orda: «Jeg 
gjør alt for ikke å være en hvit mann.» 
 
VENSTRESIDETRAUME 
Frå det revolusjonære oppsvinget på 1960-talet til maoismens fall etter Maos død i 1976 og 
verdskommunismens fall i 1989-90 var det lett å vere revolusjonær. Halve verda var 
kommunistisk, ein milliard kinesarar gjekk som eit enormt marxistisk hornorkester i spissen for 
historietoget mot det sosiale paradiset, og i høgttalarane høyrde vi alt varsla om snarleg 
framkomst i det lova lukkelandet. Det såg ut som om det berre var eit spørsmål om tid før heile 
kloten var «frigjord», og i denne kampen stod dei norske radikalarane tett saman med 
frigjeringsrørslene i den tredje verda. 
 
Men fleire uventa sjokk traumatiserte den venstresosialistiske rørsla: Kinas overgang til 
kapitalistisk diktatur under Deng Xiaoping i 1979, massakren mot demokratidemonstrantane 
på Tienamen-plassen i Beijing i 1989 og samanbrota i Sovjetsambandet og dei austeuropeiske 
landa i 1990-91. Venstresosialismen er aldri komen over desse lagnadsslaga; dei var for harde, 
vonde og personlege, òg for udogmatiske sosialistar som ikkje hadde selt sjela si til Moskva eller 
Peking. 
 
Det som gjekk tapt, var trua på at kommunismen var praktisk gjennomførbar. Revolusjonane i 
Russland og Kina hadde ikkje skapt den lukka dei lova, men dette var ikkje så viktig. Det hadde 
ikkje så mykje å seie at desse revolusjonane hadde fått nokre kritikkverdige resultat som 
hungersnaud, konsentrasjonsleirar og diktatur. Det viktige var at dei utfordra kapitalismen og 
«prova» at historia ubønhøyrleg gjekk i lei av kommunisme overalt. På grunn av Lenin og Mao 
kunne vi vite at folket var i stand til å velte dei kapitalistiske økonomiske og politiske systema 
over heile verda. 
 
I 1980- og 90-åra fall denne trua. Det at Kina, Sovjetsambandet og Aust-Europa sa farvel til 
kommunismen, råka identiteten til venstreradikalarane så grunnleggjande at mange som hadde 
levd med sosialismen heile livet, brått tok ut skilsmisse. Andre forstumma og sokk attende i det 
private. Ingen var urørde. Ein meir enn hundre år gamal tradisjon som hadde gjeve svaret på 
alle gåtene til den moderne tida, var med eitt knust og ferdig. Kva no? 
 
KVARDAGSPERSPEKTIVET 
Dei radikalarane som heldt fast på livsprosjektet sitt, måtte gje opp tanken på snarleg reform av 
det verdsøkonomiske, kapitalistiske systemet, og i tillegg akseptere at det i overskodeleg tid 
ikkje fanst noko truverdig alternativ til det liberale, representative demokratiet med floraen av 
politiske parti og jamlege valkampar. Det var to digre nederlag. 
 
I praksis innebar dette at radikalarane måtte forsone seg med det verste dei visste: den 
nyliberalistiske kapitalismen som lenka folk fast i rolla som utbytta arbeidskraft og undergrov 
ideane om lokal og nasjonal sjølvråderett. Kva var det då att av heile sosialismen? 
I det marxist-leninistiske miljøet, som kanskje var aller hardast råka, skjedde krisehandteringa 
mellom anna gjennom eit strategisk tilbaketog til det Kjersti Ericsson, AKP (m-l)-leiar i 1984-



 402 

1988, kalla «kvardagsperspektivet»: Ho meinte at dei revolusjonære måtte leggje dei politiske og 
økonomiske revolusjonane på is og konsentrere kreftene om mindre oppgåver ein faktisk 
kunne løyse, fortrinnsvis knytte til den kvardagslege livsverda. Heilt konkret tydde dette at dei 
revolusjonære måtte satse på kvinnekamp og antirasisme. 
 
I Den flerstemmige revolusjonen (1991) gjekk Kjersti Ericsson inn for å «bygge opp sosiale 
krefter, rørsler, organisasjoner, organisasjonsformer, allianser, arbeidsmåter, kunnskap og 
bevissthetsformer som peker framover, som 'foregriper' sosialismen», eller sagt på eit anna vis: 
Dei revolusjonære skulle før revolusjonen skape samfunnsformer og former for medvit som 
auka sjansen for at revolusjonen, når han kom ein gong i framtida, ville lukkast. 
Programmet til Ericsson var å gå inn for ein kulturrevolusjon som kunne bane vegen for eit 
seinare politisk og økonomisk systemskifte. Hovudsakene var som sagt kvinnekampen og 
antirasismen - og den sistnemnde var i praksis ein kamp for innvandrarar og innvandring. 
Sekstiåttarane hadde naturlegvis òg andre kampsaker, men frå slutten av 1970-åra var det desse 
som stod øvst på lista for dei mest politisk medvitne ungdomsopprørarane i AKP (m-l) og 
omland. 
 
May 4, 2018 
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Innvandringsrevolusjonen 
Då den internasjonale kommunismen braut saman gjennom Kinas overgang til kapitalisme og 
Sovjetunionens oppløysing, svara marxist-leninisten og den tidlegare AKP-leiaren Kjersti 
Ericsson med å leggje den politiske og økonomiske revolusjonen på is og satse på 
«kvardagsperspektivet». I boka Den flerstemmige revolusjonen (1991) gjekk ho inn for ein 
kulturell revolusjon som førebuing til den politiske revolusjonen. Mellom hovudsakene var 
kjønnskamp og antirasisme. 
 
KJØNNSKAMPEN 
Den kulturrevolusjonen ho tilrådde på kjønnsområdet, hadde halde på i alle fall sidan Georg 
Brandes kom til Kristiania med sin kulturradikalisme på 1870-talet og Norsk 
Kvinnesaksforening vart skipa i 1884. 
 
Likevel var likestilling og seksuell fridom eit elitefenomen fram til sekstiåttarane tok 
kulturradikalismen til eit breitt sosialt gjennombrot på 1970-talet, ikkje minst ved at ei radikal 
merkesak som sjølvbestemt abort vart ført til siger. 
 
I dag er det ikkje lenger «radikalt» eller «opprørsk» å vere feminist, «mjuk mann», motstandar 
av fastlagde kjønnsroller og diskriminering av det som på 1960talet enno vart kalla seksuelle 
minoritetar. På desse områda er vi alle kulturradikalarar, og her har sekstiåttarane sigra på brei 
front. Avvikarane og minoritetane er no dei som stiller seg tvilande til dei nye normene eller 
ikkje lever etter dei. 
 
Sigeren til sekstiåttarane i kjønnskampen er så overveldande at vi for lengst har byrja å ta tak i 
dei negative utslaga som svekt reproduksjonen og faren for genetisk manipulasjon av 
mennesket. 
 
INNVANDRINGSPOLITIKKEN 
Mindre opplese og vedteke er det at sekstiåttarane spela ei hovudrolle i å kjempe fram den 
liberale innvandringspolitikken. Det var mange årsaker til utviklinga av synet på flyktning- og 
innvandringssaka hos ålmenta. Veksten i innvandringa førte saka opp som noko alle måtte ta 
stilling til, og kulturen hos norske politikarar, pressefolk, friviljuge organisasjonar og kristne 
kyrkjelydar var i utgangspunktet å ta vel imot flyktningar og asylsøkjarar. 
 
Det ytste venstre spela likevel ei sentral rolle som pådrivar for å sjå på liberal 
innvandringspolitikk som både etisk rett og ein samfunnsmessig føremon, og ikkje minst for å 
sjå på streng innvandringspolitikk som både open og løynd rasisme. 
 
I denne artikkelserien drøftar eg om synspunkta til sekstiåttarane har fått breitt gjennomslag i 
samfunnet. Eg tek her ikkje opp om desse synspunkta hadde støtte i dei faktiske tilhøva, noko 
som ville krevje ein langt meir inngåande studie. Dette handlar altså ikkje om framandfrykt og 
rasisme i Noreg, men om kva gjennomslag sekstiåttarane fekk på innvandringsfeltet. 
I doktoravhandlinga Sosialmoralsk engasjement og politisk aktivisme (2007) går historikaren 
Knut Nydal gjennom framveksten av ei antirasistisk rørsle i Noreg i tidsrommet 1975-1988. I 
dette omfattande og lite påakta arbeidet legg Nydal i detalj fram korleis to små miljø på 
venstresida var dei viktigaste utklekkingsstadene for mykje av språkbruken, tenkjemåtane og 
aksjonsformene som seinare vart meir vanlege i striden om innvandring og rasisme, særleg når 
det gjeld samankoplinga av rasisme og innvandring hos nokre deltakarar i ordskiftet. 
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Dei to miljøa var det marxist-leninistiske partiet AKP(m-l) og Immigrantenkollektivet, ein 
møteplass mellom innvandrarintellektuelle og sosialantropologar i Oslo. I det følgjande nyttar 
eg i stor mon Nydals avhandling som kjelde når det gjeld fakta i denne samanhengen, men står 
sjølvsagt sjølv ansvarleg for korleis fakta vert nytta. 
 
FRAMANDARBEIDARANE 
Tidleg på 1970-talet meinte marxist-leninistane at «importen av fremmedarbeidere [var] en 
trussel mot norske arbeidere», som AKP(m-l)-organet Klassekampen skreiv under tittelen 
«Steng grensene». Masseinnvandring av menneske på leiting etter arbeid vart oppfatta som 
uttrykk for storkapitalens ønske om mobil arbeidskraft på tvers av nasjonsgrensene, og såleis 
noko arbeidarklassen måtte setje seg til motverje mot. 
 
Men mot slutten av 1970talet skifta AKP(m-l) hovudvekta frå lina om ei nasjonal kommunistisk 
utvikling til ein internasjonalisme prega av ideologisk tredjeverd-isme. Partiet meinte no at 
innvandringsstoggen som Stortinget hadde vedteke i 1975, var eit uttrykk for «statleg rasisme», 
eit nesten nytt omgrep i norsk samanheng. 
 
I boka Jeg er ikke rasist, men... skriv samfunnsforskaren Ottar Brox i eit kapittel om «statlig 
rasisme» at omgrepet på 1980talet spreidde seg på «venstrearenaen, det vil i Norge si AKP med 
RV og Klassekampen, de antirasistiske organisasjonene og deler av SV og det vi kan kalle 
venstreopposisjonen i DNA, med utløpere til avisene og NRK». 
 
Før dette hadde AKP(m-l) eit slags monopol på innvandringssaka mellom dei politiske partia, 
om ein skal tru Nydal. Alt i 1976 hadde Faglig 1. mai-front, som var dominert av marxist-
leninistane, laga ei eiga framandarbeidaravdeling med parolar mot rasisme, og knytte dermed 
innvandringsmotstand til rasisme. 
 
I februar 1978 gav Klassekampen ut eit femspråkleg spesialnummer med «fremmedarbeidere 
og rasisme» som tema. Få, kanskje ingen, var så tidleg ute som marxist-leninistane med ideen 
om at innvandringsskepsis djupare sett er rasisme. 
 
IMMIGRANTENKOLLEKTIVET 
Ei anna ideologisk sterk gruppe på venstresida var Immigrantenkollektivet, opphavet til det 
seinare Antirasistisk Senter. Ideologisk vart det vesle miljøet sterkt prega av den pakistanske 
forfattaren og menneskrettsaktivisten Khalid Salimi som kom til Oslo i 1976 og ifølgje Nydal 
tilførte gruppa eit klart definert tredjeverdsperspektiv, det vil seie at det norske samfunnet vart 
sett i eit globalt perspektiv der den sentrale motsetninga gjekk mellom industrisamfunna som 
utbytarar og utviklingslanda som utbytte. 
 
Fleire i krinsen rundt Khalid Salimi var studentar ved sosialantropologisk institutt på Blindern, 
og møtet mellom desse to miljøa førte til skipinga av bu- og arbeidskollektivet 
Immigrantenkollektivet, som i fellesskap gav ut og redigerte tidsskriftet Immigranten, som kom 
med sitt fyrste nummer i 1979. Bak tidsskriftet stod ifølgje ein artikkel i Aftenposten 8. mai 
1979 «en gruppe på omkring 20 personer», som var «innvandrere og folk fra alle kanter av 
landet som interesserer seg for politiske spørsmål (...), men som er politisk uavhengige». 
I leiarartikkelen til Immigranten heitte det at «Norge er idag et samfunn som består av flere 
raser», og at i slike «moderne fler-rase-samfunn blir minoriteter - som for eksempel 
innvandrerne - neglisjert og fratatt de fleste rettigheter» (sitert etter Aftenposten). 
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Immigrantenkollektivets målsetting var å påvise rasisme i Noreg, som vart presentert som eit 
land med ei rasistisk historie: «Vi har lang erfaring med diskriminering av andre grupper: 1. 
samene, 2. sigøynerne, 3. jødene, 4. fremmedarbeiderne» (sitert etter Nydal). 
Den famøse «jødeparagrafen» frå 1814, som nekta jødar tilgang til riket, vart plassert i same 
kategori som innvandringsstoggen frå 1975. På denne måten vart diskriminerande handsaming 
av innvandring og framandarbeidarar definert som utslag av rasisme, samstundes som rasisme 
vart forklart som ein makt- og undertrykkingsreiskap som majoritetsbefolkninga strukturelt 
brukte mot minoritetar. 
 
NYRASISMEN 
Utfordringa for Immigrantenkollektivets analyse var at dei oppfatta Noreg som ein del av eit 
globalt undertrykkingssystem som ytra seg rasistisk, samstundes som nordmenn ikkje opplevde 
seg sjølve som rasistar, og i det store og heile tok vel imot flyktningar og innvandrarar, då sett 
vekk frå rasistar ytst til høgre. 
 
Denne utfordringa vart lettare å møte etter utgjevinga av Martin Barkers The New Racism 
(1981), som gjorde greie for eit utvida rasismeomgrep. Barker ville vise at dei politiske 
høgrekreftene hadde gjeve opp den biologiske rasismen etter at han var blitt diskreditert av 
nazismen, men no førte han vidare på kulturelle premissar. 
 
Nett som den biologisk baserte rasismen hadde hevda at menneska var biologisk determinerte, 
hevda den kulturelle rasismen at menneska var kulturelt determinerte. Om menneske blir like 
forma og fanga av «kultur» som av «rase», kan «kultur» nyttast på same måte som nazistane 
hadde nytta «rase» som makt- og undertrykkingsreiskap. 
 
Gjennom dette omgrepet om nyrasisme eller kulturrasisme vart den usynlege rasismen mykje 
lettare synleg. Ideen om at det var «naturleg» å kjenne fråstand til etnisk framande menneske, 
stod fram som identisk med ideen om essensielle skilnader mellom grupper, og dermed vart 
snakk om «kulturforskjellar» avkledd og stod fram som basert på rasistisk tankegods. 
Den gamle, biologisk baserte rasismen vart omkoda til innvandringsmotstand basert på idear 
om at innvandrarar kunne vere så kulturelt «framande» at det utelukka assimilering i 
vertssamfunnet på kort tid eller i større mengd. Slike idear om kultur som skilje mellom 
menneske vart omtala som omkoda rasisme. 
 
Denne analysen fekk ikkje noko beinveges gjennomslag i norske fag- og presse miljø, slik Nydal 
ser det. Mange oppfatta teorien om nyrasisme eller kulturrasisme som for ekstrem. 
Men filosofen Ragnar Næss skriv i artikkelen «Den teoretiske veien til fortrengning av 
rasismen» frå 1999 at det i røynda kom1 eit seinare gjennomslag, fyrst i Regjeringens 
handlingsplan mot rasisme 1998-2001, der rasisme i all hovudsak vart definert etter innhaldet i 
Barkers nyrasismeomgrep og slik dette hadde vore oppfatta i Immigranten-miljøet. 
I innvandringsdebatten òg er det lett å finne døme på at eit utvida rasismeomgrep vann fram. 
Då kommunalminister Leif Haraldseth i 1987 føreslo å nytte anleggsbrakker som mellombels 
løysing på bustadproblemet for asylsøkjarar, meinte Khalid Salimi, som no leidde det nye 
Antirasistisk Senter, det var leitt at «slike rasistiske fordommer finnes helt oppe i regjeringen». 
Anette Thommesen i NOAS kalla framlegget «rasistisk». Klassekampen såg på Haraldseths 
utsegn som eit døme på «den nye rasismen» som ikkje nytta omgrepa til den klassiske rasismen, 
men i praksis ville stengje menneske ute, skape syndebukkar og opprette gettoar. Også 
statsminister Erna Solbergs utsegn om «religiøs rasisme» frå 2018 kan førast attende til eit utvida 
rasismeomgrep. 
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FRUKTENE 
Men koplinga mellom innvandringsmotstand, rasisme og nyrasisme sprang òg ut av den 
konkrete gatekampen mellom militante grupper på venstreog høgresida. Danninga av det 
nynazistiske Norsk Front i 1975, bombeattentat og brannstifting mot Oktober-bokhandlarar i 
1978 og terroren mot Faglig 1. mai-fronts tog i Oslo i 1979, førte til at AKP(m-l) og 
frontorganisasjonen deira, Enhet Mot Rasisme, kunne nå langt ut over eigne rekkjer når dei 
mobiliserte til kamp mot rasisme. Dei høgreekstreme gjorde det mogeleg for venstresida å 
mobilisere store delar av samfunnet i eit konfliktbilete som var dominert av politiske 
yttergrupper og skreiv seg frå eit verdsbilete svært få trudde på. 
 
Eit avgjerande gjennombrot for den antirasistiske rørsla kom i 1983, då Sagene skule fekk ein 
bombetrussel i samband med barnetoget 17. mai, knytt til at born frå etniske minoritetar skulle 
gå i toget (VG 11. mai 1983). Det førte til ein allianse mellom venstreaktivistar og vanlege 
borgarar som reagerte med avsky mot valdstrugsmåla mot born. 
 
Mens antirasistiske aktivitetar til då hadde vore noko av ein spesialitet for Klassekampen, vart 
Sagene-saka dekt i ei samla presse som omtala om norsk rasisme frå eit antirasistisk perspektiv, 
skriv Nydal. 
 
BLIR HOVUDSTRAUM 
Den same prosessen skjedde med Immigrantenkollektivet, som gjekk frå å vere ei usynleg 
ideologisk kjerne til å leie danninga av Antirasistisk Senter, som vart opna i 1984 under ei eiga 
antirasistisk veke i Oslo 11.-17. mai. Arrangementet fekk omfattande dekning i dei store media. 
Antirasistane gjekk frå å vere randfigurar til å bli fortropp for storsamfunnet. Særleg truslane 
mot innvandrarborna på Sagene skole førte til at både pressa og politikarane tok same posisjon 
som avantgardistane i AKP(m-l) og Immigrantenkollektivet. 
 
Ei samanlikning som Nydal gjer mellom hovudartiklar skrivne av AKP-leiaren Sigurd Allern 
(Klassekampen 19. mai 1983) og Arbeidarparti-nestoren Per Brundvand (Arbeiderbladet 17. 
mai 1983), syner at den noko modifiserte antirasismen til venstresida fall saman med ein 
skjerpa nasjonalismekritikk i det «normale» politiske miljøet. 
 
Brundvand snakka om «et ufordragelig nasjonalt hovmod» hos nordmennene som ikkje var 
«kultiverte mennesker» i høg nok grad til å leve fredelig saman med «nokre få tusen 
innvandrere på egen jord», og skildra dette som «et nasjonalt problem» som kravde at «vi nå tar 
oss selv i nakken og bevisst går inn for å rydde bort alle rasistiske tendenser, både i våre 
omgivelser og i oss selv». 
 
Førestillinga om eller innsikta i at rasistiske haldningar var eit problem i det norske samfunnet, 
ser med andre ord ut til å ha spreidd seg frå den heimelaga protestavisa Immigranten og ml-
organet Klassekampen til regjeringsorganet Arbeiderbladet. 
 
I 1985 tok Arbeidarpartiet inn «en kraftinnsats mot rasisme og diskriminering» som eit element 
i valkampen. Året etter fekk Radio Immigranten Fritt Ords honnørpris. Midt på 1980-talet 
hadde såleis den antirasistiske saka vorte til ei sak for heile ålmenta. 
 

May 11, 2018 
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Erstatningsrevolusjonen 
I dei to fyrste artiklane har eg skildra korleis sekstiåttarane tapte i politikken og økonomien, 
men vann fram på kjønns- og innvandringsfeltet. Men sjølv om dei ideologisk sterke 
venstreradikale gruppene var pådrivarar i denne utviklinga, er det ikkje sagt at dei åleine var 
årsak til dei kulturelle endringane. 
 
Utviklinga vart tilrettelagd av både historiske omstende, internasjonale hendingar og teknologisk 
og økonomisk utvikling. I innvandringssaka spela til dømes den auka migrasjonen i seg sjølve ei 
rolle. Generasjonsopprøret i 1968 låg i «lufta» og kryssa nasjonsgrensene, og var ikkje eit lokalt 
produkt av til dømes AKP (m-l). Like mykje var marxisme-leninismen, hippierørsla og liknande 
produkt av større trendar og straumar. 
 
I desse artiklane vert det ikkje spurt etter slike omfattande årsakssamanhengar, men om 
gjennomslaget til sekstiåttarane som vart dei fremste eksponentane for mange av tankane i tida. 
Som vist i dei to førre artiklane hadde den norske antirasistiske rørsla utgangspunktet sitt i små 
ideologiske senter på venstrefløya, men nådde i fyrste halvdel av 1980-åra mykje breiare ut. 
Denne tredje og siste artikkelen i serien er ein kort gjennomgang av utviklinga fram til 
kyrkjeasylaksjonane i 1990-åra. 
 
SOS-RASISME 
Frå 1985 tok den antirasistiske rørsla endå eit steg mot full sosial aksept gjennom SOS Rasisme, 
som var ei omplanting av den franske masserørsla mot vald og diskriminering som råka 
minoritetar. 
 
Det norske initiativet kom frå Sosialistisk Ungdom, men leiinga av prosjektet gjekk etter kvart 
over til Antirasistisk Senter, som utforma ei forenkla ideologisk plattform der menneskerettane 
stod i sentrum, men som samstundes hadde spor av tredjeverdisme. 
 
I formålserklæringa for SOS Rasisme vart «den systematiske diskrimineringen av innvandrere i 
Norge når det gjelder tilgang på bolig, arbeid, utdanning og rettsbeskyttelse», skildra som eit 
faktum, og organisasjonen ville «rette søkelyset både på årsakene til og symptomene av rasismen 
i det norske samfunnet» i tillegg til «den offisielle diskrimineringen av innvandrere og turister 
med mørk hud». 
 
Som masserørsle handla SOS Rasisme om fordømming av aggressiv mobbing og diskriminering 
av særleg barn og unge med minoritetsbakgrunn. Men samstundes skildra SOS Rasisme slike 
overgrep som «berre toppen av et isfjell» i det fyrste flygebladet. 
 
Slik hadde SOS Rasisme eit lettfatteleg og mobiliserande andlet vendt mot ålmenta i form av 
det velkjende merket med den knytte neven og teksten «Ikke mobb kameraten min», ei 
oppmoding som heile nasjonen kunne støtte, men bak merket låg teorien om nyrasisme, som 
paradoksalt definerte den nasjonen som vart mobilisert mot rasisme, som rasistisk. 
Rundt 250 ungdomsorganisasjonar vart oppmoda om å slutte seg til SOS Rasisme, og ifølgje 
Antirasistisk Senter fekk den nye organisasjonen stor tilslutning. Frode Forfang i Landsrådet for 
Norske Ungdomsorganisasjoner, NRK, kong Olav og stortingspresident Jo Benkow støtta 
prosjektet. 
 
Før utgangen av 1987 hadde den nye organisasjonen over seksti lokallag. Gjennom SOS 
Rasisme fekk den norske antirasistiske rørsla det definitive gjennombrotet, skriv historikaren 
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Knut Nydal i doktoravhandlinga "Sosialmoralsk engasjement og politisk aktivisme" (2007), som 
eg stør meg på og i denne artikkelen når det gjeld fakta. 
 
RASISME OG INNVANDRING 
Samstundes som antirasismen vart meir vanleg akseptert i samfunnet, vart det same spørsmålet 
om rasisme og innvandring sterkare knytt til ytre venstre og ytre høgre, nynazisme og 
anarkistiske blitzarar, Folkerørsla Mot Innvandring og leiaren Arne Myrdal med stokkar og 
dynamitt. Det skapte truleg ein tendens til å innsnevre innvandringsordskiftet til to 
hovudposisjonar: den liberale innvandringspolitikken til marxist-leninistane og 
venstreradikalarane, og rasismen og framandhatet til nynazistane. 
 
Men òg dei som hadde mellomstandpunkt, kunne av politiske motstandarar verte kalla 
ekstreme. Noas-leiaren Annette Thommessen fortel i boka NOAS ark (1987) at ho privat 
skulda finansminister Gunnar Berge for å medverke til å «spre rasistiske holdninger» då han i 
1987 sa at asylsøkjarstraumen ville koste Noreg 1,1 milliardar kroner. I same boka skulda 
Thommessen arbeidarpartiregjeringa for å «drive en form for statlig rasisme». Ho nytta altså 
medvite eller umedvite den same grunnleggjande analysen som AKP (m-l) og 
Immigrantenkollektivet. 
 
Dei venstreradikale pionerane hadde i røynda no mobilisert det norske samfunnet med eit 
rasismeomgrep som sakleg sett berre råka nynazistar og framandhatarar, slik at det 
overveldande fleirtalet av nordmenn med godt samvit kunne slutte rekkjene mot nokre 
aggressive bøller. Samstundes opererte venstresida med eit meir sofistikert rasismeomgrep som 
gjorde dei fleste nordmenn til umedvitne rasistar, skildra den norske staten som rasistisk og 
knytte rasisme til all motstand mot liberal innvandringspolitikk. Sett på spissen kunne ein seie at 
den norske antirasistiske rørsla mobiliserte befolkninga mot ein klassisk rasisme som ikkje 
fanst, på grunnlag av eit utvida rasismeomgrep ingen skjøna. 
 
Ved at mobiliseringa mot ein usynleg rasisme vart knytt til den stadig meir synlege innvandringa, 
vart rasisme identifisert med all innvandringsmotstand, ein motstand som vart uanstendig. 
Men ved at innvandringsmotstand vart uanstendig, vart dei anstendige lettare trekte aktivt inn i 
ein kamp for innvandring som hadde ideologisk grunngjeving i tredjeverdismen, som dei fleste 
anstendige ikkje hadde høyrt om. 
 
DEI ANSTENDIGE 
Frå AKP (m-l)s og Immigrantenkollektivets relativt snevre oppland på ytste venstreside på 
slutten av 1970-talet hadde den antirasistiske rørsla spreidd seg til store ungdomsgrupper og 
oppnådd sosial aksept i politikk og presse ti år seinare. 
 
Med danninga av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) i 1984 vart det ideologiske 
grunnlaget til antirasismen utvida ved at det liberale innvandringssynet vart grunngjeve på reint 
humanistisk grunnlag og forsvart med tilvising til Fridtjof Nansens arbeid for flyktningar. Ved at 
Nansens innsats vart knytt til eit liberalt innvandringsregime, vart eit restriktivt innvandringssyn 
indirekte skildra som inhumant og i strid med dei beste norske tradisjonane. 
 
I ein 17. mai-tale Annette Thommessen heldt i 1987, og som ho gjev att i boka NOAS ark, 
leverte ho mange av dei argumenta som sidan vart gjengangarar i eit humanistisk og liberalt 
innvandringssyn. Ho opna med å seie at den norske utvandringa til Amerika på 1800-talet var 
prinsipielt same sak som innvandringa frå sør til Noreg i vår tid. 
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Ho skildra norsk sjølvråderett og fridom som eit «privilegium», og ikkje noko som var kjempa 
fram, bygd opp og halde ved lag av arbeid og innsats i generasjonar, til og med i krig. 
Innvandringa frå sør skildra ho som «en spennende utfordring» som gav nordmennene 
«muligheten til å møte nye kulturer i Norge», noko som kunne hjelpe oss å «utvikle den norske 
sjelen, finne annerledes og nye verdier». 
 
Sjølv om Annette Thommessen og Noas ville vere ein rein humanitær organisasjon og i 
ideologisk forstand stod langt frå AKP (m-l) og Immigrantenkollektivet, gleid den humanistiske 
retorikken ofte over i den venstreradikale definisjonen av rasisme. Annette Thommessen 
skildra den norske staten som rasistisk. Ho meinte at denne rasismen slo ut i offentleg 
nedrakking av flyktningar og uvilje til å leggje praktisk til rette for å ta imot flyktningstraumane, 
og at handlingane til den rasistiske staten framelska høgreekstremisme og framandhat i 
befolkninga. 
 
DEI KRISTNE 
Kyrkja og kristenfolket følgde ei liknande rute som Noas. Den kristen-humanistiske etikken 
disponerte dei kristne for ein liberal innvandringspolitikk. Det skjedde ved at innvandringssaka 
ikkje vart sett i eit politisk perspektiv, men meir som ei etisk utfordring i møtet med 
hjelpetrengjande einskildindivid. 
 
Dette perspektivskiftet gjorde det naturleg å sjå motstand mot innvandring som utslag av 
rasisme, men dermed hamna kristenfolket innanfor eit verdsbilete som stamma frå marxist-
leninistane og tredjeverdismen. 
 
Alt i 1979 handsama bispemøtet «Kirken og innvandrerne» som eit eige tema og fokuserte 
særleg på «rasefordommer og negative holdninger overfor innvandrere». Biskopane uttala seg 
òg kritisk om innvandringsstoppen og plasserte seg i denne saka politisk til venstre for 
Arbeidarpartiet, òg i spørsmålet om assimilasjon eller integrering, der dei gjekk inn for ein 
fleirkulturell strategi som tillét «innvandrerfamiliene (å) leve sammen slik de er vant til fra sitt 
hjemland». 
 
Karakteristisk for haldninga til biskopane var omdefineringa av innvandring frå eit politisk og 
nasjonalt spørsmål til ei moralsk og individuell sak. I Arbeidarpartiet vart ei slik omdefinering 
enno halden på avstand. 
 
I eit føredrag i Oslo Arbeidersamfund 1. november 1983 forsvara partiets nestleiar Einar Førde 
innvandringsstoppen med at ein liten nasjonalstat som samstundes ville vere ein velferdsstat for 
alle, ikkje kunne «overlate vitale styringsreiskapar til ofte diffuse og tilfeldige marknadskrefter». 
Det vil seie at grunnen til at Noreg ikkje kunne tillate ein ustyrt straum av billeg arbeidskraft inn 
i landet, ikkje var «rasisme», men at «den vesle nasjonalstaten» under slike omstende ville miste 
styringa over arbeidsmarknads- og sosialpolitikken sin. 
 
Idear om innvandring og norsk rasisme som fyrst oppstod mellom tredjeverdistane på 
venstresida kring 1980, viste seg raskt i sentrale kyrkjelege miljø. I eit seinare intervju med Inger 
Nesvåg, som i 1984 var innvandrarkonsulent i Oslo bispedømme, samanlikna ho norske 
haldningar til innvandrarar med apartheidsystemet i Sør-Afrika. 
 
Inger Nesvåg var sentral i eit tverrkyrkjeleg nettverk der ho saman med blant andre 
kvekarmisjonæren Egil Hovdenak, ifølgje Nydal førte med seg røynsler frå den tredje verda og 
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«versjoner av tredjeverdenperspektivet». Sjølv om desse versjonane kanskje ikkje var 
marxistiske, var tredjeverdsperspektivet hovudperspektivet til marxist-leninistane og 
Immigrantenkollektivet i 1980-åra. 
 
KYRKJEASYLRØRSLA 
I kyrkjeasylrørsla i 1990-åra flaut slike tredjeverdsperspektiv, marxist-leninistiske inspirasjonar, 
sekulær humanisme, humanitært arbeid og offisiell kristendom saman til ei dominerande kraft. 
Bakgrunnen for rørsla var justisminister Grete Faremos vedtak om heimsending av 
kosovoalbanske asylsøkjarar etter at krigsfaren vart rekna for å vere over på Balkan. Ein leiar i 
SOS Rasisme tok kontakt med ein kapellan i Elverhøy kyrkje i Tromsø og gjorde framlegg om 
at dei skulle samle asylsøkjarar som ville motsetje seg retur, og gje dei tilflukt i kyrkja. 
Ideen slo an hos presten, som sytte for å utstyre kyrkjerommet med madrassar og andre 
naudsynte ting, medan SOS Rasisme organiserte innflyttinga. Kapellanen erklærte til 
journalistane at «vi vil presse Faremo til å la kosovoalbanerne bli», og aksjonen fekk straks støtte 
av biskopen. 
 
Det var ein sivil ulydnad som spreidde seg raskt og fekk stor støtte i pressa og i folket. Den 
hausten flytta hundrevis av asylsøkjarar inn i kyrkjer over heile landet i aksjonar som vart 
administrerte av SOS Rasisme, ein organisasjon med bakgrunn i Sosialistisk Ungdom og 
Immigrantenkollektivet, og frå 1993 styrt av marxist-leninistar som hadde overteke 
organisasjonen i eit kupp. 
 
Brått arbeidde marxist-leninistar, misjonærar, antirasistar, kyrkjelydsmedlemer, prestar, 
Human-Etisk Forbund, blitzarar og baptistar saman om å hindre gjennomføringa av lovlege 
vedtak og fremme ein meir liberal innvandringspolitikk. 
 
Annette Thommessen leverte mange argument som sidan vart gjengangarar i eit humanistisk og 
liberalt innvandringssyn, og skulda Brundtland-regjeringa for å «drive en form for statlig 
rasisme». | I kyrkjeasylrørsla i 1990-åra flaut tredjeverdsperspektiv, marxist-leninistiske 
inspirasjonar, sekulær humanisme og offisiell kristendom saman til ei dominerande kraft. Her 
representert ved Ole Martinsen i SOS Rasisme i 1996. | Immigrantenkollektivet og 
Antirasistisk Senter var pionerar på det norske innvandringsfeltet. Frå venstre bak: Emrullah 
Gürsel, Khalid Salimi, Turid Heiberg, Cliff Moustache, i midtlina: Fakhra Salimi, Mari K. 
Linløkken, Sunil Loona og Alfredo Zamudio, og fremst: Gro Nystuen og Nita Kapoor i 1987. | 
I 1993 kuppa marxist-leninistar, med Kjell Gunnar Larsen på Karmøy i brodden, SOS 
Rasisme. Det var byrjinga på slutten for organisasjonen. 
 

May 18, 2018 
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Gufset frå skrivebordsskuffa 
Var Rudolf Steiner antisemitt? Har dei norske Steinerskulane, Vidaråsen Landsby for psykisk 
funksjonshemma, dei biodynamisk-økologiske gardsbruka og ei rekkje norske forfattarar frå 
Ivar Mortensson-Egnund til André Bjerke og Jens Bjørneboe henta inspirasjon frå ei 
antisemittisk tankeretning? Det hevdar idéhistorikaren Jan-Erik Ebbestad Hansen i boka En 
antisemitt trer frem. Jødehataren som stig fram, er rett nok ikkje Rudolf Steiner, men 
forfattaren og antroposofen Alf Larsen (1885-1969). 
 
Alf Larsens upubliserte manuskript «Jødeproblemet» ser ut til å kunne vere den mest 
vondsinna antisemittiske teksten som finst på norsk. Teksten vart truleg skriven i 1950-åra, men 
vart liggjande upublisert i skrivebordskuffa fordi Larsen ikkje kunne finne ein forleggjar som 
ville gje han ut. Jødane er ein «forfærdelig byld», «verdensutviklingens uhyggeligste likgift», «den 
nationale galskaps kreftknute i menneskehetslegemet», skriv Alf Larsen, som òg meinte at 
«Israel er jødedommens syfilis». 
 
EIT TENDENSIØST BILETE 
No vil Hansen overtyde oss om at antisemittismen til Alf Larsen er henta frå Rudolf Steiner. 
Men boka til Hansen tonar ned det som hos Steiner talar mot dette, og legg nær all vekt på det 
som kunne tale for det. Resultatet vert eit Steiner-bilete som dei færraste som har sett seg inn i 
Steiners verk, vil kjenne att. 
 
Rudolf Steiner vart fødd for meir enn 150 år sidan og voks opp med den austerrikske 
tysknasjonalismen. Mangt i tenkinga hans er sjølvsagt prega av dette. Mystikken hans vart til i 
tilknyting til den moderne teosofien og er farga av dette òg. Idéhistorisk sett oppstod mykje i 
antroposofien kanskje som ei applisering av darwinismen på teosofien og som ei omarbeiding 
av teosofien frå Steiners ståstad i den tyske idealistiske filosofien frå Lessing til den yngre Fichte. 
Det seier seg sjølv at ein tenkjar tek inn den kulturen han veks opp i, og som alle veit, hadde 
tiåra på begge sider av 1900 mange innslag av rasistisk, antijudaistisk og antisemittisk tankegang. 
Dette var òg ei tid då evolusjon og degenerasjon skulle forklare det meste. 
 
Slike innslag låg òg i den tyske idealismen, til dømes hos Fichte. Ein finn skuggar av det òg hos 
Steiner: ein utviklingsidé som reknar med «rasar» eller «kulturepokar» som berarar av 
kulturframsteg, men fortrinnsvis i eldre tid, og hos Steiner klårast i den teosofiske perioden; ein 
folkepsykologi som reknar med kollektive nasjonale identitetar grunna i ei lære om folkesjel 
eller folkeånd; særbehandling av jødedomen som noko spesielt utlevd; omtale av indianarar og 
andre urfolk som «degenererte» sidestraumar i evolusjonen; framheving av kvit folkesetnad og 
europearar, ikkje minst mellom- og nordeuropearar, som høgst utvikla etter eit darwinistisk 
skjema omsett til kultur og ånd; skildringar av åndeleg-biologiske skilnader mellom kvit, gul og 
svart «rase» og så bortetter. 
 
KJELDEGRUNNLAG 
Det er inga sak å samle i hop alt dette og arrangere det på ein vis som lèt Steiner tre fram som 
ueteleg og antroposofien som ein rasistisk ideologi. Men hundre år er lang tid, særleg når dei 
inneheld ein verdskrig, holocaust og ein global teknologisk og økonomisk revolusjon. 
Det finst mykje som for oss må vere merkeleg og støytande i Steiners svært omfangsrike verk, 
som no dekkjer om lag 95.000 boksider, størstedelen stenograferte føredragsmanuskript som 
Steiner sjølv aldri las eller redigerte, men som vart ordna og gjeve ut etter at han døydde i 1925. 
Berre ekspertane har vore gjennom alt. Mykje, til dømes eit stort tal notatbøker gjennom fleire 
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tiår, ligg enno uordna i arkivet i Sveits. Til hausten kjem for fyrste gong den samla 
korrespondansen. 
 
Men av dei tre binda med privatbrev som alt ligg føre, har Hansen berre funne eitt brev med 
antisemittisk innhald, eit særs kjent døme òg, nemleg eit brev til Marie von Sivers i 1905, der 
Steiner snakkar om den vesterlandske kulturutviklinga som ein overgang frå «semittisk» til 
kristen tenking. 
 
I dei kring tusen boksidene med korrespondanse er det elles sant nok ikkje mykje å finne om 
semittar. Men for 22. juli 1893 finst det ein kommentar til riksdagsvalet i eit brev til Pauline 
Specht, kona i den jødiske familien i Wien der Steiner var huslærar i 1880-åra. I dette brevet 
går Steiner til åtak på antisemittar nemnde med namn og seier at framgangen for det 
antisemittiske partiet i Tyskland tyder på «ein auke av råskap og uforstand i befolkninga som 
forskrekkar meg» og «eit forfall i det offentlege livet», og den antisemittiske leiaren kallar han 
«eit umåteleg tåpeleg menneske». 
 
Det er lett å skjøna at Hansen hentar fram brevet til Marie von Sivers om semittisk tenking, 
men kvifor legg han ikkje like stor vekt på brevet der Steiner går til åtak på antisemittane? 
Steiner meinte at antisemittismen var ein «kultursjukdom», som han skreiv i ein artikkel i 
organet for «Foreininga mot antisemittismen». Han var ein ihuga forsvarar av Dreyfus. Korleis 
kan det ha seg at ein så open motstandar av antisemittismen som Steiner var, kunne ha 
synspunkt som vi i dag oppfattar som antijødiske? Det er lett å skjøna ut frå den historiske 
samanhengen. 
 
ANTISEMITTAR 
Blandinga av antijødiske innslag og distansering frå antisemittisme var typisk for tida. Rudolf 
Steiners syn på jødedomen vart ikkje utvikla eller oppfatta som antisemittisme, men stod tvert 
om i opposisjon til tidas «vitskaplege» antisemittisme som meinte at jødane av naturen var 
«vampyrar som syg livskrafta ut av dei ariske folka», som antisemitten Georg von Schönerer sa. 
 
Antisemittane meinte at jødane på grunn av den skadelege naturen måtte isolerast frå tyskarane. 
Dei assimilerte og liberale jødane, til dømes Steiners ungdomsven, den austerrikske 
historikaren, avisredaktøren og liberalaren Heinrich Friedjung, stilte seg i opposisjon til 
antisemittane med ein assimilasjonspolitikk som ville at jødane skulle gå opp i den kristne og 
tyske kulturen. Dei fleste liberale intellektuelle, og Rudolf Steiner mellom dei, hadde det same 
assimilistiske synet. 
 
Det gjekk såleis eit skarpt skilje mellom antisemittane som meinte at jødane hadde ein skadeleg 
indre natur som ikkje kunne endrast, og assimilistane som såg på den jødiske kulturen som 
noko stagnert. Medan antisemittane ville halde jødane borte frå samfunnet, ville assimilistane 
nett ha jødane inn i den tyske kulturen og gjere dei tyske. 
 
ARBEIDARFØREDRAGA 
Når det gjeld Steiner og antisemittismen, er den viktigaste kjelda til Hansen eit stenografisk 
referat frå ein «spørjetime» frå 1924 som inngår i dei såkalla «arbeidarføredraga». Her skriv 
Hansen at «mange oppfatter» arbeidarføredraga «som en introduksjon til antroposofien». 
Dermed gjev han desse føredraga status som sentrale tekstar i verket. Det er ikkje ei rett 
vurdering. Arbeidarføredraga, over hundre i talet, kom i stand i åra 1922-24, rett før Steiner 
døydde. Dei var ikkje planlagde, førebudde eller annonserte føredrag, og alle har fått titlane 
sine i etterhand av redaktørar og etter Steiners død. Som alle Steiners føredrag var òg 
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arbeidarføredraga munnlege, utan manuskript, og vart tekne vare på berre som stenografiske 
referat som han sjølv aldri såg gjennom, retta eller godkjende. 
 
Føredraga vart haldne ved at Steiner i lunsjpausen til byggjearbeidarane gjekk ned på 
byggjeplassen til Goetheanum og stilte seg til disposisjon for arbeidarane, som fritt stilte han 
spørsmål som fall dei inn, og som Steiner svara på. Svara var ofte lange, heile små føredrag, og 
har eit uformelt og direkte preg. Dei handlar om korleis språket oppstod, om korleis det var på 
jorda då dinosaurane levde, om feber og svangerskap, om absintmisbruk og tvillingfødslar, om 
heidensk og katolsk kultus, om vesenet til sommarfuglen, honning og kvarts, om Einsteins 
relativitetsteori, treeininga, Ku Klux Klan, englehierarkia, ernæringa til borna, Kopernikus, 
skjelpadder og krokodillar. Men altså òg om jødedomen, i spørjetimen med tittelen «Om 
jødedommens vesen» frå 1924. 
 
Hansen nemner ikkje at tittelen er laga av andre etterpå, og legg referatet fram som om det 
skulle vere eit lenge planlagt og grundig førebudd arbeid kor Steiner «sammenfatter (...) sitt 
jødesyn». På dette viset tek Hansen noko perifert som korkje er planlagd, førebudd eller 
gjennomsett, og flyttar det inn i sentrum av antroposofien som «introduksjon til antroposofien». 
 
0,036 PROSENT ANTISEMITT 
Rett nok byggjer Hansen ikkje berre på dei relativt få og perifere antijødiske utsegnene i 
Steiners verk. Han meiner òg at antroposofien gjev ei logisk underbygging av Alf Larsens 
antisemittisme. Det skal vere sjølve utviklingsideen hos Steiner som legg opp til at alt umoderne 
som har overlevd i moderne tid, er noko bakstreversk og «degenerert». 
 
Dette er ein grunnleggjande kritikk av utviklings- og framstegstenking i det heile, som truleg 
råkar så langt utover Steiner at ein spør seg kor mykje vestleg tenking i det heile som kan gå fri. 
Dette spørsmålet er så omfattande at det krev eit anna medium enn avisartikkelen. 
Men ser ein bort frå om sjølve framstegsideen kan vere ein slags antisemittisme eller rasisme, 
vert det ikkje mykje att av kjeldegrunnlaget til Hansen. Av Steiner-verkets 95.000 boksider 
nyttar Hansen 1) ei bokmelding av Steiner frå 1888 der han skriv at eksistensen av jødedomen i 
moderne tid er eit av «historias feilsteg», men der Steiner samstundes distanserer seg frå 
antisemittismen, 2) privatbrevet til Marie von Sivers, omtala ovanfor, 3) eit føredrag i den 
såkalla «folkesjelssyklusen» som Steiner heldt i Kristiania i 1910, der det er snakk om dei ulike 
særkjenna ved folkeslaga, 4) referatet frå ein spørjetime i 1924, der Steiner gjekk inn for 
assimileringsideen og seier at jødane ikkje kan gjere noko betre enn å blande seg med og gå opp 
i menneskeætta elles, slik at «jødedommen som folk ganske enkelt ville opphøre», og 5) eit fem 
liners sitat frå Steiners ungdomsverk Frihetens filosofi. 
 
Kjeldene til antisemittisme som Hansen nyttar, utgjer 0,036 prosent av verket til Steiner. 
Dette er eit tal som forklarar kvifor intellektuelle som til dømes den jødiske nobelprisvinnaren i 
litteratur Saul Bellow i årevis hadde bøker av Steiner «slått opp overalt i huset», som bror hans 
fortel i eit intervju, og kunne drøfte Steiner og antroposofi i nobelromanen Humboldts gave 
utan å ha vorte støytt vekk av antisemittisme hos Steiner: Han var oppteken av kva Steiner seier 
om døden og det individuelle menneskelege medvitet, det vil seie innslag i antroposofien som 
enno kan vere gyldige, ikkje av nokre få antijødiske utsegner som alle anstendige menneske i 
dag reknar for på alle vis å vere ugyldige. 
 
Jul 13, 2018 
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«Jøden» som nazist 
I Dagbladet 7. august teikna Finn Graff den israelske statsministeren Benjamin Netanjahu som 
eit hakekors, sitjande på ein benk med apartheidplakaten «whites only» medan han boksar vekk 
ein israelsk drusar frå benken. 
 
Bakgrunnen for teikninga er at det israelske parlamentet Knesset i sommar vedtok - med knapt 
fleirtal - ei lov som definerer Israel som «den nasjonale heimen til det jødiske folket». 
Kritikarane av lova meiner at den israelske regjeringa med dette fornektar eksistensen av dei 
ikkje-jødiske minoritetane i landet, medan tilhengjarane seier at lova berre slår fast noko dei 
meiner må vere sjølvinnlysande, nemleg at eksistensretten til Israel i røynda alltid har vore å fri 
jødane frå rolla som forfylgd minoritet i verda. 
 
Om ein her tek det eine eller det andre standpunktet, kan ein uansett stille spørsmål ved om 
det er rimeleg å nytte hakekorset til å karakterisera statsministeren for eit land med eit stort 
jødisk folkefleirtal. Kor klårt er skiljet mellom jødane som folk og det einaste landet i verda 
med jødisk majoritet? 
 
SYMBOLSK 
Strengt tatt og på overflata seier ikkje Graffs teikning noko om korkje Israel eller jødane. 
Teikninga kritiserar berre høgrefløya i israelsk politikk. Men det er ein undertekst i biletet. 
Karikaturen er som sjanger ei symbolsk framstilling av røynda, og peikar mot element i 
politikken som ikkje er openberre. Netanjahu kan symbolisere meir enn regjeringa. Han kan 
symbolisera heile Israel og sjølve «jøden». Det vert då vanskelegare å sjå grensa mellom legitim 
kritikk av israelske styresmakter og framstillinga av jødane som vonde og djevelske vesen. Når 
vert Israelkritikken til antisemittisme? 
 
Dette er temaet i ein diskusjon som har gått føre seg sidan slutten av 1960-talet, knytt til 
omgrepet «den nye antisemittismen», der det vert undersøkt i kva mon antisionisme leier til ny 
antisemittisme knytt til staten Israel. Omgrepet kom i bruk etter seksdagarskrigen i 1967, og har 
sidan fått berre auka aktualitet. 
 
Robert Wistrich (1945-2015), ekspert på antisemittisme og forfattar av to særs leseverdige bøker 
om jødane i Wien, The Jews in Vienna og Laboratory for World Destruction, heldt i 1984 eit 
føredrag i Study Circle on World Jewry i heimen til den israelske presidenten Chaim Herzog, 
vidgjeten for talen i FN i 1975, der han fordømte den berykta resolusjonen som likestilte 
sionisme med rasisme. Føredraget til Wistrich handla nett om «den nye antisemittismen» som 
var knytt til sionismen og Israels eksistens, og som han trudde innebar eit like stort trugsmål 
mot jødane som nazismen på 1930-talet. 
 
JØDEN SOM NAZIST 
Wistrichs hovudpoeng var at antisionismen og antisemittismen, som historisk hadde vore rake 
motsetningar, sidan seksdagarskrigen i 1967 hadde vorte fletta saman. På 1800-talet var det dei 
europeiske jødane som gikk fremst i kritikken av sionismen, fordi dei meinte han svekka 
integreringa og stillinga til jødane i Europa. Den historiske rolla til antisionismen som motsatsen 
til antisemittismen gjorde at antisionismen i seinare tid kunne nyttast som maske for ny 
antisemittisme, meinte Wistrich. 
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Denne nye antisemittismen er ikkje ope rasistisk; han trer fram som antirasisme: «ein 
antisemittisme som iler til forsvar for alle offer for rasistisk undertrykking unnateke jødane - det 
paradigmatiske dømet på slik undertrykking - som no vert forvandla til utøvar og prototype på 
rasisme». Wistrich meinte med andre ord at det typiske uttrykket for den nye antisemittismen 
var å framstille jøden som nazist. 
Med den nye antisemittismen får ein soleis nye antisemittiske stereotypar der dei gamle 
stereotypane ligg rett under overflata av dei nye. 
 
Like under framstillinga av «Netanjahu som nazist» ligg biletet av «jøden som nazist», og i laget 
under dette ligg førestillinga om at den jødiske slektstanken inspirerte den tyske nazismen. 
Dimed er vi attende til den klassiske antisemittiske førestillinga om at jødane sjølve er skuld i 
ulukkene som råker dei. Eit ekstremt døme på dette er konspirasjonsideen om at jødane sjølv 
stod bak holocaust for å få støtte til å oppretta ein eigen stat. 
 
JESUS SOM PALESTINAR 
Eit anna døme på korleis den gamle antisemittismen får nytt liv i antisionistisk propaganda mot 
Israel, er framstillinga av palestinarane som Jesus og Jesus som palestinar. Biletet av det 
korsfesta Palestina finn ein hos den palestinske målaren Ismail Shammout. 
Under besøket til pave Francis i Det heilage landet i 2014, var Betlehem prega av eit 
kunstprosjekt med bilete som framstilte lidingane til palestinarane med Jesu lidingshistorie som 
førebilete. Eit av bileta bygde på Rafaels måleri av gravlegginga av Jesus i ein collage der 
kroppen til den døde Jesus går over i kroppen til ein såra palestinar, som vert frakta vekk under 
oppsyn av ein israelsk soldat. 
 
I dette biletet tek palestinarane rolla til Jesus, medan israelarane vert Jesus-mordarar. Alle kan 
sjå korleis den gamle antisemittiske klisjeen om jødane som hovudansvarlege for avrettinga av 
Jesus, kjernen i den kristne antisemittismen, her ikkje berre ligg rett under overflata, men heilt i 
dagen. 
 
Ein kan sjølvsagt ikkje likestille kritikk av Israel med antisemittisme. Men kritikarane er ofte 
ikkje medvetne om at kritikken deira har ei form som løyner antisemittiske grunnbilete. 
 
Aug 31, 2018 
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Narrespelet i Libya 
Eit evalueringsutval leidd av tidlegare utanriksminister Jan Petersen la førre veke fram 
rapporten om Noregs rolle i Libya-krigen. For to år sidan, i 2016, leverte utanrikskomiteen i det 
britiske Underhuset ein rapport om den internasjonale intervensjonen i Libya i 2011. Komiteen 
var sett saman av elleve politikarar, seks av dei frå Det konservative partiet, som styrte under 
Libya-krigen. 
 
Når det hos Petersen-utvalet vert ymta om veikskapar i politikken, til dømes mangel på eigen 
kunnskap om tilhøva i Libya, iler utvalet deretter til med gode grunnar for at slik mangel ikkje 
var til å unngå, og kvifor regjeringa likevel, om enn på sviktande grunnlag, måtte handle som ho 
gjorde. 
 
Der den britiske rapporten er knapp, presis og på under 40 sider, er den norske ordrik, ofte 
upresis og på 259 sider. Medan den britiske legg vekt på det avgjerande spørsmålet om 
regjeringa kunne og burde ha visst kva dei gjorde då dei sende inn krigsflya, har Petersen-utvalet 
tolka mandatet slik at dei ikkje skal vurdere ansvarsforhold i det som skjedde under Libya-
krigen, men særleg drøfte praktiske og juridiske spørsmål knytte til Grunnlova og 
humanitærretten, og til kva rettesnor regjeringa har og burde ha i liknande kriser. 
Dette er sjølvsagt viktig. Samstundes medfører det at evalueringa vert meir summarisk når det 
gjeld saker som den frie ålmenta har vore mykje oppteken av. Det gjeld særleg spørsmålet om 
dei sivile i Benghazi verkeleg ville vorte utsette for eit folkemord om det internasjonale 
samfunnet ikkje hadde gripe inn. 
 
Eg vil difor konsentrere meg om dette punktet, som vert handsama i kapittel 6, men likevel er 
underordna i den norske rapporten. 
 
KATASTROFALT INNGREP 
Heile den norske krigsinnsatsen kviler på at regjeringa måtte tru at militær intervensjon ville 
berge sivile frå massive overgrep frå Gaddafi-hæren. Hadde norske politikarar god grunn til å 
tru dette? Eller hadde dei betre grunn til å tvile på det? 
 
Det vi veit i dag, er at utfallet av borgarkrigen i Libya vart avgjerande påverka av den militære 
intervensjonen, og at resultatet til slutt vart katastrofalt. 
 
I 2016 sa FN at 3 millionar av Libyas 6,3 millionar innbyggjarar vart råka av den væpna 
konflikten og den politiske ustabiliteten i landet, og at 2,4 millionar hadde trong for vern eller 
humanitær hjelp. 
 
Det vil seie at den «humanitære intervensjonen» i Libya, bombinga for å verne dei sivile, var 
med på å skape ei stor humanitær krise. 
 
Libya vart eit statslaust og lovlaust område, prega av militsar. Det økonomiske livet braut saman. 
IS rykte inn og sette seg fast i området kring Sirte. Det vart opna nye ruter for 
menneskesmugling som leidde til at om lag 3000 menneske drukna i Middelhavet berre i 2017. 
Dei libyske våpenarsenala kom på avvegar og forsterka andre konfliktar som i Mali og heile 
området der den IS-tilslutta terrorgruppa Boko Haram opererer. 
 
Var det likevel rett å gripe inn for å hindre overgrep mot sivile? Kunne ein ikkje ha visst betre? 
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DEI SIVILE I BENGHAZI 
Til NRK seier Stoltenberg at regjeringa «visste mer enn nok til å fatte de beslutningene vi 
gjorde, og bidra til å stanse forfølgelse av og drap på sivile i Libya», og at han «ville ha gjort det 
samme igjen» i dag. 
 
Petersen-rapporten seier derimot at «norske myndigheter hadde begrenset tilgang til 
informasjon og liten direkte erfaring med landet Libya», det vil seie at dei ikkje hadde god 
«tilgang til etterrettelig informasjon» og hadde vanskeleg for å «få verifisert det som ble 
rapportert i media om situasjonen i Libya». 
 
Utvalet seier rett ut at det ikkje var dekning for bruken av omgrep som «folkemord» om det 
som hende i Libya, og at historiene om luftangrep mot sivilbefolkninga «i ettertid har vist seg 
vanskelig å verifisere». «Det er derfor mye som tyder på at advarslene fra blant andre libyiske 
opposisjonsgrupper i eksil, enkelte regionale aktører og menneskerettighetsaktivister ble 
akseptert uten noen form for kritisk gransking, og at de kan ha bidratt til å hausse opp 
trusselbildet i internasjonale medier.» Sagt med andre ord bygde den norske regjeringa 
krigsinnsatsen sin på falske premissar. 
 
Dette høyrest ut som ein kritikk av Stoltenberg-regjeringa frå utvalet. Men rapporten går langt i 
å orsake Stoltenberg for at han og ministrane hans mangla både informasjon og røynsle frå 
Libya. Styresmaktene hadde ikkje tilgang på god informasjon, det fanst få internasjonale 
ekspertar på Libya som ein kunne rådført seg med, massemedia var einsidige med få 
motstemmer. Derfor, seier utvalet, var det ikkje merkeleg at regjeringa trudde det same om 
Libya som alle andre, sjølv om det alle trudde, var einsidig og ofte feil. 
 
Men at det var einsidig og feil, kunne ikkje regjeringa vite, meiner Petersen-utvalet, ettersom 
regjeringa ikkje visste noko om Libya. Nett fordi Noreg var utan eigen kunnskap, måtte vi stø 
oss på synspunkta til FN, Nato, internasjonale medium og Frankrike, den gamle kolonimakta 
som kjende omstenda i Afrika, seier utvalet. 
 
For meg høyrest dette slik ut: Heile Libya låg i mørker, difor kunne ikkje Stoltenbergregjeringa 
handle anna enn i blinde. Men det er ein alminneleg køyreregel å stoppe opp når ein ikkje ser 
vegen. 
 
Petersen-utvalet tek det ikkje opp som eit fjern tankeeksperiment eingong at regjeringa skulle ha 
sett med kritisk blikk på noko som kom frå internasjonale medium, FN, Nato og Frankrike, 
men nøyer seg med å gå inn for betring av prosedyrane for slike avgjersleprosessar i framtida. 
På bakgrunn av dette føreslår utvalet at det bør utarbeidast ei «sjekkliste» for kva regjeringa skal 
ha gått gjennom, før ein sender ut krigsflya. Ein lyt då føye til at på sjekklista må det stå: Ikkje 
tru alt du les i avisa eller ser på fjernsyn. 
 
FRANKRIKES ROLLE 
I analysen av kva som faktisk leidde opp til den internasjonale intervensjonen, er den britiske 
rapporten derimot mykje skarpare og meir konkret enn den norske. Til dømes vert det slått fast 
at FN-resolusjonen som opna for maktbruk i Libya, og som den norske deltakinga støtta seg på, 
vart driven fram av Frankrike, som haussa opp trugsmåla mot dei sivile, fyrt opp av 
opposisjonelle libyarar i eksil og franske intellektuelle som ønskte grunnleggjande endringar i 
Libya. 
 
Ifølgje den britiske rapporten skal franske etterretningsoffiserar ha oppgjeve fem motiv som den 
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franske president Sarkozy kunne ha for å styrte Gaddafi-regimet: 1. Ønsket om å få ein større 
del av Libyas oljeproduksjon. 2. Meir fransk påverknad i Nord-Afrika. 3. Gi franske militære 
høve til å styrkje seg internasjonalt. 4. Stoppe Gaddafis planar om å ta over Frakrikes rolle som 
dominerande makt i det fransktalande Afrika. 5. Forbetre stillinga si i fransk politikk. 
Det britiske utvalet meiner altså at framstillinga av trugsmålet mot dei sivile i Benghazi vart nytta 
som forkledning for franske nasjonale interesser, og at Frankrike dreiv gjennom ein aksjon for å 
styrte regimet ved å forkle det som humanitært inngrep. Den norske regjeringa kjøpte altså 
denne billige vara utan å undersøkje ho nærare. 
 
Rapporten nemner at Gaddafi alt hadde erobra tilbake byar frå opprørarane utan å gå til 
målretta åtak på sivile. Etter kampane i Misrata synte tal at det var 257 døde og 949 såra, 
mellom desse 22 kvinner og 8 born, og det britiske utvalet sluttar av dette at Gaddafi-styrkane 
gjekk etter væpna menn, ikkje målretta etter sivile. 
 
Det britiske utvalet gjev att utsegner om at libyske emigrantar medvite nytta overdrivingar av 
trugsmålet mot sivile for å bringe vestmaktene inn i krigen. Det same gjeld reportasjar i 
fjernsynskanalen Al Jazeera, som uriktig melde at Gaddafi nytta fly mot sivile. Ei Amnesty-
undersøking frå juni 2011 fann ikkje masseovergrep mot sivile frå hæren si side, men dei fann 
at opprørarane i Benghazi fabrikkerte falske «prov» på slike overgrep. 
 
STEREOTYPIAR I POLITIKK 
Den britiske rapporten seier at «militante islamistiske militsar spela ei kritisk rolle i opprøret frå 
og med februar 2011», og legg fram synspunkt om at opprøret i Libya var knytt til dei ulike 
stammene og klanane i landet. 
 
Motstanden mot Gaddafi hadde sentrum i Benghazi og ikkje i hovudstaden Tripoli. Forfattaren 
og analytikaren Alison Pargeter vert i den britiske rapporten sitert på at denne enkle geografiske 
kjensgjerninga burde ha synt kommentatorar og politikarar at det libyske opprøret hadde viktige 
aspekt av stammekonflikt og islamistisk ekstremisme, fordi det austlege Libya med Benghazi frå 
før var kjent som eit senter for islamistar, og ein visste at mange frå dette området hadde teke 
del i krigane i Afghanistan og Irak. 
 
Ein kan spørje om ikkje den vestlege stereotypen om at heile verda er i jamn eller ujamn 
utvikling mot det nordeuropeiske sosialdemokratiet, og at den historiske evolusjonen 
naturnødvendig vil ende i ein folkefest med kaffi og kringle på Youngstorget i Oslo, eller i 
modernisert form som ein konferanse for milliardærar og statsleiarar i Davos, hindra 
politikarane i å spørje kven det var som kjempa mot Gaddafi, og kva det var som hende i Libya. 
I rapporten til Petersenutvalet heiter det at det norske politiske miljøet vona at «den arabiske 
våren» ville utvikle seg på same vis som opprøret mot kommuniststyret i Aust-Europa i 1989. 
«Det var en klar opplevelse (i deler av det akademiske og politiske miljø) av at man stod overfor 
et avgjørende historisk øyeblikk, og håpet var at politisk endring ville skje gjennom folkelig 
motstand mot autoritære regimer», heiter det i rapporten. 
 
Det kan tyde på at ein trudde store skilnader i historie, kultur og religion er noko ein kan sjå 
bort frå i den politiske analysen av hendingar i den arabiske verda. Benghazi var berre ei litt 
eksotisk utgåve av Lillestrøm, eller i alle fall av Aust-Berlin. 
 
MELLOM OG BAK LINENE 
Det er som om ein gjekk til krig i Libya utan innsikt i og kunnskap om landet og situasjonen, 
gripen av ei stemningsbølgje av verdsdemokrati og ei ny tid. I så fall visste ein ikkje kva ein 
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gjorde, men hadde klokkartru på den revolusjonære mytologien om «despoten og folket». 
Klisjear om den vonde herskaren som «klamrer seg til makten ved å bombe sin egen 
befolkning», som den noverande forsvarsministeren Ine Eriksen Søreide sa, forteikna då ei 
komplisert røynd til ein karikatur av ein demonisk statsleiar og eit uskuldsreint folk. 
Men var politikarane verkeleg så enkle i synet sitt på Libya-krisa? Før Noreg gjekk inn i krigen, 
var regjeringa tydeleg skeptisk til militær intervensjon, og dette vert lagt fram, men ikkje drøfta i 
Petersen-rapporten. 
 
Utanriksminister Jonas Gahr Støre åtvara mot våpenbruk og meinte at eit samanbrot i Libya 
kunne skape eit farleg maktvakuum i Nord-Afrika. Han såg med andre ord rett, før han brått 
skifta om ikkje syn, så i alle fall retorikk. 
 
Etterpå sa han i Stortinget at det var snakk om å «stille opp for den libyske sivilbefolkningen og 
for demokratiske krefter». Dette skiftet frå sterkt medvit om kor farleg den militære 
intervensjonen ville vere, til å gå fullt inn for han, kunne i seg sjølv vere verdt ein gransking. 
 

Sep 21, 2018 
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Kjærleik i revolusjonens tid 
Den lett tilslørte sjølvbiografiske forteljinga finn ein i romanar frå alle epokar, frå Det gyldne 
esel av den latinske forfattaren Lucius til Spilleren av Dostojevskij, Amalie Skrams 
sinnssjukehusromanar og Sangen om den røde rubin av Agnar Mykle. 
Nytt er det heller ikkje å opptre som hovudperson i romanane sine. Hans Jæger gjorde det 
i Syk Kjærlihet-trilogien, Henry Miller gjorde det, og i Jens Bjørneboes Stillheten heiter 
forteljaren Jean, fransk for Jens. 
 
Endå fleire har skrive litterære sjølvbiografiar der grensa mellom privat og offentleg vert uklår, 
til dømes i ei djupt personleg livsskildring som anarkisten Emma Goldmans Living My Life 
eller i memoarbøkene til Simone de Beauvoir. Straks det private vert handsama på tilstrekkeleg 
høgt litterært, historisk eller filosofisk nivå, vert det ålment. 
 
Privatlivet til historiske personar har òg ålmenn interesse, fordi det gjev historia ein subjektiv 
dimensjon som elles lett vert verande ukjend. Om ikkje anna gjer det oss kjende med dei 
historiske personane, slik at vi sjølve lettare stig inn i historia og utvidar vårt eige liv. 
 
Då vi skreiv om den russiske revolusjonen i 1917 i fjor, gløymde vi Aleksandr Herzen (1812-
1870) - han som vert kalla «den russiske revolusjonens far», redaktøren av avisa Kolokol, som 
kritiserte styresettet og særleg liveigenskapen i Russland, og som det vert sagt skal ha forma 
heile den opplyste opinionen i landet. 
 
Men Herzen er òg kjend som forfattaren av ein sjølvbiografi i fire band, Mitt liv og mine tankar, 
som inneheld parti som høyrer til høgdepunkta i russisk litteratur, ikkje minst den dramatiske 
kjærleikshistoria med kona Natalija, som vart til den største skandalehistoria i det revolusjonære 
miljøet i Europa i 1840-åra. Her vart noko av det mest private i livet hans til noko av det mest 
kjende. I The Romantic Exiles (1933) - ei bok som i seg sjølv har element av romanskriving - 
gjekk historikaren E.H. Carr gjennom kjeldene til denne affæren og skildra han om att. 
 
Natalija og Aleksandr, som tilhøyrde ein førrevolusjonær russisk generasjon, var syskenborn, og 
begge var fødde utanfor ekteskap. Aleksandr vart oppseda som adelsmann, men vart som 
student arrestert og fengsla i nesten eit år, og deretter forvist til Vjatka, like ved Uralfjella. 
Natalija vaks opp hos ei ugift tante i eit stort og gledeslaust hus. Bokleg danning fekk ho fyrst 
tilgang til då ein slektning la merke til at ho var gåverik, og gav henne bøker, mest romanar av 
Balzac og Hugo, og førte henne inn i Schillers og Rousseaus idéverd. 
 
På besøk hjå tanta la den unge Aleksandr Herzen merke til det fem år yngre syskenbarnet. Det 
utvikla seg eit venskap dei dyrka i samvær og seinare i ein utstrekt korrespondanse då han var 
fengsla og i eksil. Aleksandr fridde til slutt og fekk ja per brev. Då denne kjærleiken vart 
oppdaga, ville tanta finne eit passande parti for Natalija og få gifta henne bort før ho fall i 
hendene på Aleksandr, som ho såg som ein politisk brotsmann. Aleksandr fekk høyre om 
planane, braut eksilet og henta Natalija ut av fangenskapet ein tidleg morgon i året 1838. Med 
hest og vogn drog dei attende til Vladimir, der dei vart vigde i ei lita kyrkje utanfor byen. 
 
Etter ti års ekteskap og med tre born forlét Herzen-familien Moskva midt på vinteren i slede og 
la ut på den lange reisa til Paris. Dei skulle aldri kome attende til Russland. I staden vart 
Herzen ein hovudfigur i det revolusjonære miljøet i Europa. Men Natalija, enno ikkje tretti år 
gamal, opplesen på romantikkens ideal om sann kjærleik og personleg fridom, fann seg ikkje til 
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rette i rolla som berre hustru og mor. Ho braut ut og vart elskarinna til den revolusjonære 
diktaren George Herwegh. 
 
George Herwegh var inkarnasjonen av det romantiske mannsidealet, med flammande blikk i 
blå auge og feminine andletsdrag ramma inn av skulderlangt og silkemjukt hår. Han var 
hjelpelaus i det praktiske livet og økonomisk avhengig av ei rik kone han ikkje elska. Både i 
diktinga og i livet var han offer for poetisk inspirasjon og grandiose planar, ein linedansar 
mellom poesi og patos, og han fall ned snart til den eine sida og snart til den andre. 
I 1841 hadde Herwegh gjeve ut samlinga Gedichte eines Lebendigen, som råka tidsånda, gjekk 
i mange opplag og vart seld i 15.000 eksemplar. Han vart no demokratiets songar, dagens mann 
i Tyskland og fekk audiens hos den prøyssiske kongen. På høgda av denne popularitetsbølgja 
gifta han seg med dottera til ein rik jødisk kjøpmann, med Bakunin som forlovar, og reiste på ei 
triumferande bryllaupsreise gjennom Sveits, Italia og Frankrike. I Paris førte Bakunin han inn i 
det russiske emigrantmiljøet, der han vart kjend med Herzen. 
 
I revolusjonsåret 1848 fekk han det for seg at han ville verta framgrunnsfiguren for den tyske 
revolusjonen, ikkje berre som diktar, men òg som militær leiar. Ved hjelp av pengane til 
svigerfaren reiste han ein privat hær og marsjerte i spissen for 600 leigesoldatar inn i Baden for 
å leie opprørsstyrkar som etter rykta alt hadde styrta regjeringa i fyrstedømmet. 
Men Herwegh vart møtt av regjeringsstyrkar og flykta mot den sveitsiske grensa. 
Regjeringsstyrkane innhenta leigesoldatane, drap femti av dei og tok mange fangar. Herwegh 
sjølv hadde flykta i førevegen. 
 
Sladderen gjekk gjennom alle dei radikale miljøa i Europa, der Herwegh vart framstilt som ein 
reddhare og ein narr. Etter dette militære eventyret trekte svigerfaren pengestøtta til ekteparet. 
Herwegh kom til Paris med ekteskapssorger, pengemangel og skam, og i denne kritiske tida vart 
han ein dagleg gjest hos Aleksandr Herzen, som fekk medkjensle med den ulykkelege diktaren. 
Som revolusjonær poet, pengelens og misforstått av alle, og som Aleksandr Herzens læregut, 
sigla han under framandt flagg inn i det tomme rommet i Natalijas hjarta. Dei romantiske 
ideane hennar om å berge den vakre og fortapte mannen, tente som forkledning for ei 
forelsking som ho oppdaga for seint. 
 
Medan dette gjekk føre seg, feia reaksjonen over Frankrike med arrestasjonar og utvisingar av 
utanlandske revolusjonære. Etter at politiet hadde ransaka huset til Herzen på leiting etter 
ettersøkte personar, flykta han til Genève med Natalija og borna, og Herwegh og kona fylgde 
etter. I Genève fordjupa Herzen seg i skrivearbeidet sitt, medan Natalija og Herwegh reiste 
åleine til Montreux i austenden av Genèvesjøen, som om dei skulle vore syster og bror, ein 
illusjon som tillét den erotiske tiltrekninga å vekse seg så sterk at ho vart uimotståeleg. På 
fjellvandringar i området rundt Montreux vart kjærleiken erklært og levd ut. 
 
Etter mellomspel i Zürich og Paris vart familiane Herwegh og Herzen, med dei hemmelege 
erotiske banda, igjen sameinte i Nice. Dei to mennene delte no hus og bord og Natalijas 
seksuelle gunst, med kona til Herwegh som tilskodar, til saka kom for ein dag. Natalija vart fekk 
valet mellom Herzen og Herwegh, og valde ektemannen. 
 
Herwegh truga no med å skyte seg og sende si eiga kone til Aleksandr for å tigge om å la 
trekanttilhøvet halde fram, sidan Natalija elska begge. Det fekk Herzen til spørje korleis nokon 
kunne søkke så djupt som å vere hallik for sin eigen ektemann. Herwegh-familien forlét til sist 
Nice for å slå seg ned i Zürich, der Herwegh formidla sin eigen versjon av trekanthistoria til 
byens radikale emigrantmiljø. Til alle som ville høyre, fortalde han at Natalija berre bøygde seg 
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for Aleksandr under press og hadde lova Herwegh å følgje etter han til Sveits straks situasjonen 
roa seg. Det private dramaet vart no til røyndomslitteratur der kampen om sanninga gjorde 
rivalane til dødsfiendar. 
 
Historia om utruskapen og ryktet om Natalijas løynde plan om likevel å forlate ektemannen 
spreidde seg frå Zürich til halve Europa. Herzen høyrde rykta på gjennomreise i Freiburg i 
Sveits. Det reiv opp sjalusiens berre delvis lækte sår. 
 
Han var gjord til latter for heile den opplyste ålmenta som hanrei og framstilt som ein autoritær 
ektemann som tvinga kona si til å vere lydig i ei tid då den romantiske kjærleiken hadde fått sitt 
gjennombrot og likestilt kjønna i radikale sirklar. Då han vart i tvil om ikkje ryktet om at 
Natalija planla å rømme til Herwegh, kunne vere sant, skreiv han til henne og kravde sanninga. 
Natalija skreiv no sin endelege avskjed til Herwegh, braut opp frå Nice og sende bod til 
Aleksandr om at han skulle møte henne i Torino, der kjærleiken deira vart fornya og styrkt. I 
sjølvbiografien kallar Herzen dette møtet med henne «eit andre bryllaup, kanskje endå viktigare 
enn det fyrste». 
 
Etter nokre korte lykkelege månader vart Natalija atter gravid. Men no glei familiedramaet over 
i ulukker. Herzen mista mor si og eit av borna då skipet dei hadde teke frå Marseilles til Nice, 
forliste. 
 
I Zürich sat Herwegh, forgifta av krenkingar, forgjord av hat til Herzen og blinda av fiksjonen 
sin om den slavebundne Natalija. På kafeane og i salongane utbasunerte han intime detaljar frå 
kjærleiksforholdet til Natalija og briska seg med å utfordre Herzen til duell. Men Herzen lét 
som om Herwegh ikkje eksisterte, og sende alle breva hans tilbake uopna. Det oppstod ein 
kamp om kva versjon av kjærleiksdramaet som var den sanne, Herweghs eller Herzens, der dei 
to glitrande stilistane i mange brev skildra dei private hendingane for all verda. Herzen skreiv til 
den italienske revolusjonære Mazzini, og i London vart saka kommentert av Marx. 
 
Imens vart kvinna dei kjempa om, ramma av lungebetennelse, tyngd av svangerskapet og 
utmatta av kjærleikshistoria. Då ho merka at døden nærma seg, skreiv ho eit siste brev til 
Herwegh, som ho avslutta med å seia at «mine velsigningar vil følgje deg for alltid». To månader 
før tida fødde ho eit dødt barn. 
 
Tre dagar til levde ho, og ho ville heile tida vite kven som skulle ta seg av borna. Omgjeven av 
brennande kjertar bad ho om meir ljos. Ho tapte medvitet den tredje kvelden og døydde 
morgonen etter, berre 34 år gamal. Røyndomsromanen, som fekk dramaet sitt frå draumen om 
den romantiske lukka, slutta såleis med undergangen til hovudpersonen, den gåverike Natalija. 
Herwegh vende attende til Tyskland og skreiv gløymde kampsongar for ein tysk revolusjon som 
aldri kom, medan Herzen flytta til London, der han med den illegale avisa Kolokol bana vegen 
for ein russisk revolusjon som vi hadde vore betre stilte utan. 
 
Men att står det litterære verket til Herzen, den store sjølvbiografien med den gripande 
kjærleikshistoria, og minna frå ei av dei mest lagnadstunge gjæringstidene i Europas historie. 
 
Dec 21, 2018 
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Venstrepopulismen i høgrepopulismens tid 
For litt sidan sende ei gruppe europeiske intellektuelle ut eit opprop skrive av den franske 
kjendisen Bernard-Henri Lévy. Teksten, trykt blant anna i Aftenposten, «Europas hus står i 
brann», var eit politisk manifest som ville hindre populistisk siger ved EU-vala i mai. Bodskapen 
kan verka framand for oss som var med under folkerøystingane om EU i 1972 og 1994, då 
motstanden kom frå ein nett populistisk prega koalisjon med sterke innslag frå venstresida. 
Sidan har «populisme» i Noreg vore folkeleg og demokratisk politikk: distrikt mot urbane 
sentra, vanlege menneske mot politiske og økonomiske elitar - men utan «sterke menn» og 
autoritært styre. Ein slik demokratisk populisme kan vise til Hans Nielsen Hauge, Henrik 
Wergeland og Arne Garborg som føregangsmenn. 
 
POPULISME PÅ NORSK 
Ottar Brox nytta omgrepet «populisme» i bestseljaren 
Hva skjer i Nord-Norge? i 1966. Venstreradikalaren Hartvig Sætra skreiv i 1971 Populismen i 
norsk sosialisme, ei bok som vart litt av eit programskrift for oss som den gongen var på den 
anarkistiske venstresida. Rune Slagstads programutkast for SV frå 1979 
- «Sosialisme på norsk» - var med si vekt på desentralisering og sivilsamfunn ein 
venstrepopulistisk konservatisme som ville setje grenser for teknologisk og økonomisk vekst på 
kapitalistiske premissar. 
 
NORDMANNEN SJØLV 
Hovudinnslaget i denne venstrepopulismen er ideen om at samfunnsmakta skal liggje den 
jamne folkesetnaden nær og tene interessene til dei fleste, og at samfunnslivet skal berast av 
deltakinga til menneska i eit aktivt sivilsamfunn. Eit fritt skule- og universitetsvesen der skulane 
og universiteta er offentleg finansierte med eit offentleg juridisk rammeverk, men lokalt styrte, 
skal kunne kallast populistisk. Eit anna venstrepopulistisk kjenneteikn er høg grad av nasjonal 
suverenitet. 
 
Det venstrepopulistiske mennesket er såleis meir eit handlande subjekt i eit overskodeleg 
fellesskap og mindre ei anonym brikke i eit usyneleg spel, redusert til flyttbar arbeidskraft, 
forført kunde og anonym klient. 
 
Som ein høyrer, kan «venstrepopulisme» vere eit anna ord for det norske. Venstrepopulisten er 
nordmannen per se, for å uttrykkje det norske på latin. Noreg har hatt eit populistiske innslag i 
kultur og politikk i fleire hundreår. 
 
Ei av årsakene til dette er at den moderne norske nasjonalismen vart forma av lausrivinga frå to 
sterkare makter, frå Danmark i 1814 og frå Sverige i 1905. Norsk nasjonalisme er antikolonial 
og postkolonial og sterkt prega av å utvikla ein eigen nasjonalidentitet. Nasjonalismen i Noreg 
vart demokratisk. Den norske nasjonalstaten vart ramme og vilkår for folkestyre, rettsstat og 
velferdssamfunn. 
 
Går vi attende til Lévys manifest, ser vi at omgrep som «populisme», «nasjonal» og «identitet» 
vert knytte til høgreradikale, totalitære straumdrag. Ei utsegn som «vi lar alarmen gå mot sjelen 
og åndens brannstiftere» er retta mot høgrepopulistar som står for «forakt for intelligens og 
kultur», fremmar «eksplosjoner av fremmedfrykt og antisemittisme», vil gjenreise fascismen og 
utløyse nye krigar i Europa og eit nytt sivilisasjonssamanbrot, på linje med nazismen i 1933-
1945. 
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Slikt kan ikkje knytast til Hans Nielsen Hauge, Henrik Wergeland eller Ottar Brox. Lévys 
høgrepopulisme manglar hovudinnslaget i venstrepopulismen, nemleg at menneska skal ha 
kontroll over sitt eige daglegliv. 
 
STERKE MENN 
Høgrepopulismens «sterke mann» er den rake motsetnaden til venstrepopulismens anarkistiske 
sosialisme. Oppropet «Europas hus står i brann» er retta mot ein høgrepopulisme som gjennom 
demagogi og politisk forføring vil bringe ein ny elite til makta, men elles halde på det meste av 
det elitistiske politiske og nyliberale økonomiske systemet som får venstrepopulistane til å sjå 
raudt. 
 
Det Bernard-Henri Lévy er redd for å miste om EU-unionen ikkje vert ført vidare til ein føderal 
stat, er nettopp dei verdiane fleirtalet i Noreg ville verne ved å halde seg utanfor EU, men som 
vi likevel mista mykje av gjennom EØS-avtalen. 
 
I ein venstrepopulistisk norsk tradisjon er ikkje europeisk kultur det same som EU-byråkratiet. 
Norske venstrepopulistar har vore europearar sidan Wergeland vitja Paris i julirevolusjonens tid 
og Arne Garborg budde i den tyske avantgarde- og anarkistkolonien i Friedrichshagen utanfor 
Berlin i 1890-åra. Europa har hatt eit kulturelt tilvære i tusen år, kanskje to tusen eller meir, alt 
etter korleis ein reknar. Europa er ikkje noko EU har funne på. 
 
Det passar godt for norsk identitet og norsk venstrepopulisme å vere open for kulturar på tvers 
av landegrenser og sivilisasjonar, fordi vektlegginga av sivilsamfunnet inneber deltaking i verda. 
Det inneber å vere mottakeleg for kulturelle impulsar på tvers av alle grenser, som når 
økopopulisten Sigmund Kvaløy Setreng var buddhist, forfattaren Ivar Mortensson-Egnund 
antroposof og folkehøgskulelæraren Ole Vig grundtvigianar. 
 
GRENSER 
Men denne deltakinga som kulturelt må vere grenselaus, må politisk ha grenser, for politisk 
deltaking krev lokalt sjølvstyre og nasjonal identitet og suverenitet - nett det EU vil svekkje. 
Trongen til sjølvråderett kjenneteiknar norsk historie og politisk kultur frå slutten av 1700-talet 
til i dag, og kan kallast eit grunndrag i norsk nasjonalidentitet. For å tale med Faust i Goethes 
drama: Ei av sjelene i brystet til nordmannen er venstrepopulist. 
 
Feb	15,	2019	
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Houellebecq og vegen mot undergangen 
Den franske forfattaren Michel Houellebecq tek i romanane sine opp så å seie heile spekteret 
av prekære samtidsproblem i Europa, utan omskriving. Han skriv frå ein ståstad utanfor dei 
økonomiske, politiske og kulturelle maktsentera, og til desse reknar eg dei «progressive» 
akademiske, journalistiske og litterære miljøa. Han er såleis noko så sjeldsynt som ein genuint 
opposisjonell samtidskunstnar. 
 
Houellebecq set fram maktkritikken sin i ei tilgjengeleg litterær form, krydra med provoserande 
brot på politisk korrekt tale, med vulgære og folkelege uttrykk om kjønn og folkeslag som i det 
offentlege rommet kan oppfattast som pornografisk og rasistisk, men servert med ein svart 
humor og i ein litterær kontekst som gjer språk og bodskap tvitydig. I eit intervju med New 
York Times 10. september 2001 vart han skildra som ein lokal vindrankar, og han kunne etter 
to dagars samtale ikkje lenger hugse namnet til den kvinnelege journalisten, som han tilbaud ei 
rolle i ein pornofilm. Det same intervjuet, publisert dagen før terroristar styrte passasjerfly inn i 
tvillingtårna på Manhattan, vart avslutta med tilvising til Houellebecq-romanen 
Plattform, som endar med eit islamistisk terroråtak. 
 
Då Underkastelse, romanen om islamsk maktovertaking i Frankrike gjennom presidentvalet i 
2022, vart lansert same dagen som terroråtaket på Charlie Hebdo-redaksjonen i 2015, fekk 
Houellebecq nærast profetisk status, styrkt av den nye romanen Serotonin, som handlar om 
mellom anna utarminga av den franske landsbygda gjennom globaliseringa, og som kom i 
bokhandelen midt under opprøret til dei gule vestane i Frankrike. Ei sentral hending i boka er 
at ein leiar av bondeopprøret mot globaliseringa skyt seg sjølv offentleg. Houellebecq har stor 
gjennomslagskraft til å vere ein såpass lite kommersiell forfattar. Underkastelse er snart seld i 
éin million eksemplar. Årets roman Serotonin er omsett til fleire enn førti språk, og i Frankrike 
kom han i eit fyrsteopplag på 300.000, som måtte aukast med 50.000 alt etter fyrste veka. 
 
RADIKALISMENS PROBLEM 
Frå og med debutromanenUtvidelse av kampsonen i 1994 har Houellebecq teke opp såkalla 
store spørsmål som mange journalistar, forfattarar, akademikarar og politikarar meir har tilslørt 
enn avslørt, eller ikkje har oppfatta som viktige, eller vore i stand til å svara på. Det gjeld tapet 
av fellesskapsverdiar på alle nivå frå kjernefamilie til sivilisasjon; utfordringane med 
innvandringa til Europa frå ikkje-vestlege kulturar; motsetninga mellom kristendom og islam 
historisk og i samtida; den grenselause verdsøkonomiens undergraving av nasjonale og lokale 
verdiar; den frie seksualitetens utrydding av kjærleik og begjær; globaliseringa som utarming av 
dei svakaste i samfunnet; industrilandbruket som organisert dyreplageri og utrydding av 
bondestanden; og endeleg trugsmålet i den transhumanistiske utopien der all humanisme går 
under i eit hyperteknologisk despoti - for å nemne nokre av dei viktigaste. 
 
Såleis set Houellebecq problem under debatt etter Georg Brandes' program - det som vart følgt 
av kulturradikale forfattarar frå Henrik Ibsen til Jens Bjørneboe. Det har vore sagt at han er den 
fyrste franske forfattaren sidan Balzac som interesserer seg for kvardagens sosiale røynd. 
Men det som gjer Houellebecq til opposisjonell og fri forfattar, er at han tek tak i problema 
som radikalarane og dei progressive populariserte og sette fart i, særleg etter siste verdskrigen og 
1968, og som i Houellebecqs romanar vert lagde fram som symptom på eit langtrekt 
sivilisatorisk sjølvmord. 
 
Denne kulturelle sjølvmordtesen er hos Houellebecq grunngjeven i eit livs- og verdssyn som 
reknar med at langliva sivilisasjonar oppstår og går til grunne gjennom grunnleggjande 
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metafysiske verdsbilete. Eit slikt kulturskapande verdsbilete var kristendomen; eit anna er islam; 
eit tredje er den moderne, vitskaplege og individualistiske opplysingsideologien som tok over i 
Europa, medan kristendomen vart svekt i nyare tid. Houellebecq er såleis det ein kallar 
filosofisk idealist, han trur det er ideane og metafysikkens makt som skaper og undergrev 
sivilisasjonane. 
 
KULTUR SOM SJØLVMORD 
Romanane hans skildrar korleis den nyare, individsentrerte sivilisasjonen idet han syner seg i 
sine ytste konsekvensar i vår tid, undergrev ekteskap og familie, fråtek menneska motiv og lyst 
til å leva og hindrar oss i å gje borna dei oppvekstvilkåra dei treng for å bli empatiske, realistiske 
og arbeidande menneske som kan halde oppe eit samfunn og ein sivilisasjon. I Houellebecq-
universet har denne individualistiske - kanskje skal ein heller seie narsissistiske eller 
sjølvopptekne - opplysingskulturen vore på sjølvmordskurs i hundreår, truleg frå byrjinga av. 
Men den kulturelle omveltinga som vert knytt til 1968, førte til eit taktomslag på vegen mot 
sjølvøydelegginga. 
 
I høgt tempo går vi no gjennom ein kulturell sluttfase der illusjonane om fridom og framsteg er 
avslørte for alle som vil sjå, og der politiske og kulturelle elitar spelar same rolle i undergangen 
som strykeorkesteret som gav konsert på dekket av «Titanic» medan skipet sokk. 
Alle hovudpersonane i Houellebecqs romanunivers er variasjonar av ein stereotyp: Vi møter 
den urbane, hypermoderne, middelaldrande mannen som har drive den vestlege 
individualismen og livsnytinga til dei ytste konsekvensane. Ofte, om ikkje alltid, er han eit offer 
for infantile foreldre av den meir ekstreme sekstiåttartypen. Han klarer ikkje å innleie eller 
oppretthalde familierelasjonar eller kjærleiksforhold, og lir av isolasjon og sorg. Idet han 
passerer middagshøgda i livet og ser den uhyggelege alderdomen nærme seg, svingar han 
mellom desperasjon og depresjon i ei valdeleg stemning av mord eller sjølvmord. 
Denne personskildringa vert ofte og ikkje heilt urettvist lesen som kritikk av den nyliberalistiske 
kapitalismen som reduserer menneska til arbeidskraft og kundar. Men hos Houellebecq vert 
kritikken nesten alltid snudd mot dei kulturradikale liberalarane. 
 
Det ligg alt i tittelen på debutromanen Utvidelse av kampsonen, som spelar på eit slagord frå 
studentopprøret i 1968. Den progressive meininga var at ein ikkje berre skulle kjempe for 
økonomisk endring, men òg for seksuell fridom, medan Houellebecqs roman seier at 
sekstiåttarane berre utvida marknadstenkinga frå økonomien til seksuallivet. Den ville 
kappestriden innanfor økonomien, som skapar rike og fattige, vart flytta over til seksuallivet, der 
han skapte ein seksuell overklasse med overflod av sex og ein underklasse av einsame 
onanistar. 
 
KRITIKK UTAN OMSVEIP 
I Houellebecqs verd fører den seksuelle fridomen og undergravinga av ekteskapet til at 
kjærleiken mellom menneska får dårlege livskår og døyr vekk. Kjærleiken, heiter det i 
Utvidelse av kampsonen, er eit historisk seint og unaturleg fenomen som ikkje kan sameinast 
med dei frie omgangsformene som kjenneteiknar vår tid; kjærleik er ei evne til å «konsentrere 
hele det annet kjønn i én eneste elsket person, (og) tåler sjelden ett år med seksuelt løsgjengeri, 
aldri to». 
 
Den seksuelle revolusjonen, driven fram av dei progressive sekstiåttarane og deretter teken over 
av heile det vestlege samfunnet, har øydelagt livet for menneska. Vi kan ikkje elske éin person 
lenger, og difor ingen, og vi maktar av denne grunn knapt å halde ein familie saman. Vi går frå 
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kvarandre og forlèt våre eigne born. Då står berre forbitringa og avskyen, sjukdomen og 
ventetida att før vi møter døden. 
 
Kort og forenkla sagt meiner eller syner Houellebecqs romanfigurar at fokuseringa på den 
personlege driftstilfredstillinga - sjølvrealisering gjennom normlaus og sjølvoppteken seksualitet - 
framstiller noko av kjernen i den nyare vestlege kulturutviklinga og var hovudsida av 
sekstiåttaropprøret. Den livsforma som dimed har etablert seg, gjer det umogeleg å 
oppretthalda eit samfunn og ein sivilisasjon. 
 
Eit grunnverk i kritikken mot kulturrevolusjonen av 1968 er romanen De grunnleggende 
bestanddeler som i 1998, på norsk i 2000, vart ein succès de scandale i Frankrike og vekte ein 
hissig debatt som heldt høg temperatur i eit år. Her lèt Houellebecq dei to halvbrørne Michel 
og Bruno representere konsekvensane av beat- og hippiegenerasjonens frigjeringsprosjekt. 
Mora forlèt borna for å realisere seg sjølv gjennom å leve ut seksualiteten sin med tallause yngre 
mannfolk, eksperimentere med rusmiddel og slutte seg til psevdoreligiøse sekter. 
Resultatet kjem hos Michel i form av apati og mangel på kjærleiksevne i menneskelege 
relasjonar, og hos Bruno i form av overseksualisering. Begge får livet sitt øydelagt. I ein av 
Brunos monologar vert den seksuelle frigjeringa frå 1968 omtala som ein veg ned i underverda, 
der ideologisk motivert nytingssjuke logisk går over i satanisme og seksuelle ritualmord. 
Houellebecq let Bruno seia at «beatniks, hippier og seriemordere ble alle forenet i den totale 
frigjøring, og preket budskapet om individets uinnskrenkede rett overfor alle sosiale normer», 
slik at «Charles Manson på ingen måte [hadde] vært noen monstruøs avviker i forhold til 
hippiebevegelsen, men tvert imot dens logiske konsekvens». Når Charles Manson på dette viset 
vert gjort til hippierørslas posterboy, er det typisk for korleis Houellebecq viser at verda kan 
sjåast frå ein annan synsvinkel, og spissar uttrykket for det han ser. 
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Houllebecqs von 
Michel Houellebecq har fått ry som provokatør på grunn av pornografiske og politisk 
upassande innslag i romanane sine. Men sjølv om Houellebecqs hovudpersonar ofte er 
nihilistar, så er dei ulukkelege nihilistar, sjølvplagarar som vil presse stadig meir nyting ut av ein 
overskatta seksualitet. 
Dei har ein desperat livstrøyttleik som leier tanken til den spanske mystikaren Johannes av 
Krossen og diktet Sjelens dunkle natt, der det indre ljoset vert kveikt av mørke. Det er mykje 
likesæle hos Houellebecq, men livsalvoret fylgjer likesæla som ein skugge. 
Hovudpersonane i romanane lir av ekstrem einsemd og meiningsløyse, som kallar fram 
motsetninga si som eit negativt nærvær. Gudsrøynsla ligg latent i eit uuthaldeleg gudsfråvær. I 
Serotonin slår dette over i religiøs mystikk. 
 
MYSTIKKEN 
Serotonin kan lesast som eit eksperiment for å sjå om det sekulariserte Vesten kan berge seg frå 
ein elles sikker undergang ved å fornye det metafysiske grunnlaget sitt gjennom kristen mystikk. 
For å seie det med eit paradoks vil eg i det følgjande freiste å syne kor openbert dette løynde 
aspektet ved romanen er, idet sjølve sentralscena i forteljinga er ei forkvakla etterlikning av 
Kristi krossfesting. 
I omtalene har denne hovudsida ved romanen for det meste vorte fortrengd av det dagsaktuelle 
innslaget om krisa for dei franske landdistrikta under globaliseringa, og av ei gripande 
kjærleikshistorie. 
Kritikarane har skrive om Houellebecqs «lengsel etter autentisk følsomhet» (Dagbladet), og «det 
europeiske menneskets mistrøstige livsbetingelser» (VG). I Klassekampen vart Serotonin i éin 
artikkel kalla «ein storarta landbruksroman» og i ein annan sett som ein typisk tekst frå «hvite 
menn fra den gamle verden». 
Hos NRK vart den sentrale scena i romanen - sjølve krossfestingsbiletet i boka - lese som «en 
ekstremt ubehagelig skildring» av kva den europeiske mannen kunne vere i stand til. Men der 
og i Aftenposten nemner kritikarane rett nok kort at det finst ein kontakt mot «de høyere 
makter» og eit «desperat håp på bokens siste side». 
 
Kjetil Jakobsen i Morgenbladet skriv at i «romanens siste avsnitt formuleres plutselig et 
alternativ» til svartsynet, «i et kristent språk, som likevel ikke nødvendigvis er religiøst». 
Men dette «alternativet» er sjølve kjernen i Serotonin. Den kristne mystikken er ikjøta i 
forteljinga. Serotonin er ikkje ein psykologisk realistisk roman. 
Houellebecq nyttar psykologiske og sosiale stereotypar til å kaste ljos over sivilisatoriske, 
samfunnsmessige og religiøse problem. På overflata er romanen ei spanande forteljing krydra 
med satire. Under overflata representerer hovudpersonane sivilisatoriske innslag. Forteljaren 
sjølv er personifiseringa av den moderne sekulariserte europearen. 
 
DEN GAMLE VERDA 
Florent-Claude Labrouste, forteljaren i Serotonin, er ein 46 år gamal agronom som har nådd 
nullpunktet i livet sitt. Han vel å forsvinne. Han forlèt sambuaren utan eit ord, seier opp 
husvære og arbeid, skiftar bank og fjernar alle andre adresser enn e-posten. Ribba for det 
sosiale livet sitt glir han inn i sorgmod og søkk vidare mot depresjonen. 
Med antidepressivet Captorix, som frigjer signalsubstansen serotonin, vital for mental og 
kroppsleg balanse, held han seg så vidt på beina, men medisinen gjer han impotent. 
Som eit slags gravferdsritual vil Florent no arrangere ein «avskjedsseremoni rundt 
kjønnsdriften» sin, og oppsøkjer dei svært få viktige menneska i livet sitt, mellom dei den store 
og tapte kjærleiken, Camille, og den einaste venen frå landbrukshøgskulen, den adelege 



 429 

Aymeric d'Harcourt-Olonde, som har teke over familieeigedomen Château d'Olonde i Basse-
Normandie. 
På det representative eller symbolske planet i romanen står desse to for det gamle Europa og 
det gamle Frankrike. I Aymerics tilfelle går dette fram av den ærverdige status som slottet har 
som verna historisk monument frå mellomalderen, men òg av slektsnamnet som går attende til 
vikinghovdingen Gange-Rolv på 900-talet. 
I Camilles tilfelle ser ein det av den ungdomelege kjærleikshistoria som er ein moderne variant 
av eldre kjærleiksromanar som 
Tristan og Isolde. Ved at forteljinga om Florent og Camille kallar fram idealet om den 
romantiske kjærleiken, som idéhistorisk går attende til fransk mellomalder og 
trubadurdiktarane, vert historia deira knytt saman med Aymeric. 
Florents tap av den store kjærleiken gjennom utruskap, og det djupe forfallet til Aymeric og 
garden hans, fortel om slutten på den gamle europeiske verda. Denne slutten vert understreka 
av at ulukka som råkar den franske landsbygda og det gamle slottsbruket, står fram som resultat 
av den globale nyliberale økonomien. Dette vert sett på spissen ved at Aymeric under ein 
samanstøyt mellom bønder og opprørspoliti gjer sjølvmord ved å fyre av ei automatrifle under 
haka. 
 
BROTSVERKET 
Frå Aymerics våpenlager får Florent med seg eit presisjonsgevær med kikertsikte til 
skarpskyting. Rifla, valden og sjølvmordet bind saman lagnadene til Aymeric, Camille og 
Florent. Etter nokre vekers skytetrening dreg Florent til byen der Camille har veterinærkontoret 
sitt. Under spioneringa på henne oppdagar han at ho er aleinemor med ein fire år gamal gut, 
frukta av eit tilfeldig møte med ein anonym heavy metal-fan på ein rockekonsert etter brotet 
med Florent. 
Florent får no den vanvitige ideen om at guten står i vegen for at han kan ta opp att 
kjærleiksforholdet til Camille, og vil drepe guten for å rydde plass for seg sjølv - ein plan han 
etterpå kallar «uforståelig, sjokkerende og forfeilet», men som likevel spelar ei nykelrolle i 
forteljinga. 
Han skuggar Camille til eit hus som ligg for seg sjølv, der ho bur saman med den vesle sonen 
sin. Ovanfor huset ligg ein stengd restaurant der Florent bryt seg inn og plasserer seg ved eit 
vindauge med god utsikt til huset. Han vil drepe guten og forsvinne utan spor, for så etter ei tid 
å oppsøkje Camille, som prega av sorga vil ta imot han med opne armar, trur han; og dei to vil 
leve vidare i den store kjærleiken som om brotet mellom dei aldri var hendt. 
Han opnar glasdørene der han ligg løynd, og i kikertsiktet får han Camilles gut, som urørleg 
arbeider med eit Disney-puslespel om Snøkvit. Det er vindstille, umogeleg å bomme. 
Men Florent vert liggjande i ti minutt med fingeren på avtrekkjaren og trådkrossen til 
kikertsiktet som ein symbolsk kross over hovudet til den vesle guten. Medan han ligg slik og 
tida går, skjønar han at han ikkje kjem til å skyte: «Jeg kom ikke til å klare å forandre tingenes 
gang, det var ulykkelighetens mekanismer som var de sterkeste, jeg kom aldri til å finne tilbake 
til Camille, og vi kom til å dø alene, ulykkelige og ensomme.» 
 
ABRAHAM OG ISAK 
Den høgdramatiske situasjonen der Florent ligg med guten i krossen til kikertsiktet, er det 
sentrale biletet i Serotonin. Det er ei pervertert iscenesetjing av det kristne grunnbiletet om 
krossfestinga, der Gud ofrar sin eigen son for å berge menneska. Trass i det forvrengde i denne 
etterlikninga syner ho til krossfestinga, døden og oppstoda, som ikkje berre er knytt til den 
kristne pasjonshistoria, men òg til innviinga i mystikken, som òg vert omtala som død og ny 
fødsel. 
Denne tolkinga vert styrkt av både trådkrossen i linsa, som syner siktepunktet for den drepande 
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kula, slik at biletet av guten for Florent vert eit krusifiks, og av puslespelet om Snøkvit, prinsessa 
som fell i ein dødliknande svevn og vert vekt opp av kjærleiken. 
Dette drastiske biletet fortel kva som skal til for at Florent skal kunne leve vidare, nemleg ein 
indre, åndeleg eller metafysisk grenseovergang, ein død og ny fødsel. Men fordi drapet - 
krossfestinga, innviinga, grenseovergangen - ikkje kan skje, er Florent fortapt, og han må no 
sjølv døy. Difor pakkar han saman rifla «veldig sakte, som i en gravferdsseremoni». 
Men i dette ytste mørket vert eit ljos kveikt. Tapet av all von ber den dødsdømde over ei grense 
i sinnet, der han kjem inn i «soner i den menneskelige psyke som fortsatt er lite kjent, fordi de 
har vært lite utforsket», og som ein berre kan nærme seg med «paradoksale og gjerne absurde 
formuleringer», og Florent kjem på uttrykket «espérer au-delà de toute espérance», som går 
attende til Romarbrevet 4.18, der det i den franske bibelen heiter 
«espérer contre toute espérance», «mot von trudde han med von». 
Paulus nyttar dette uttrykket om Abrahams tru på Guds løfte om at han skulle få ein son med 
Sara då ho var 90 år gamal, og denne trua er biletet på den kristne trua på Kristi død og 
oppstode. 
Bak biletet om Kristi krossfesting, Guds sjølvoffer, ligg biletet av Abrahams ofring av Isak, 
menneskeofferet som Gud både tinga og hindra, nett som Florent vert liggjande med fingeren 
på avtrekkjaren og krossen over hovudet til Camilles son, utan å trykkje av. 
Assosiasjonane går vidare til Kierkegaards Frygt og Bæven, der historia om Abraham og Isak 
dannar utgangspunkt for spørsmålet om det finst eit religiøst nivå som opphevar etikken, og der 
vanleg moral og forstand ikkje gjeld. 
 
SØYLEHELGENEN 
Romanen er ramma inn av to fallossymbol. Han startar med ei lang skildring av korleis Florent 
hjelper to lettkledde og seksuelt attraktive unge kvinner med å pumpe opp dei flate dekka på 
bilen deira, eit bilete på ereksjon. Romanen endar der Florent har trekt seg attende for å døy i 
eit eittroms husvære øvst i ei anonym, hundre meter høg bustadblokk - atter eit fallossymbol - 
der han i toppen har klistra til veggene i husværet med pornografiske bilete frå sitt tapte 
kjærleiksliv. 
Øvst i denne høgblokka liknar Florent ein moderne søylehelgen i den urbane ørkenen. Mat 
skaffar han seg gjennom Amazon, søppel går i sjakta, ut skal han ikkje meir. Planen er å halde 
seg i live så lenge Captorixen og pengane varer, for så ei natt å hoppe ut av vindauget og la seg 
verte knust mot asfalten. 
Døyande av kjærleikssorg, feit, rik og utan livsmeining, impotent og utan arvingar, er han 
Serotonins representant for det døyande Europa i samtida. Denne rolla vert understreka ved at 
han no les Trolldomsfjellet, Thomas Manns prolog til fyrste verdskrig og dødsmesse for 
Europa. Trolldomsfjellet endar i ein seksuell scene, og dette hissar Florent opp til ein bitter 
monolog. Når sjølv eit så kultivert menneske som Thomas Mann ligg under for makta til den 
upersonlege seksualiteten og ikkje veit om noko meir attråverdig enn ei «alminnelig småsexy 
tenåringsjente», må Europa gå under «ved den dyriske tiltrekningens endelige seier». 
 
SJØLVOFFERET 
Men nett her dukkar det atter opp religiøse tankar for Florent, der kjærleiken vert ståande for 
han som gudsprov. Han ser no at kjærleiken, desse «blaff av kjærlighet som blusser opp i vårt 
bryst så vi mister pusten av det, disse visjonene, disse ekstasene», ikkje berre er uforståelege 
reint biologisk og difor må ha eit anna, guddomeleg opphav, men òg at dei er Guds teikn på at 
han finst. 
I ljos av denne innsikta skjønar han Kristi «oppgitthet over menneskenes forherdede hjerter», at 
vi har prova rett føre oss og ikkje ser dei, og her glir Florent brått i eitt med Kristus sjølv, i den 
avsluttande utsegna i boka: «Må jeg virkelig i tillegg gi mitt liv for disse stakkars menneskene? Er 
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jeg virkelig nødt til å være så til de grader klar og tydelig? Ja, det kan se sånn ut.» 
Her går den livstrøytte nihilisten Florent over til å sjå kjærleiken som provet på at det finst ein 
oversanseleg dimensjon. Dette er ein slutt som heng i hop med den mystiske kjernen i boka og 
dei tidlegare refleksjonane om den paradoksale vona mot von med tilvisinga til Romarbrevet. 
Men som venteleg i ein roman av Houellebecq skjer dette under frammaninga av eit grotesk og 
paradoksalt bilete: Den impotente europearen, som sit fanga som i ein blindveg øvst i den 
enorme fallosen, vil no berge seg ved friviljug å kaste seg i døden som ein oppsvulma og isolert 
Kristus, i von bortanfor von om at dette offeret i natta skal syne menneska eksistensen av og 
vegen til ei anna og ljosare verd, så vel politisk som metafysisk. 
 

Mar 29, 2019 
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Venstresidas sidesprang med Houellebecq 
 «Eg ser på Stalin med vørdnad», sa Michel Houellebecq i eit intervju med musikkmagasinet 
Les Inrockuptibles i samband med utgjevinga av skandalesuksessen De grunnleggende 
bestanddeler i 1998, «fordi han drap så mange anarkistar.» Til ein journalist i The Guardian 
som snakka med han om Underkastelse - romanen om islamisering av Frankrike - sa han i 
2015 at han «truleg er islamofob», men at ein må hugse på at «fobi tyder redsle, ikkje hat». 
 
MASKESPELAREN 
Med denne typen tvitydige utsegner har Houellebecq gjort det vanskeleg å vite sikkert når han 
meiner det han seier, og når han er mest ute etter å syne respektløyse for trusartiklar i tida. Han 
kan kalle den franske intellektuelle og politiske klassa for «lam og feig». President Macron gjev 
han den franske Æreslegionen, og han takkar ikkje nei. 
I eit intervju med det franske nyhendemagasinet L'Obs har han sagt at det «truleg er talentet 
mitt som gjer det umogeleg» for den politiske venstresida «å sjå meg som ein fiende». 
Det er noko grunnleggjande upolitisk ved Houellebecq som vernar han mot å verte politisk 
ferdigstempla. Med den uflidde og drikkfeldige stilen sin ser han rett og slett ikkje ut som ein 
høgreekstremist, men snarare som ein uteliggjar. Kva for fascist ville finne på å kalle seg sjølv for 
«ei sjuk, gamal skjelpadde», slik Houellebecq gjer? Hadde han kledd seg i fine klede og gått til 
frisør, ville han kanskje ikkje overlevd i ålmenta. 
 
POLITIKAREN 
I 2002 vart han trekt for retten for å ha kalla islam «den dummaste» av alle verdsreligionane. I 
ei takketale etter at han mottok Oswald Spengler-prisen i 2018, kalla han forfattarskapen sin eit 
vitnemål om «Vestens sjølvmord» og meinte at medlemskapen i EU var eit «mord» på alle dei 
europeiske nasjonane. 
I eit innlegg i fleire vestlege aviser i november 2015 skulda han franske politikarar for å vere 
ansvarlege for terroråtaka i Frankrike og gjekk inn for å erstatte det representative styresettet 
med direkte demokrati, for på det viset å bli kvitt den politiske klassa. 
I føredraget under mottakinga av Frank Schirrmacher-prisen i 2016 såg han for seg «ei stor 
framtid» for salafistisk islam i Europa fordi den retninga «har demografien på si side, medan 
Europa har slutta å få born og dimed starta på ein sjølvmordsprosess». 
Same stad kallar han prostitusjonen «ei søyle for samfunnsordninga», for om ikkje 
prostitusjonen får fungere som korrektiv til ekteskapet, vil det gå under og trekkje heile 
samfunnet med seg. Han har sagt at feminismen bana vegen for nett den forma for seksualitet 
som mennene er interesserte i. 
I Harpers Magazine 26. mars i år uttrykte han sympati med amerikanarane som måtte leve med 
ein så fråstøytande klovn som Trump som president, men meinte at Trump for resten av verda 
hadde vore «ein av dei beste presidentane han hadde opplevd», fordi han trekkjer USA attende 
frå verdsdominansen. 
 
DEN UPOLITISKE 
Ikkje alle meiner at Houellebecq bør få sleppe unna stempelet som høgreorientert. Skribenten 
Adam Soboczynski i Die Zeit skriv at Houellebecq gjer «høgreorientert, antiliberalt tankegods 
stovereint», og plasserer han i same «politiske avgrunn» som Ernst Jünger og Céline, med det 
meiner han i nærleiken av nasjonalsosialismen. Litteraturredaktøren i Tagesspiegel Gregor 
Dötzauer skriv at «den høgreorienterte elden i (Houellebecqs) tenking brenn med lysande 
flammer». 
Sant er det at Houellebecq ikkje er feminist, sjølv om han sikkert er tilhengjar av like rettar for 
menn og kvinner. Han går ikkje inn for å utslette nasjonale særpreg, vil halde på dei skilde 
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europeiske nasjonane, er motstandar av EU og ser på radikal islam som eit totalitært trugsmål. 
Det kvalifiserer til å verte kasta ut i den politiske avgrunnen. Ser ein bort frå den skarpe 
uttrykksmåten til Houellebecq, kunne ein kanskje skjøne han ut frå den amerikanske 
sosiologen Daniel Bells namngjetne karakteristikk av sin eigen posisjon i The Cultural 
Contradictions of Capitalism: 
 
«Eg er sosialist i økonomien, liberalar i politikken og konservativ i kulturen.» Ein kan vere 
politisk liberalar og glødande sosialist og likevel ha mange synspunkt som bryt med 
kulturradikalismen og EU-tankane. 
Det er heller ikkje lett å plassere Houellebecq innanfor det eindimensjonale spekteret frå høgre 
til venstre, særleg ikkje om ein ser romanane hans under eitt. I boka Michel Houellebecq: 
Humanity and its Aftermath meiner litteraturprofessoren Douglas Morrey at Houellebecq lyt 
forståast i ljos av den såkalla «posthumanismen», spørsmåla om kva nyare teknologi vil gjere 
med sjølve mennesket, eit tema som Houellebecq handsamar litterært i De grunnleggende 
bestanddeler og Muligheten av en øy. 
 
DEN VENSTREORIENTERTE 
Romanane hans fortel om menneske som har fått øydelagt det menneskelege av ein 
materialistisk og kapitalistisk kultur der pengar, teknologi, karriere og sex er dei høgste 
verdiane. Men eit særkjenne med denne øydeleggjande kulturen er at han held seg med ein 
humanistisk og etisk høgverdig retorikk. 
Verda vår er destruktiv, og dei som står i spissen for destruksjonen - dei rike, dei mektige, dei 
danna - er alle humanistar. Dei menneskeleg øydelagde romanfigurane rettar dimed heilt logisk 
raseriet og forakta si mot verdiane til dei som har øydelagt dei. 
Dimed oppstår ein antihumanistisk protest, og vi får den særeigne houellebecqske litteraturen, 
der den venstreliberale verda vert gjord til ingenting i eit ironisk og nihilistisk åtak som lett kan 
tolkast i eit venstreorientert perspektiv. Det reaksjonære hos Houellebecq kan altså tolkast som 
ein kritikk av kapitalismen. 
Mykje av det vittige hos han ligg i framstillinga av ekstremt borgarlege og samstundes ekstremt 
melankolske menneske som gjennomskodar både pengemakta og eigen lågare natur, og ligg 
under for begge. Dei misantropiske, samstundes infantile og desillusjonerte, antifeministiske 
miniskjørtejegerane i romanane hans er ei berrlegging av kor elendig det går mennesket i den 
globale kapitalismen. 
 
Bak elendet ligg ein protest mot mangelen på verdiar, slik han sjølv skildrar det i mottoet av 
Balzac som står fyrst i Plattform: 
«Jo skjendigere et liv er, desto mer tviholder menneskene på det. Det er en slags protest, en 
evinnelig hevn.» 
Det er denne synsvinkelen sjefredaktøren i den danske avisa Information, Rune Lykkeberg, 
nyttar i omtalen sin av Serotonin i Klassekampen 22. januar i år. Han meiner Houellebecq vel 
forteljarar til romanane sine som snakkar ut frå «posisjonen til den privilegerte hvite mann», slik 
at romanen «lukker seg (...) om den hvite mannens utsiktspunkt som verdens forteller». 
Det opnar for å sjå Houellebecqs forteljarar som ei iscenesetjing av «hvite menn fra den gamle 
verden, sperret inne i sine gamle forestillinger om lykken og dermed blinde for at 
frigjøringskampene for kvinner, arbeidere og minoriteter også har skapt muligheter for dem 
selv». 
 
GERONTOFOBEN 
Lesne slik vert Houellebecqs romanar ei venstreorientert framstilling av elendet hos kvite gamle 
menn med avgrensa og falskt medvit, og dimed òg legitim lektyre for ortodokse sekstiåttarar. 
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Houellebecq vert då ikkje ein kritikar av dei «progressive», men «sammenbruddets geni», som 
Lykkeberg skriv, ein forfattar som betre enn nokon annan klarer å framstille reaksjonære menn 
på eit vis som gjev dei progressive rett, fordi han viser kva eksistensielt elende ein hamnar i om 
ein ikkje vert sosialist. 
Men sjølv om ein slik antikapitalistisk lesemåte kan ha noko for seg, fører han til ei radikal 
innsnevring av perspektivet i romanane. Om ein reserverer kritikken hos Houellebecq til 
kapitalismen, går ein glipp av at einsemda og verditapet, kjærleiksløysa og misantropien som 
pregar Houellebecq-romanane, ikkje berre er ei fylgje av nyliberalismen, men av den vanheilage 
alliansen mellom kapitalisme og kulturradikalisme. 
Hos Houellebecq er det meir enn noko anna sjølvrealiseringa som har gått feil, og dette vert 
framstilt som eit resultat av ikkje berre nyliberalistisk kapitalisme, men heile det individsentrerte 
og materialistiske verdsbiletet frå opplysningstida til 1968. Dermed opnar Houellebecq for ein 
refleksjon over sjølve grunnlaget for den nyare vestlege sivilisasjonen, og i dette ligg appellen 
hans. 
 
DEN GRENSELAUSE 
I denne appellen inngår òg Houellebecqs ytterleggåande humor, som avvæpnar alle unnateke 
dei humørlause. Ekstremismen hans har noko upolitisk ved seg som treffer på tvers av grensene 
i politikken. 
Houellebecqs forteljingar treffer samtida med ei diagnostisk kraft som gjer dei politiske 
synspunkta våre underordna. Det er difor mange av dei som ser at han politisk sett er ein fiende 
av venstresida, med rette nøler med å gå til åtak på han, nett slik Stalin heile livet heldt handa si 
over den arge kritikaren sin, forfattaren Boris Pasternak. Då det hemmelege sovjetiske politiet 
ville ta Pasternak, var meldinga frå Stalin: «Ikkje rør himmelbuaren.» 
 

Apr 5, 2019 
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Den nye utopien 
Sekstenåringen Greta Thunberg er noko for seg sjølv og ein person som gjer inntrykk. Så er ho 
òg vorte sentrum for alle media i verda, gjest hos Skavlan og Bono og paven, mottakar av Fritt 
Ords pris og omgjeve av jublande vaksne. 
Men om vi skal ta det ho seier på alvor, slik ho ber om, må tenkinga hennar karakteriserast som 
autoritær og utopisk. Det retoriske repertoaret hennar er som hjå ein folkeforførar. I talane sine 
i FN, i EU-parlamentet og i Davos sette ho fram eit apokalyptisk bilete av sivilisasjonens 
undergang. «Vårt hus brenner», «I want you to panic» og så bortetter. 
Med slagord frå 1960-talet som «the real power belongs to the people» vil ho snu opp ned på 
alt. Ho vil ha «ein heilt ny tenkjemåte», eit totalt økonomisk, sosialt og politisk systemskifte, og 
det må skje snøgt. 
Det får meg til å tenkje på slagordet til Marx om at vi er ferdig med å forstå verda, no gjeld det å 
forandre henne. Korleis det gjekk, såg vi i Russland etter 1917. 
 
EINSPORA 
Som talar framstår Greta Thunberg som einspora og blind for nyansar og utan tvisyn. Ho krev 
at vi skal fokusere på klimakrisa med «every inch of our body». Vi må skjøne at klimaet er det 
einaste som betyr noko. Her kjenner vi att både den frelste vekkingspredikanten og den 
forblinda partikommissæren. 
Likevel er ho endå meir utflytande enn dei politikarane ho kritiserer, når det gjeld kva ein 
konkret må gjere for å få til det store systemskiftet. Lyttar ein til talane hennar, er det ikkje lett å 
finne noko om korleis ein skal få til eit verdssamfunn med nullutslepp av CO2, som ville vere 
den største vitskaplege, økonomiske, sosiale og politiske snuoperasjonen i verdshistoria, og det 
på berre ti år. 
Det næraste løysingsframlegget ein finn hos henne, er vage utsegner om at vi må «unite behind 
science», og at klimaforskinga må verte til «hjarta i politikken og demokratiet». 
Men slike utsegner peikar mot den nye organisasjonen Extinction Rebellion, der den strategiske 
kjernen er kravet om å opprette eit råd eller utval som skal overvake ein rask overgang til eit 
nullutslepp av CO2 innan 2025. 
På heimesida til organisasjonen heiter det at «government must create and be led by the 
decisions of a Citizens' Assembly on climate and ecological justice». Greta Thunberg har 
identifisert seg med Extinction Rebellion i ein tale til demonstrantar i London i april. 
 
EKSPERTSTYRE 
Ideen om eit slikt fagråd går att i eit opprop i Aftenposten 14. mars, underteikna av «25 
kulturpersonligheter og akademikere» frå Thomas Hylland Eriksen til Karl Ove Knausgård, 
som starta med «solidaritet med skolestreiken» til Greta Thunberg. Dei slutta seg til 
programmet til Extinction Rebellion og gjekk inn for at det «dannes et råd som skal føre tilsyn 
med at tiltakene som er nødvendige» for å stanse klimaendringane, «blir gjennomført, slik at vår 
nåværende katastrofale kurs endres». 
I eit fylgjande ordskifte i avisa sa underteiknarane at dette rådet ikkje skulle stå «over 
politikken», men vere eit «demokratisk korrektiv» og eit «politisk uavhengig fagråd». 
Likevel heitte det at «mandatet til et slikt råd må defineres gjennom et folkekrav om reell 
klimaomstilling». Men ei slik «reell klimaomstilling» krev ny politikk på nær sagt alle 
samfunnsområde. Kva meining skulle det vere i eit slikt fagråd om det berre var rådgjevande? 
Når forslag om og oppretting av slike «råd» vert sette fram i konteksten av «en forbrytelse mot 
livet på jorden», «opprør mot regjeringen» og «borgernes rett å forsøke å gjenopprette et 
ansvarlig folkestyre og fremskynde de løsningene som er nødvendige for å avverge katastrofen», 
slik som det står i oppropet, vert det lagt opp til at «fagrådet» i praksis og med tida kan verte steg 
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på vegen til eit politisk ekspertstyre eller teknokrati. 
Den økologiske krisa, som i dei siste åra har samla seg i klimakrisa, trugar alt liv på jorda, 
samstundes som det parlamentariske systemet er slik innretta at det er vanskeleg å oppnå 
verkeleg handling som kan snu utviklinga. Dermed kjem sjølve det demokratiske systemet 
under press. Økologikrisa skaper kjensle av ein unnatakstilstand. 
 
SIVILISASJONSKRISE 
Men debatten om dette er sjølvsagt ikkje ny. I Demokratiet og miljøkrisen frå 1999 diskuterte 
Thomas Chr. Wyller spørsmålet om den naudsynte snuoperasjonen var oppnåeleg innanfor det 
demokratiske systemet, eller om det var naudsynt med ein revolusjon. 
Wyllers diskusjon enda i alt anna enn den sterkt forenkla framstillinga Greta Thunberg har av 
krisa, og den nesten like forenkla løysinga dei 25 i Aftenposten byr oss. Etter Wyllers syn er 
miljøkrisa historisk eineståande, menneskeskapt, global, livstrugande, men djupt forankra i 
samfunns- og verdisystemet til teknologien og industrien. 
Miljøkrisa er eigenleg ikkje ei krise for miljøet, men ei grunnleggjande sivilisasjonskrise der 
miljøøydelegginga er ein av fleire verknader. Krisa heng saman med menneskesyn og 
verdsbilete, truleg med sjølve arten av den moderne teknologien og vitskapen. 
Klimasaka skaper ei katastrofestemning som kan driva oss mot autoritære løysingar. Men vi kan 
ikkje «redde jorda» ved å overlate den politiske makta til ekspertar. 
 
May 10, 2019 
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Sumarbrev frå ei tapt tid 
Den namngjetne stranda i Trouville-sur-Mer i Normandie har sidan midten av 1800-talet vore 
favorittbadestaden for velståande parisarar. Her ligg eg og les Christoph Guilluys Le crépuscule 
de la France d'en haut om krisa for den franske samfunnseliten. Det nye klasseskiljet i 
Frankrike går mellom den urbane, nyliberalt orienterte bohem-middelstanden som bur i dei 
dynamiske bysentera, og «det perifere Frankrike», dei om lag 60 prosent av folket som gjennom 
den kapitalistiske globaliseringa er hamna i den sosiale og økonomiske bakevja utanfor 
metropolane. Det skriv Guilluy, geografen som i dei siste åra har vore ein markert deltakar i 
samfunnsdebatten. Med den nye klasseanalysen sin såg han opprøret til «dei gule vestane» ti år 
før det kom, skriv The Guardians Paris-korrespondent Jon Henly i artikkelen «Twilight of the 
Elites». 
 
Seine-bukta strekkjer seg ut med konturane av Le Havre i det fjerne. Der havet går over i den 
vide himmelen, ser eg etter dei særmerkte fargesjatteringane som har fengsla målarane og gjort 
at kysten frå Cabourg i vest til Honfleur i aust vert kalla «vogga til impresjonismen». Bak meg 
ligg ei rekkje villaer i fantasirik kurstadstil, og mellom dei det palassliknande L'Hôtel des 
Roches noires, som Claude Monet måla i 1870. Der budde også forfattaren av På sporet av den 
tapte tid, Marcel Proust, nokre av dei mange gongene han vitja byen. I romansyklusen hans har 
kystbyen «Balbec» røyndas Trouville og Cabour som modellar. Av desse to nærliggjande 
småbyane er det endå i dag Trouville som har mest karakter, med ei klår bykjerne og typisk 
arkitektur med mange tradisjonelle fiskarhus. Byen har smale og høge husvære i tre høgder 
med berre eitt hovudrom i kvar etasje, tett i tett, med tronge gater og små smug langs vestsida av 
elva Touques. Elva renn frå Pont-l'Eveque, opphavsstaden til osten av same namn som 
hovudpersonen i Michel Houellebecqs Serotonin slit for å gjere like kjent som Camembert. 
 
ANEKDOTAR OG HENDINGAR 
I Trouvilles nyare historie er det òg tett i tett med kunstnaranekdotar og litterære hendingar. 
Det var her, på stranda kor eg les Guilluy, at Gustave Flaubert som 15-åring møtte Elisa 
Schlésinger og vart umogeleg og endelaust forelska i den ti år eldre, gifte kvinna. Ho gikk att i 
livet hans som «fantôme de Trouville», og i forfattarskapen hans som inspirator til romanen 
L'Education Sentimentale om den unge Frédérics ulukkelege kjærleik til den eldre og vene fru 
Arnoux. I L'Hôtel des Roches noires var Maguerite Duras eigar av eit husvære. Eit konditori 
tilbyr ein «Menu Proust», det fins eit Hôtel Flaubert med ein Bovary-bar, og så bortetter. 
 
Men det tok til med Alexandre Dumas, forfattaren av De tre musketerer og Greven av Monte 
Cristo. I 1831 kom han til Le Havre på leiting etter ein bortgøymd plass der han kunne bu og 
arbeide i nokre veker. Han fann fram til Trouville ved munninga av Touques. Her budde det 
den gong noko over 1000 sjeler som for det meste levde av fiske. Språket deira var utilgjengeleg 
for Dumas. Han måtte gjere seg forstått med teikn og mimikk, skriv han i sjølvbiografien sin. 
Fiskarane skjøna nok til at forfattaren fikk leigd seg inn ein plass. Etter dette kom Dumas fleire 
gonger attende til den vesle byen, og rekna seg for å vere «Trouvilles Columbus». 
 
STOR INTERESSE 
Trouville er truleg kalla opp etter ein viking som heitte Thorulfr, så her var Dumas for seint ute 
med oppdaginga si. Heller ikkje mellom kunstnarane som tidleg på 1800-talet utforska 
Normandie på leiting etter inspirasjon og arbeidsro, var Dumas den første framande som dukka 
opp mellom dei innfødde i Trouville. Den romantiske engelske målaren Richard Parkes 
Bonington skal ha vore her tidleg på 1820-talet, og sikkert er det at den franske målaren 
Charles Mozin i 1825 var i den nærliggjande landsbyen Honfleur saman med andre målarar. 
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Då han vandra mot vest langs kysten, snubla han over Trouville, som enno for det meste var ei 
klynge murhytter med tak av jord og strå, skal ein tru bileta han måla frå staden. 
 
Då Mozin stilte ut bileta frå Trouville i Paris i 1827, fekk den ukjende vesle plassen stor 
interesse frå ein veksande parisisk borgarskap med pengar til investering og fritid. Det var 
epoken då den urbane overklassa ville «attende til naturen». Og for å koma dit, tok dei hest og 
vogn til Trouville, kor dei frå 1838 kunne spela med pengane sine på eit kasino som i dag, etter 
fleire ombyggingar, er det 21. største i Frankrike. Bade- og spelegjestane bygde sine eigne 
feriehus langs stranda. Konkurransen mellom Paris-sosieteten om å setje opp det finaste bygget, 
skapte ei kilometerlang rekkje av fantasirike privathus. Dei hadde ein eigen «trouvilsk» 
arkitektur, der alle villaene har sin eigen stil og liknar små slott eller kjempestore dokkehus, 
med innslag av tradisjonell normannisk bondestil og frodig og imponerande utforming. 
Trouville vart til ein badeby for storborgarskapen og eit anneks til Paris. 
Like nedanfor villaene går Promenade Savignac, ein 925 meter lang strandpromenade av 
treplankar lagd i 1867 og seinare oppkalla etter ein lokal teiknar. Her, har eg lese, vandrar den 
parisiske overklassa skulder mot skulder fram og attende i sumarmånadene, når Trouvilles 
folkesetnad er firedobla. 
 
Men vi skundar oss helst ned hit på morgonen, i nitida, når promenaden og stranda enno ligg 
einsame som før Mozin og Dumas kom hit for 200 år sidan, medan havet blæs inn høge bylgjer 
frå Den engelske kanalen, som etter kva dei trudde i La Belle Époque hadde særleg 
helsebringande vatn. I dag hender det dei flaggar raudt på stranda når forureina vatn strøymer 
ut i badeområda etter skybrot lenger oppe langs elva. Men om sjøen ikkje alltid er rein, og ein 
no og då kan få for seg at ein sym mellom skrot, er likevel forma og stemma til havet den same 
som før. 
 
BANA VEGEN 
Ein skal ikkje gråta over at tida går og at verda endrar seg, men det skadar ikkje å reflektera over 
det. Målarane og forfattarane som tidleg på 1800-talet søkte til Normandie for inspirasjon og 
arbeidsro, bana veg for den urbane borgarskapen. Kunstnarane innførte moten med sjøbading, 
og det dei skreiv og måla, vart reklame for det som no vert kalla Frankrikes andre riviera. 
Kombinasjonen av ei ny overklasse med ekstra pengar, tidsånda med nye sunnheitsideal og 
etter kvart jarnbanen som kom i 1863, frå Paris til den nye og meir prangande nabobyen 
Deauville rett over elva, forvandla Trouville frå stilleståande fiskarlandsby, «like ukjend som 
Robinson Crusoes øy», som Dumas skreiv, til den fyrste strandog sumarbyen for rike byfolk. 
Den finaste plassen i Normandie, som fiskarane hadde hatt som heimen sin i 1000 år, vart 
teken over av rikfolka. I dei små, smale og høge fiskarhusa er det enno nokre fastbuande 
familiar. Men i dei fleste er det leigetakarar, særleg franskmenn, og ofte ungdomar, men òg 
russarar og japanarar - menneske med råd til å spandera 30.000 kroner på ein månads 
ferieleige. På gamle fotografi frå Trouvilles «gullalder» i tiåra fram til den fyrste verdskrigen, ser 
ein fiskarar i utslitne klede og med andlet prega av vêr og vind. Dei bøter garna mellom båtar i 
fjæra, mellom flokkar av glade sosietetsmenneske som promenerer på grunnane i tidas 
badedrakter. 
 
MURAR AV PENGAR 
Den nye borgarskapen av akademikarar, mediefolk og byråkratar skiltar ikkje fyrst og fremst 
med pengar, skriv Guilluy. Dei skiltar med ærlegdom, toleranse, mangfald og fridom. 
Samstundes fører dei den nyliberale og globalistiske samfunnsmodellen dei har alle fordeler av 
og difor går inn for, til at det blir reist veritable murar av pengar som stenger underklassen ute 
frå dei dynamiske metropolane og dimed frå velstand og arbeid. Om dei mektige ikkje i tide 
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gjer sitt til å fjerne desse murane, kan Frankrike etter Guilluys meining få oppleve det største 
folkelege oppstanden på fleire hundreår, skriv Henly i ein omtale av Le crépuscule de la France 
d'en haut. 
 
Guilluy hevdar at den nye, progressive og «venstreorienterte» borgarskapen kan tillate seg å 
mure dei dårlegare stilte ute, fordi bohemborgarane har gjort underklassa usynleg. Dei ser 
heller ikkje på seg sjølve som overklasse, men ideologisk berre som einskildindivid i ei 
grenselaus verd. Dei bur ikkje i imponerande luksusvillaer, men har flytta inn i dei gamle 
arbeidarkvartala og innreia dei nedlagde fabrikkane til elegante og kunstnarlege husvære som 
ingen arbeidar har råd til å eige. Denne nye bohemmiddelstanden driv arbeidar- og 
middelklassa bort frå metropolane der all makt og alt arbeid vert samla. På same viset er 
fiskarane no drivne bort frå Trouville av turistane, slike som oss, som gjennom Airbnb leiger 
«Fiskarhuset» i den gamle byen som no har meir enn 100 restaurantar, men berre 25 fiskarar. 
 
Alt vent i verda har si tid og sin pris, som stig etter marknadens lov om tilbod og etterspurnad. 
Slik slår gribbane ned på historias vene ting og gjer dei stygge. Men tidleg om morgonane vert 
det stille og øyde att. Den tapte tida kjem attende. Ein kan gå åleine langs Promenade Savignac 
og tru at Marcel Proust sit der oppe i L'Hôtel des Roches noires og stadig skildrar 
borgarskapens indre liv i ein av denne klassas mange forfallsepokar, medan vår tid ventar på 
den ukjende krønikeforfattaren som vil skildre den nye borgarskapen som enno ikkje veit at 
han finst. 
 

Aug 9, 2019 
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Når politikarane vert hasjprofetar 
Ved Breivang videregående skole i Troms vart samfunnsfaglæraren Bård Altmann filma då han 
ville hindra oppsetjing av ein valplakat som ikkje berre gjekk inn for legalisering av cannabis, 
men framstilte legaliseringsrørsla som ein fridomsstrid og indirekte romantiserte bruken av 
cannabis. Sidan denne politiske cannabisreklamen vart freista sett opp på ein skule der fleirtalet 
av elevane er mindreårige, greip læraren inn. Lite ante han vel at han for dette skulle verte 
hengd ut på internettet og få statsministeren og fleire statsrådar etter seg. På si side hadde han 
både skulesjefen i Troms og Norsk Narkotikapolitiforening, og han må ha trudd at ein 
samfunnsfaglærar lyt gripa inn mot ufarleggjering av narkotika. 
 
Men han visste kanskje ikkje kor liberale norske politikarar kan vere i denne saka. Til dømes er 
Venstre-byråden i Bergen Erlend Horn hovudansvarleg for ein politikk som fører til at politiet i 
Bergen ikkje grip inn mot openlyst sal og openlys bruk av narkotika på gata. 
Ein kunne nesten seie at den legaliseringa som Unge Venstre går inn for, langt på veg er 
gjennomført i Bergen, sjølv om vi enno ikkje har ei rekkje hasjutsal i regi av det statlege 
Cannabismonopolet som ungdomspolitikarane ser for seg, om ein då ikkje vil ha denne 
løfterike verksemda i privat regi. Trass i denne liberaliseringa, som Unge Venstre meiner skal 
føra til mindre misbruk, held misbruken fram som før, og delar av Bergen sentrum er vorte ein 
open russcene for sal og bruk av narkotika. 
 
ROLLEKAOSET 
Meir restriktive synspunkt finn ein hos Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som vel å 
merke ikkje er det same som politiet. NNPF er ein «ideell organisasjon», som det heiter, ei 
friviljug foreining med medlemer frå narkotikapolitiet, tollvesenet og kriminalomsorga. Dei driv 
førebyggjande arbeid for å hindra unge menneske i å byrje med narkotika. I Unge Venstre-saka 
var dei i kontakt med skulefolk for å få stansa det dei oppfatta som cannabisreklame. 
Men fordi foreininga har politiet i namnet sitt og politifolk som frontfigurar, vert NNPF ofte 
oppfatta som den forlengde armen til politiet. I førre veke klarte ikkje pressa og politikarane å 
halde dei to rollene til politifolka frå kvarandre. Representantane for den frie organisasjonen 
NNPF vert oppfatta som «politi». 
 
Dermed blei det til at «politiet grep inn i valgkampen» og dreiv «sensur» av politiske ytringar. 
Det heile vart framstilt som «et langt skritt i autoritær retning», som Unge Venstre-leiaren 
Sondre Hansmark sa. I Morgenbladet vart det stilt spørsmål om vi hadde fått «politisk politi i 
Norge». 
 
Slik fekk Unge Venstre støtte av så godt som heile pressa, deretter av justisministeren, 
kunnskapsministeren og til slutt statsministeren, som i eit Facebook-innlegg skreiv at «å forby 
materiell eller synspunkter i den politiske debatten er i strid med de verdiene som vi inviterer 
ungdommene til å støtte opp under». 
 
YTRINGSFRIDOM OG REKLAME 
Men ingen hadde nekta Unge Venstre å føre fram synspunkta sine om legalisering av cannabis. 
Det handla om at fleire skular i Agder, Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og 
Rogaland reagerte på den biletlege utforminga av partipropagandaen. 
 
Med rette, for etter opplæringslova skal skuleleiinga syte for at elevane ikkje vert utsette for 
«reklame som er egnet til å skape et kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke 
holdninger, adferd eller verdier», og dette kan òg gjelde «politisk reklame». Det burde ikkje 
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vere tvil om at det propagandamateriellet som Unge Venstre har med seg til skuledebattane, fell 
inn under denne defineringa av «politisk reklame». 
 
Plakatane, klistre- og jakkemerka som Unge Venstre spreier på skulane, syner ei hand som gjer 
V-teiknet. Det er ein kjend gestus frå hippierørsla i sekstiåra. Fingrane held ein rykande joint - 
ein hasjsigarett. Dermed vert «frigjering» knytt til hasjrøyking. Hasjrøykaren på valmateriellet er 
velkledd og kunne vere ein ungdomspolitikar - for armen er kledd slik at vi får inntrykk av ein 
kvit mansjett og dressjakke. 
 
Ved å framstille røykaren som velkledd seier Unge Venstre at hasjrøyking går godt saman med 
eit ordna, borgarleg liv, eller direkte sagt: at det er ufarleg å nytta hasjisj og marihuana. Utsegna 
vert styrkt av bakgrunnen: rein natur med grøn eng, skog og blå himmel der den narkotiske 
røyken glir i eitt med godvêrsskyene. 
 
TO TUNGER 
På dette viset talar Unge Venstre med to tunger. I program og intervju er dei ansvarlege og vil 
legalisera cannabis for at det skal verte mindre narkotikamisbruk. Men for å fremje dette gode 
føremålet nyttar dei materiell som ufarleggjer cannabis og indirekte propaganderer for 
hasjrøyking. 
 
Sep 6, 2019 
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Karrierejegerar av alle kjønn, forein dykk! 
Den 9. november skreiv næringslivsleiaren, forfattaren og spaltisten Anita Krohn Traaseth ein 
kommentar med tittelen «Kjære unge kvinne, hold hardt på lederambisjonene» i Aftenposten. 
Her fortalde ho yngre medsystrer mellom anna at familie og born ikkje er noka hindring på 
vegen til sjefstillingar i næringslivet, berre ein ikkje går for tungt inn i foreldreansvaret, men tek 
det litt lettare. 
Kommentaren var tvitydig. Traaseth gjorde det aldri klart om ho snakka om babyar, småborn, 
skuleelevar eller tenåringar. Alt etter kva aldersgruppe det gjeld, fekk utsegnene hennar ulik 
meining. 
Til dømes sa ho at det ikkje kan skade om vi i strevet for å nå toppen i næringslivet lèt «barna 
våre gå litt for 'lut og kaldt vann' av og til». Slik er det vel for alle med halvvaksne ungar, dei 
klarer seg gjerne betre enn vi trur. 
Men det same gjeld jo ikkje for eittåringane. At det er gunstig for større ungar å lære seg å ta 
ansvar for oppgåver dei kan meistre, er alle samde i. Kven kan innvende noko mot at born «blir 
selvstendige, fikser ting selv, kommer seg på trening på egen hånd, lager matpakke og middag 
fra tidlig alder»? 
 
MEIR FORELDREFRÅVÆR 
Kvifor skriv Traaseth om slike sjølvsagde ting, om det ikkje er fordi ho vil presse ned alderen 
for kva tid det er greitt at borna må klare seg sjølve? Det er nesten umogeleg å lese 
kommentaren hennar som noko anna enn eit innlegg for meir foreldrefråvær langt ned i 
årsklassene. 
Når ho gir døme på kva ho meiner, nemner ho si «første jobbreise til Korea etter førstefødte», 
og at ho tabba seg ut med å leggje fram for faren «babyklær for uken jeg skulle være borte». Så 
tilrådinga om å «slippe kontrollen hjemme» gjeld i babyalderen òg. 
Atter er ho tvitydig: «Ta med deg babyen i møter og på arrangementer. (...) En dårlig egenskap 
mange av oss har, er at vi tror at vi er uunnværlige. Jo tidligere du lærer at du ikke er det, jo 
bedre.» 
Uunnverleg for kven? For arbeidsgivaren, eller for babyen? Det vert ikkje sagt, og utsegna kan 
difor vere eit innlegg for meir samvær med barnet eller for mindre. Men lese i samanhengen og 
ut frå heile tendensen i artikkelen er det ikkje merkeleg om nokon trur at Traaseth meiner 
mindre samvær med barnet, og at foreldre, i dette høvet mora, kan unnverast i større grad enn 
det som er vanleg i dag. 
 
EGOISTISK SJØLVINTERESSE 
Ein som las Traaseth slik, var fyrsteamanuens i helsefag ved den private høgskulen VID, 
cand.psychol. Eystein Victor Våpenstad, som i NRK Ytring 12. november gjekk til krast åtak på 
synspunkta til Traaseth - og fleire meiner på personen Traaseth òg - i motsvaret, som fyrst heitte 
«Kjære unge kvinne, hold hardt på barnet». 
Våpenstad las innlegget hennar som «oppfordring til omsorgssvikt» og kalla haldninga hennar til 
leiarstilling og born eit uttrykk for egoistisk sjølvinteresse og i praksis «mishandling av barn». 
Dette oppfatta Traaseth som «grove personbeskyldninger». Våpenstads artikkel vart no redigert 
i etterkant, det som galt Traaseths eigne born, vart teke ut, og Traaseth leverte eit tilsvar. Men 
før tilsvaret kom på trykk, vedtok NRK å ta vekk heile innlegget til Våpenstad. Traaseth kunne 
no seie seg «fornøyd med at redaksjonen ville rette opp feilen, og at kronikken ble Sjølv om det 
kan forsvarast at NRK Ytring tok vekk dei setningane som gjekk direkte på borna til Traaseth, 
inneber full avpublisering noko meir enn rettmessig personvern: Indirekte vernar 
avpubliseringa også Traaseths synspunkt på kva born treng, eller snarare: kva dei ikkje treng. 
Slik avpublisering gjer det vanskelegare å snakke om ein interessemotsetnad mellom behova til 
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det vesle barnet og ambisjonane til foreldra om å nå «til toppen» i yrkeslivet. Men korleis kan 
nokon seie seg nøgd med at det vert tyngre å snakke om noko som er heilt opplagt, og som alle 
veit er sant, nemleg at tempo og tidspress i det moderne yrkeslivet - særleg i leiande stillingar - 
ikkje lèt seg sameine med behova til småborn og dei verkelege interessene til småbarnsforeldre. 
Slik Traaseth la opp til å verte lesen, og slik Våpenstad las henne, var utblåsinga hans forståeleg 
slik han truleg hadde meint det, nemleg som eit forsvar for dei minste borna, den mest utsette 
gruppa i heile samfunnet. 
 
MANLANDE NYANSE 
Men i debatten som følgde, forsvann denne nyansen. Den forsvarslause var ikkje lenger det 
vesle barnet, men den internasjonalt prislønte og suksessrike Traaseth. Ho måtte vernast mot 
den kvinnevonde mannssjåvinisten som misbrukte stillinga si til å gå til åtak på likestillinga. 
I Nettavisen 16. november meinte Elin Ørjasæter at Våpenstad no lyt «ekskluderes fra norske 
debattflater», om han då ikkje «kommer med en oppriktig unnskyldning til Anita Krohn 
Traaseth». 
Men denne offentlege syndsvedkjenninga og botsgangen var ikkje nok for Ørjasæter. Etter 
hennar meining var den avpubliserte artikkelen til Våpenstad «så drøy at det bør få 
konsekvenser», noko ho meinte var «opp til ledelsen i VID vitenskapelege høgskole». 
Skal det oppfattast som ei oppmoding om å avsetje Våpenstad på grunn av det han skreiv? Så 
langt ville ikkje rektoren ved høgskulen gå, men til Vårt Land sa han at skulen var misnøgd med 
tonen i Våpenstads innlegg, at dei ikkje kunne stille seg bak det og fann det «ikke 
uproblematisk». 
Innlegget til Traaseth var heller ikkje uproblematisk. Ho snakka sjølv om eigne born i 
artikkelen. Men ho innskrenka seg ikkje til formidling av eigne røynsler når det gjeld born og 
familie, men sette seg sjølve fram som rollemodell for den yngre generasjonen ambisiøse 
kvinner og tilrådde eigne val for ein heil generasjon av karrierejegerar innanfor næringslivet. 
 
RISIKABELT 
Det verkar ikkje opplagt at desse vala vil tene born og unge. Det er meir truleg at høgt 
foreldrefråvær - for dei aller minste, men òg for unge tenåringar - er risikabelt og vanskeleg å 
forsvare. Borna treng at ein av foreldra er tilgjengeleg. I vår epoke vil dette i praksis seie at mor 
og far deler på dette ansvaret. 
Når framståande kvinner i næringslivet som Anita Krohn Traaseth set «lederambisjonene» så 
høgt at ho tilrår unge kvinner å «'lean out' fra oppgaver i hjemmet», akseptere «kaoset på 
hjemmebane» og sjå på toppidrettsfolk som ideal for yrkeslivet, og det ikkje er klart om dette 
skal vere ideal for småbarnsforeldre òg, er det dei dårlegaste sidene ved den gamle mannsrolla 
som kjem inn att, ikkje kjøkkenvegen, men gjennom dei flottare dørene i styreromma og 
konferansesalane. 
 
" Nov 29, 2019 
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Andlet til andlet med ein nikab 
Hentinga av IS-kvinna og borna hennar frå Al Holleiren i Syria til Noreg førte til at Frp gjekk ut 
av regjeringa. Saka vart dermed endå sterkare politisert. Likevel er det tre menneskelagnader 
som står i sentrum av saka: «IS-kvinna» og dei to borna hennar. Her skuggar det politiske og det 
menneskelege for kvarandre, og synspunkta på saka skifter alt etter kva som trer sterkast fram 
for oss: menneska eller politikken. 
Det er ikkje vanskeleg å ha medkjensle med denne kvinna med dei to småborna i ein fangeleir 
som alt har kravd livet til hundrevis av born, utan utsikter til å kome seg bort. Men mange vil 
halde henne borte på grunn av den valdelege organisasjonen ho har vore tilslutta. I NRK-
debatten 20. januar 2020 sa Trygve Slagsvold Vedum at han «hadde vona at ikkje kvinna var 
blitt med», og at «det beste hadde vore om berre barnet kom» til Noreg. 
 
Det vert òg hevda at omsynet til offera for IS - og då særleg jesidiane - krev at vi ikkje hentar 
framandkrigarar eller kvinner som har slutta seg til IS, heim til det humanistiske Noregs milde 
straffer, medan dei av offera som enno lever, vert etterlatne i eit mykje verre liv enn det 
overgriparane får. 
I Noreg, der Nobels fredspris vert delt ut, og der han i 2016 gjekk til den jesidiske Nadia 
Murad, som kjempar for at offera skal minnast og overgriparane straffast, må vi ha eit særleg 
sterkt motiv for ikkje å la skuldige sleppe unna i denne saka. Men i ein humanistisk kultur har 
den skuldige òg rettar, og mellom dei er retten til å verte sett på som uskuldig til domen er felt. 
Men sjølv om den subjektive skulda kan vere så ymse, er dei som slutta seg til IS, objektivt 
medskuldige i det organisasjonen stod for. IS lekamleggjorde det radikalt vonde: organiserte og 
ideologisk grunngjevne overgrep av bestialsk slag og i massiv skala. Reaksjonen på det frå ei 
humanistisk basert statsdanning må vere å fremje analyse av det IS-folka aktivt eller passivt var 
med på, og medverke til rett straff for skuldige. 
 
MEDKJENSLE 
Men det utelukkar ikkje synet på IS-kvinna som eit menneske lik oss sjølv. Den menneskelege 
medkjensla vert vekt av møtet med lidinga hos andre, idet vi lever oss inn i og lir med ein 
annan. Men ofte flyttar lidinga på seg. Særleg i krigssituasjonar kan rollene til overgripar og offer 
verte bytte om. 
 
Til dømes døydde fleire hundre tusen sivile tyskarar, kanskje mange fleire, under fordrivinga 
frå Aust- og Sentral-Europa etter andre verdskrigen. Grensa mellom rettferd for offera og hemn 
som glir over i nye brutale handlingar, er lett å krysse. Å avgrense hemnen er ein del av 
nedkjempinga av det vonde. Å la nåde gå for rett, altså døme mildare enn lov og rettferd krev, 
har vore rekna til dei beste eigenskapane i mennesket. 
 
Dette ynsket om å syne miskunn mot ein nedkjempa fiende som sjølv var nådelaus mot andre, 
oppstår hjå dei fleste av oss når fienden ligg slegen og våpenlaus på marka. 
 
I NRK-intervjuet frå 12. mars 2019 står IS-kvinna gråtande fram og seier at ho har gjort alle ho 
kjenner, vondt, og ber berre om å få kome heim med dei to borna sine. 
Regien i det vi då får sjå, vert styrt av massemedia, som kan hente fram nær sagt kven dei vil frå 
heile den vide forpinte verda og gje oss ei forteljing der vi til slutt trur vi kjenner dette framande 
mennesket, meiner vi står andlet til andlet med den lidande, og vert viljuge til å gje henne både 
jakka og skjorta. 
 
Men glimta vi har fått frå den fryktelege Al Hol-leiren, gjer fortvilinga til kvinna, skuldig eller 
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uskuldig, truverdig. Korleis kan ein fri seg frå bileta av den gråtande kvinna og uhygga i leiren? 
 
KNALLHARD JENSEN 
Svaret som den gong kom frå Siv Jensen på Frps landsstyremøte, var knallhardt: «Nå ser vi at 
terroristene angrer og vil tilbake til Norge og det samfunnet de faktisk hater (...). Jeg vil du skal 
vite at jeg har ingen sympati med deg, du har valgt dette selv, du har giftet deg med flere 
ektemenn, du har satt to uskyldige barn til verden i IS sitt kalifat (...). Jeg mener vi ikke skal 
løfte en finger for å få deg tilbake til Norge» (ABC nyheter / NTB 16. mars 2019). 
Slik meiner eg ein statsråd ikkje kan tale andlet til andlet med eit anna menneske, sjølv ikkje når 
den andre løyner andletet bak ein nikab. Det er tillate for norske statsborgarar å hate det norske 
samfunnet. 
 
Politikarane lyt tufte avgjerslene sine på det rettslege og prinsipielle, ikkje på kjensler og moral. 
Staten skal vere rettvis, ikkje fylt av sympatiar og antipatiar, slik som utfallet til Siv Jensen, der 
IS-kvinna vert sin eigen ulukkessmed og fortener korkje medkjensle eller hjelp. 
 
MORALSK KONKURRANSE 
Men Erna Solberg avgjorde òg saka på grunnlag av «ryggmergsrefleksen» og «vårt moralske 
kompass». Men med «moralsk kompass» meiner vi ikkje anna enn det individuelle samvitet, 
som orienterer seg meir etter personlege kjensler enn etter den objektive røynda. Berre 
einskildindividet kan ha individuelt samvit. Ei regjering kan ikkje ha «moralsk kompass» eller 
etisk «ryggmergsrefleks». 
 
Erna Solberg skulle heller ha sagt: IS-kvinna er norsk statsborgar, og i den spesielle og 
desperate situasjonen for denne norske familien er det norske styresmakters rett og plikt, og i 
samsvar med interessene til norske statsborgarar generelt, å etterkome ynsket til mora om å få 
hjelp til å kome til Noreg med borna og stå til ansvar for retten her. 
Då ville ein kunne ha sloppe den moralske konkurransen mellom politikarar som alle meinte 
det var greitt å påføre den femårige guten endå eit traume ved å skilje han frå mora, og at mora 
kunne ha det så godt i helvetet der ho sat, sidan ho no eingong hadde teke eit alvorleg feilsteg i 
livet. 
 

Jan 24, 2020 
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Den vesle og den store heimen 
 
Dersom merksemd er målet på god reklame, må SAS i førre veke ha skote gullfuglen med 
reklamevideoen SAS - what is truly Scandinavian?, der det korte svaret var: Ikkje noko, all 
skandinavisk kultur er kopiert frå andre kulturar. 
Slik reklamen vart oppfatta, skildrar han dei skandinaviske samfunna som sette saman av meir 
eller mindre tilfeldig heimført lånegods. På engelsk høyrer vi forteljarrøysta seie at «there is no 
such thing» som noko ekte skandinavisk. Demokratiet vårt er gresk, foreldrepermisjonen er 
sveitsisk, dei «danske» vindmøllene er persiske, «svenske» kjøtbollar er tyrkiske, den «norske» 
bindersen - i filmen tåpeleg kalla «the pride of Norway» - er amerikansk, og så bortetter. «Alt er 
kopiert.» 
 
Alt skandinavisk skal altså vere noko reisande skandinavar har funne i andre kulturar og teke 
med seg heim. Dermed vart videoen ein illustrasjon av den ytterleggåande utsegna til den 
tidlegare svenske statsministeren Fredrik Reinfeldt: «Ursvenskt är bara barbariet. Resten av 
utvecklingen er kommit utanfrå.» Kultur skal vere noko alle dei andre har, berre vår nasjon er 
kulturlaus. 
 
Så langt gjekk ikkje den norske statsministeren Erna Solberg på tryggingskonferansen i 
München. Men ho gjekk god for bodskapen til reklamevideoen og kalla dei som reagerte 
negativt på han, for «right-wingers». 
 
NEDVURDERING 
Men slik nedvurdering av eigen kultur er ikkje berre kopiert frå moterette tankar som no byrjar 
å verke repeterande; nedvurderinga av sitt eige er berre tilsynelatande. Den «kulturlause» set seg 
i røynda over alle dei andre som vert tilkjende ein «ekte» kultur. 
 
For alle dei små nasjonalkulturane set opp grenser mot resten av verda og gjer mennesket ufritt, 
medan den kulturlause har fridd seg frå desse snevre og lukka kulturkrinsane. Han er vorten 
rykt høgare opp mot himmelen. Der har han fått oversikt over heilskapen. Han har heva seg 
over, tolererer og aksepterer alle dei andre. 
 
Medan vi berre forstår oss sjølve og er knytte til lokalkulturen vår, forstår han alle og er 
verdsborgar. Med sitt grenselause medvit kan han mekle mellom stammekrigarane og skape 
fred, samle oss alle under sin eigen fleirkulturelle paraply som ein romersk keisar. Dette 
arrogante sjølvbedraget er kjernen i kulturen til den kulturlause. Gjennom nedvurderinga av seg 
sjølv gjer den kulturlause seg til herre over alle andre. 
 
HIERARKI 
Denne hierarkiske innstillinga går att elles i reklamefilmen òg. Regi og biletval lèt sjåaren 
oppfatte det slik at skandinaviske samfunn er sette saman av to slags menneske: For det fyrste er 
det dei unge, urbane, mangfaldsorienterte, rike og pene som bur i koffertar og kjenner seg mest 
heime på eit fly; det er desse menneska som gjer Skandinavia til den beste plassen i verda, ved 
at dei reiser kloden rundt og hentar med seg heim det beste frå heile verdas pakkereiser og 
hotellkompleks. 
 
 
Men så er det dei andre, i reklamefilmen representert av ei gamal og utsliten dame som sit 
under eit svensk flagg på ein veranda i ein forstad eller eit bygdesentrum, og som vert gjord narr 
av fordi ho trur at maistonga, eit dekorert lauvtre eller ei stong under feiringa av til dømes 
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jonsokaftan, er ein svensk oppfinning. Slike gamle og ulærde menneske som er bufaste utanfor 
bysentera og kjenner seg knytte til lokalsamfunnet og nasjonen, bidreg ikkje med noko verdfullt 
til landet, for dei fer ikkje kloden rundt og hentar kulturelle verdiar med seg frå nedtrakka 
turistfeller til dei trøysteslause bygdene sine. 
 
VARSLA SINNE 
Reklamefolka har protestert mot at dei var ute etter å rangere menneske på dette viset. Etter det 
dei sjølve seier, ville dei fortelje korleis dei nordiske landa vart til verdas beste samfunn ved at 
skandinavar hentar heim det beste frå alle delar av verda gjennom reisene sine. 
 
Og rett nok seier reklamen til slutt at det framande vi tek med oss heim, vert tilpassa og omgjort 
til «en unik skandinavisk ting», slik at det altså likevel finst noko sant skandinavisk. Men denne 
vendinga kjem for seint i filmen og har for liten tyngd til å slå gjennom hos dei fleste sjåarar; den 
motsette bodskapen som kjem fyrst, er for sterk. 
 
Dei sinte reaksjonane på å verte framstilte som kulturlause menneske med låg verdi lét sjølvsagt 
ikkje vente på seg. Reklamen dukka opp på YouTube tysdag. Då kvelden kom, hadde han håva 
inn noko over 200 «eg likar», om lag 12.000 «eg likar ikkje» og hundrevis av negative 
kommentarar. 
 
Då tok SAS ned videoen. Etter ei tid kom han attende, no utan kommentarfelt. Onsdag kveld 
hadde han fått heile 788 «tomlar opp» og 22.000 «tomlar ned». Torsdag sist veke kom det inn 
eit bombetrugsmål mot reklamebyrået &Co i København som hadde laga videoen. Fredag 
hadde filmen oppnådd 600.000 syningar, 7000 «eg likar» og 76.000 «eg likar ikkje». 
 
Under tittelen «Så kapade högerpopulistiska nätverk SAS nya reklamfilm» skreiv den svenske 
avisa Aftonbladet at fordøminga av reklamevideoen hadde spreidd seg på sosiale medium frå 
svenske høgreradikale nettstader til den russiske nettstaden Sputnik og derifrå lynsnøgt ut over 
verda. SAS meinte at dei hadde «grunn til å mistenke et koordinert angrep på vår kampanje». 
Men det kan òg vere at mange ikkje særskilt høgreorienterte, kanskje til og med nokre 
venstreorienterte, vart provoserte av at samfunna deira vart skildra nedsetjande, og av den 
umedvitne klassetenkinga i reklamen. 
 
VINJE OG WORDSWORTH 
Dette hadde reklamefolka kunna unngått om dei hadde lese seg opp på europeisk lyrikk. Då 
kunne dei ha kome over det kjende diktet «Nationalitet», skrive i 1860 av den omflakkande 
vandringsmannen og forfattaren Aasmund Olavsson Vinje: 
 
Vi meina og tru, det gjævaste er  
at vera ein Norigs Mann. 
Ja, denne Heimen os fyrst er kjær;  
men vita vi maa, at den store Verd  
er berre vaart store Fedraland. 
 
Dei største Tankar vi altid faa  
af Verdsens det store Vit; 
men desse Tankar dei brjotast maa,  
lik Straalar af Soli, som altid faa  
i kver si Bylgje ein annan Lit. 
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Medan reklamevideoen vart oppfatta slik at han heldt fram det nasjonale og internasjonale som 
motsetnader, ser Vinje det lokale og nasjonale som ein føresetnad for å kunne verte 
verdsborgar. Den nasjonale heimen forsvinn ikkje om mennesket vert kosmopolitisk, for kvar 
og ein vert verdsborgar på sitt eige vis. Det er ikkje slik at det lokale og nasjonale medvitet 
fordampar når mennesket utviklar seg til å femne også det framande, slik at heile verda vert 
«vaart store Fedreland». Alt vert teke med på vegen. Eller som William Wordsworth skreiv i 
1802 i diktet «My heart leaps up»: 
 
My heart leaps up when I behold  
A rainbow in the sky: 
So was it when my life began;  
So is it now I am a man; 
So be it when I shall grow old,  
Or let me die!  
The Child is father of the Man;  
And I could wish my days to be B 
ound each to each by natural piety. 
 
Barnet forsvinn ikkje når den vaksne vert til, men det modne mennesket ber barnet i seg. Slik 
forsvinn heller ikkje det nasjonale i verdsborgarskapen. 
 
Det universelle, det Vinje kallar «dei største tankar», er ikkje noko ein finn i suvenirsjappene på 
feriestadene SAS flyg oss til. Det universelle er ei usynleg idéverd eller ein kulturell 
fellesmarknad som er like mykje til stades i Telemark som i New York. Det kjem ikkje ned på 
jorda ved at det lokale og nasjonale vert oppheva, men ved at dei lokale menneska og dei 
nasjonale kulturane nett er til stades som medium for nye og gjerne framande tankar, som 
dimed får ein ny og eigenarta skapnad frå stad til stad. Det er dette som er mangfald. 
 
STRÅMANN 
Den førestillinga om det nasjonale som reklamevideoen kritiserer, er ein stråmann. Fredrik 
Reinfeldt nytta den same stråmannen. «Det nasjonale» vert teikna som konkrete ting og visse 
fastlagde oppfatningar. Då får ein lett spel om ein er ute etter å seie at det nasjonale ikkje finst 
som noko ekte. Det er sjølvsagt heilt rett at «det norske», forstått som ferdiglaga ting og tankar, 
er henta utanfrå, men truleg er dette sant om alle nasjonar. Wergeland henta inspirasjon frå den 
svenske teosofen Swedenborg og den franske sosialisten Saint-Simon. Det norske flagget er ein 
variant av den franske trikoloren. Kristendomen kom frå Jerusalem og opplysingsideala frå 
London og Paris. 
 
Kva er då det kulturelt «norske»? Det er ikkje etnisk, men nett kulturelt i vid meining: Det 
norske er den prosessen folkesetnad og samfunn har gjennomlevd og gjennomlever - historisk, 
politisk, økonomisk, litterært, kunstnarleg og så bortetter - og som har gjort og gjer landet og 
folket til det det er i dag og vert i morgon. Det norske er såleis ein gamal og uavslutta prosess. 
Vi som lever i dag, får del i denne prosessen gjennom livet i landet og danninga som set oss inn 
i historie, tradisjonar, tenking, litteratur med meir. Men ingen vil vel finne på å seie at ein 
person er unorsk, uekte eller usjølvstendig fordi han eller ho også les romanar av Dostojevskij, 
lyttar til musikk av Bach eller studerer indisk filosofi. Men nett det at det nasjonale ikkje er så 
bastant og tungt og ferdiglaga som mange synest å tru, gjer kulturen prekær. Han må dyrkast, 
elles forsvinn han. 
 
Det er danninga som skapar individet, men vel å merke alltid på personleg vis, fordi kvart 
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einskildindivid er eineståande frå byrjinga av. Det er denne prosessen som skapar den nasjonale 
kulturen òg. 
 
Slik kan «Verdsens det store Vit» i beste fall brytast som ljos til personlege og lokale fargar, om 
det kulturelle livet vert halde oppe. Kjelda er då den same for alle nasjonar, sjatteringa annleis, 
synest Vinje å seie. Eller i Wordsworth farging: Barnet vert til mann, men mannens hjarta 
spring i han ved det same synet som då han var barn. 
 

Feb 21, 2020 
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Krystallpalasset sprekk 
Vi visste at pandemien måtte kome, men vi trudde det ikkje. Med eitt slag er verda og livet vårt 
blitt endra bortanfor attkjenning, og vi trur det enno ikkje heilt. Berre langsamt siv det inn: Den 
verda vi levde i for berre to veker sidan, er borte. 
Vi visste at epidemiar som koronakatastrofen kunne råke menneska i Asia og Afrika, men vi 
trudde ikkje at det kunne råke oss. Pest og massedød høyrde til mellomalder og fortid, ikkje 
moderne vestlege samfunn som vårt. Fordi helse og fridom frå vilkårleg død er mellom dei 
viktigaste framstega i det moderne samfunnet, råkar pandemien sjølve framstegstrua. 
 
Heilt naturleg illustrerer pressa koronaepidemien med Theodor Kittelsens slåande skildringar 
av svartedauden, den store pesten som i 1349-50 tok livet av halve folkesetnaden i Noreg. 
«Pesta», den svartkledde kjerringa som gjekk frå grend til grend med sopelime og rive, var i 
folketrua personifiseringa av den uhyggelege sjukdomen, men òg eit bilete på døden. Denne 
nifse skapnaden stemmer ikkje så dårleg overeins med korleis vi opplever virusepidemien vi er 
råka av i dag, sjølv om redsla vår no er meir biletlaus. 
 
Pesten har vorte usynleg, men fyller samstundes alle kanalar. Vi veit at viruset er her, men vi ser 
det ikkje. Det er eit mellomalderskrømt laust i dei tomme gatene våre. Det finst ikkje medisinar 
eller vaksinar mot det. Vi veit ikkje når vi møter det, og vi veit ikkje om vi vil overleve det. 
Korkje staten eller vitskapen kan berge oss - ein skandale for det moderne medvitet som trur på 
ei reinsa verd der vi kan kontrollere alt vondt. 
 
Pesten, eller virusepidemien, kjennest irrasjonell. Han råkar breitt og tilfeldig. Sjølv utanfor 
høgrisikosona kan du ikkje vere heilt trygg, og alle må rekne med å miste nokon dei er nært 
knytte til. I velordna og rike samfunn, der normale hendingar som sjukdom og ulukker ofte vert 
opplevde som noko «ubegripeleg» og «meiningslaust», vert epidemien eit åtak på sjølve 
verdsbiletet. 
 
FRAMSTEGET 
I all nyare tid har vestlege samfunn vore prega av ideen om at heile verda er på stø kurs mot 
meir rikdom, meir demokrati, meir helse, meir lukke, meir velstand, meir fridom for alle. Vi 
trur ikkje lenger på Gud og eit paradis i himmelen; i staden trur vi med religiøs visse på ei 
framtid utan krise og krig, eit komande paradis på jorda. 
Men denne framstegstrua er ikkje basert på historisk røynsle. Tvert om fortel røynsla oss at 
periodane med fred og framgang alltid vert avløyste av små eller store katastrofar. Med ein så 
lang periode med fred, økonomisk vekst og velstand som i Europa etter krigen har heile 
generasjonar fått ein illusjon om at denne unntakstida er regelen. 
Politikarane våre, og tida vi lever i, er fylte frå issen til fotsolen med denne utopien om at livet 
skal og må vere ein fest utan bakrus. Alt må utvikle seg frå det gode til det betre. Alle skal få 
realisere draumane sine, koste kva det koste vil. Alle skal ha universitetsutdanning, gode og 
aukande inntekter, to elbilar og tre-fire utlandsferiar årleg, sjølvsagt etter kvart utan CO2-
utslepp. Verda skal og må vere fullkomen og rein, og er ho ikkje det, må nokre vonde 
menneske stillast til ansvar. Det er blitt ein menneskerett å vere intelligent, rik, frisk og ha 
tilgang på sex, og har vi det ikkje slik, så har vi krisepsykologar til å ta seg av saka. Vi skal ikkje 
ha ulukkelege menneske i vår tid. Vi skal i alle fall ikkje ha nokon pandemi, det strir mot lova 
om stadig meir opplysing og framsteg. 
 
KRYSTALLPALASSET 
Trua på framsteget, verdas ustanselege ferd mot betre tider, er ein slags evolusjonsteori tufta på 
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ideen om at fornuft og vitskap berre peiker i éi lei: framover, oppover, betre, større, sunnare, 
rikare, lukkelegare. 
 
Her har vi vore før. I romanen Hva må gjøres? (1863) gav den russiske forfattaren Nikolaj 
Tsjernysjevskij framstegstrua ein varig metafor i det såkalla krystallpalasset, ein uhorveleg 
konstruksjon av jarn og glas som skulle hyse den store verdsutstillinga i London i 1851, der 
landevinningane til den nye vitskapen og industrien var utstilte. 
 
Arkitektonisk var krystallpalasset noko midt mellom ein katedral og eit gigantisk drivhus. Det 
dekte nesten 100.000 kvadratmeter, eller fjorten fotballbanar, og var 39 meter høgt, og 5000 
arbeidarar tok del i oppføringa. 
 
Storleiken på byggverket og den praktfulle stilen minte som sagt om dei store katedralane i 
mellomalderen, og krystallpalasset var på sitt vis ei sekulær kyrkje for framsyning og ovundring 
av materielle produkt. Utstillinga omfatta 13.000 gjenstandar, til dømes slipte diamantar, alle 
slags råmateriale som vart nytta i industrien, store orgel, vitskaplege instrument, 
brannsløkkingsapparat og eit fem meter høgt teleskop. Dei seks millionar menneska som vitja 
utstillinga, kunne nytte dei fyrste vassklosetta i verda. 
 
Tsjernysjevskij skildra byggverket og utstillinga som lekamleggjeringa av den vedunderlege 
framtida naturvitskapen opna for. Men det var òg ein annan russisk forfattar som vitja 
verdsutstillinga i London. Fjodor Dostojevskij oppfatta krystallpalasset som eit moderne 
babelstårn som nærast tvinga menneska til audmjukt å underkaste seg ideala om teknisk og 
økonomisk framgang. Det som for Tsjernysjevskij var ein ljos draum og lukkeleg utopi, såg for 
Dostojevskij ut som ein kjenslelaus teknisk perfeksjon som gjorde menneska til flokkdyr under 
den vonde ånda til kapitalismen. 
 
 
Det er vel rett å seie at Dostojevskij var ein ekte reaksjonær forfattar som oppfatta det 
vesteuropeiske framsteget som eit trugsmål mot den individuelle fridomen. Det materielle 
framsteget, meinte han, ville utjamne alle skilnader og gjere alle like, og vi ville miste det 
viktigaste godet vårt: individuell fridom og personlegdom. 
 
VERDA AV I GÅR 
Ei anna klassiske skildring av korleis framstegtruas uskuld gjekk tapt, vart gjeven av den 
austerrikske forfattaren Stefan Zweig i sjølvbiografien Verden av i går (1944, på norsk i 1948 og 
1993). Her skildrar han korleis dei velståande menneska i Europa før fyrste verdskrigen levde i 
overtydinga om at dei var på sikker veg mot verdas forbetring og ikkje lenger kunne verte råka 
av påfunna til lagnaden. 
 
Men dei to verdskrigane øydela framstegstrua til ein heil generasjon europearar. Zweig vart ein 
fråfallen som meinte at den moderne sivilisasjonen og kulturen berre var ein tynn ferniss over 
øydeleggjande drifter som når som helst kunne bryte fram. Han vart vitne til utbrot av «kollektiv 
grusomhet» som «har satt en strek over årtuseners humane bestrebelser». 
 
Med jødiske røter, truga av den nazistiske framgangen, flykta han i 1934 til Storbritannia og 
emigrerte i 1941 til Brasil. Året etter tok han sitt eige liv, saman med den 25 år yngre kona 
Lotte Zweig. I avskilsbrevet skriv han at «mitt eige språk er gått under for meg, og min åndelege 
heim, Europa, har øydelagt seg sjølv». 
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DEN STUMME TALEN 
Koronapandemikrisa er heilt annleis enn verdskrigane, men ho har til felles med krigane at ho 
råkar framstegstrua. Staten og vitskapen kan avgrense, men ikkje hindre at sjukdomen og døden 
spreier seg over heile verda. Kvardagen vår vert fylt av forteljingar om individuell liding og 
sosialt trugsmål, og dreg med seg eit globalt økonomisk samanbrot og ei redsle for framtida når 
det gjeld både liv og helse, arbeid og pengar. 
 
Rakt ut av det blå fell vi frå rekordhøgder i velstand til noko som kan verte verre enn 1930-åra, 
vert det åtvara om frå økonomar. Det kjennest som om eit heilt hundreår med teknisk og sosial 
framgang skulle kunne blåsast ut som eit einsleg juleljos, av usynlege makter som ikkje vil oss 
vel. 
 
Men endå merkelegare enn dette fallet attende til ein mental mellomalder, er at det usynlege 
viruset med eitt slag har tvinga fram tilstandar som set på spissen ei rekke utfordringar som i 
lang tid har vore påtrengande synlege. 
 
Den enorme og pågåande forureininga, særleg av atmosfæren, som forskarar og politikarar har 
vore einige om vil forstyrre klimaet på jorda og føre til enorme katastrofar med 
sivilisasjonssamanbrot og tap av millionar av menneskeliv, er delvis stansa opp. Masseturismen, 
som står for ein fjerdedel av CO2-utsleppa og reduserer livskvaliteten til lokalbefolkningar over 
heile verda, og som slit ned og gjer mange særprega stader ringare, er stengd ned. 
 
Sjølve startpunktet for pandemien ligg i fangenskap og sal og slakt av ville dyr, og peikar vidare 
mot umåtelege helsemessige og etiske problem knytte til det industrielle landbruket. Det altfor 
høge tempoet i vitskap, industri og daglegliv er seinka. Himmelen over Beijing er oftare blå enn 
før, fordi nedstenginga under epidemien har svekt smogen over byen. Over New York har 
utsleppa av CO2 og metangass gått ned 10 prosent på nokre få dagar, og biltrafikken er redusert 
med ein tredjedel. 
 
I denne uventa stilla er det som om ein kan høyre tale om noko gløymt. Som om vi, midt i 
strevet og kavet etter lukka, er blitt tvinga av det usynlege trugsmålet til å stanse opp. Idet vi ser 
oss kring i det tomme landskapet, oppdagar at vi står på ein krossveg. Det slår oss at dette ikkje 
vil vare så lenge, brått går signalet om at fristunda er over og livskampen skal rase vidare, like 
tankelaust som før. Det kan vere at livet snart er attende i kjent gjenge, med enno høgare fart, 
for å innhente det tapte. 
 
Men ei tid no har vi, kanskje, i denne merkelege stilla. Kunne det vere at vi som samfunn fekk 
ein kort frist til å områ oss og sjå om vi er på rett veg i det store hastverket vi elles lever i? 
Slik kan ein spørje i desse interessante tider, medan laurdagsnatta i storbyen er tom for 
menneske og du i staden for dei vanlege fylleskrika høyrer songen til kattugla som har slege seg 
ned i lønnetreet rett utanfor vindauget. 
 
Mar 27, 2020 
 
 
 
 
 
 
 



 453 

Attende til det nye 
 
Folkehelseinstituttet (FHI) gjer rett i å skunde på ei raskare opning av samfunnslivet enn 
regjeringa har gått inn for. Men nedstenginga kan trekkje ut om massemedia skremmer opp 
opinionen med skrekkhistorier. Det ligg i naturen til både menneskesinnet og moderne 
biletmedium at det er dei mest dramatiske og skremmande bileta som oftast vert formidla og 
som fester seg best hos oss. 
 
Vi fekk førsteinntrykka våre av koronaepidemien gjennom dei kinesiske styresmaktenes 
overgrep mot forsvarslause menneske i Wuhan, der sjuke vart rivne ut av heimane og køyrde 
bort i varebilar under høglytte protestar, eller stengde inne i høgblokker med attsveisa 
utgangsdører. Om og om att såg vi dei same bileta frå Italia, av avkledde kroppar spente inn i 
pustemaskiner, medan fortvilte legar sprang mellom dei døyande. 
 
GODT STOFF 
Pandemiar er godt stoff for fjernsyn, presse og sosiale medium. Der ein før måtte nøye seg med 
forstørra bilete av støvmidd og reportasjar om flåttinfeksjonar, kan ein no skumbade i tusentals 
menneske som sakte vert kvelte. 
 
Sjølve strukturen i massemedia, der det handlar om blikkfang og klikkfang, krev stor 
sjølvdisiplin for ikkje å spele på redsla til folk. Koronaepidemien er lett å skremme med fordi 
så mange døyr over heile verda, og fordi vi enno ikkje heilt veit kva vi har å gjere med. Denne 
uvissa opnar for skremselsjournalistikk. 
 
Til dømes er det nesten sikkert at unge og friske menneske ikkje treng å vere redde for 
koronaen. Likevel slo pressa opp utsegner som gjekk i motsett lei. Den 19. mars fekk vi i VG 
vite at ein amerikansk studie synte at «Unge voksne kan bli sykere enn først antatt». Men det 
gjekk ikkje fram av reportasjen at halve folkesetnaden i USA lir av overvekt, at særs mange har 
diabetes og høgt blodtrykk og at dei hardast råka gruppene er fattige, bur trongt og nødig 
oppsøker sjukehus – omstende som gjer at unge vaksne som gruppe kan verte sjukare i USA 
enn i Noreg. 
 
Som om det skulle vere eit særleg poeng å gjere unge menneske og foreldre deira urolege, 
melde VG den 20. mars om «11 personer under 50 år i intensivbehandling», derav to under 24 
år. Korkje Aftenposten, NRK eller TV 2 nølte med å spreie utsegna til ein sjukehusleiar ved 
Ullevål sjukehus: «Unge og friske rammes blindt.» Lokalavisa Budstikka slo stort opp at fleire 
pasientar under 45 år og utan underliggjande sjukdomar hadde lege i respirator ved Bærum 
sjukehus, og NTB bringa saka vidare utover landet. 
 
«ALLE KAN DØY, NO!» 
Den underliggjande bodskapen var at kven som helst kan døy av det uhyggelege viruset frå 
Kina, same korleis helsetilstanden deira er, utan omsyn til alder, sosial situasjon og kroppslege 
og mentale føresetningar. Alle kan døy, no! 
Men var det sant? Nei, det var ikkje heilt sant. Sjukehuset i Bærum dementerte opplysningane. 
Ifølgje tal frå det italienske folkehelseinstituttet, attgjevne av professor i epidemiologi ved 
Universitetet i Tromsø Eiliv Lund, er snittalderen for døde av korona i Italia 78 år, og av 
14.860 døde var éin person under 20 år. Berre 3 prosent av dei døde var utan underliggjande 
sjukdomar. Sanninga, både i USA, Italia og Noreg, verkar å vere at yngre, friske menneske 
berre i sjeldsynte unnatak døyr av sjukdomen. 
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Likevel meinte VG den 2. april at det var viktig med ein reportasje om eit koronasmitta 
spedbarn som rett nok overlevde, men som «kokte av feber» med ein temperatur på 38. Den 8. 
april opplyste FHI at snittalderen for døde av korona i Noreg var 84 år, i eit land der forventa 
levealder er 83 år. 
 
Ifølgje VGs daglege statistikkar – VG følgjer epidemireportasjane like tett som resultata frå store 
idrettsmeisterskap – hadde 134 menneske døydd av korona sist tysdag. Då vert det teke lite 
omsyn til at 40.000 menneske i Noreg døyr kvart år. 
 
BYRDE FOR Å BERGE 
Døden er ikkje triviell fordi han råkar gamle og sjuke. I uvissa om kor farleg viruset er, var det 
rett å setje sikringa av menneskeliv først. I eit intervju i Frankfurter Rundschau seier den tyske 
filosofen Jürgen Habermas at den kristne kjærleiksetikken kan kjennast att i sekulær og radikal 
form i dei første reaksjonane på epidemien, der fleirtalet, dei yngre og vaksne, tok på seg store 
byrder for å berge eit mindretal av menneske i høgare alder og med dårlegare helse. I dette 
levde samfunnet opp til idealet om likeverdet til kvart einskilt individ. 
 
Men nett difor må livet no i gang att. Best hadde det vore om økologisk øydeleggjande og 
smittespreiande aktivitetar som unødig flytrafikk, masseturisme, massemigrasjon og 
kommersiell sport vert liggjande nede for alltid, erstatta av farmasøytisk industri og anna ein 
ikkje lenger kan overlate til Kina, og av utbygging av beredskapsviktig utdanning og næring som 
til dømes landbruk og handverk. Men vi kan ikkje tillate at redsla for epidemien struper alt 
sosialt liv. 
 
Når vi gjennom stenginga av samfunnet pressar koronadødsfalla ned mot null, stig lidinga og 
truleg dødstala på andre område. Menneske vert isolerte, depresjonar aukar, ungar i heimar 
med problem får det verre, ungdomar dett ut av skule og samfunnsliv, titusenvis vert 
arbeidslause. 
 
Valet står ikkje om å berge menneskeliv eller ikkje, men kva for tiltak som fører til den minste 
av to katastrofar. Ved å halde samfunnet nedstengt sparer vi liv med det same, og dei som går 
inn for dette, bergar menneskeliv på nært hald. Ved å opne opp att samfunnet sparer vi liv på 
lengre sikt og utanfor syne. 
 
Dette aukar faren for å treffe feil avgjerd, eller gjere det rette for langsamt. Det er lettare å skyve 
frå seg ansvaret for fjernare dødsfall enn for nærare. Det er enklare å laste politikarane for å 
ofre gamle og sjuke som døyr som direkte følgje av å opne opp samfunnslivet, enn å gje dei 
skulda for løynd mishandling, øydelagde liv, sosial oppløysing og krig som kan følgje av det 
nedstengde samfunnet, berre lenger ute i årsaksrekka og fjernare i tid og stad. 
 
17. apr. 2020 
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Fagre nye koronaverd 
 
Når koronaepidemien vonleg søkk ned til ein sesonginfluensa om eit eller to år, vil vi ikkje vere 
dei same som før. Vi kjem til å ha meir angst i oss, den sosiale omgangen vil skje i meir lukka 
sirklar, samfunnslivet vil vere sterkare digitalisert, og vi vil vere betre tilpassa eit liv med mindre 
fridom og meir overvaking. 
 
 
Angsten, isolatet og digitaliseringa vil ikkje berre bremse epidemien, men også svekkje den 
demokratiske ålmenta og dei frie samkomene. Det vil bli mindre spontan og open samtale til 
vern mot allslags diktat, og fridomen til forsaling og organisering vil verte mindre nytta. Meir vil 
skje på skjermane og mindre i røynda. 
 
Når arena etter arena for samkome, kultur og samtale no vert stengde eller innskrenka, lir den 
frie ålmenta som ligg til grunn for ikkje berre folkestyret, men for den intellektuelle og 
kunstnarlege utviklinga og samhandlinga òg. I staden for å vekse med utfordringane i tida vert vi 
øvde i å leve som om vi budde i eit langt mindre fritt samfunn enn vi gjer. 
 
UNNATAKSTILSTANDEN 
Heile byar har vore sette i karantene før. Men den friviljuge nedlåsinga av heile samfunn og 
verdsdelar som vi kastar oss inn i no, er noko uhøyrd. Den totalitære kinesiske staten fekk 
kontroll med virusutbrotet gjennom knallharde tiltak som vi trudde liberale statar korkje kunne 
eller ville tvinge på frie borgarar. Store byområde med millionar av menneske vart hermetisk 
lukka frå omverda, slik dette vart gjort i eldre tider, til dømes då København og Helsingør vart 
avsperra under den store pesten i 1710 og soldatar hadde ordre om å skyte dei som freista å 
rømme. Slikt kan ikkje vi gjere i vestlege, liberale samfunn, trudde vi. 
 
Berre veker seinare gjekk vi i friviljug husarrest over heile den såkalla frie verda. Over natta gav 
vi frå oss grunnleggjande rettar som rørslefridom og forsamlingsfridom og lét staten avgjere kvar 
vi skulle reise, og kven vi skulle ha omgang med. Vi skilde besteforeldre frå barnebarn og lét 
foreldra våre døy i einsemd. Forsamlingar på meir enn fem menneske vart forbodne. Over 
store delar av Europa vart heile folket sett i husarrest. I Noreg nekta styresmaktene oss å bu på 
våre eigne fritidsbustader. Skular og universitet vart stengde. Kyrkjene stod lukka gjennom 
påskehøgtida for fyrste gong i historia. I dei elles så travle byane var gatene tommare enn rett 
føre eit varsla bombeåtak. 
 
Åtferda vår var med andre ord som under krig eller statskupp. Viruset verka på oss som ei 
fascistisk makt som tek frå oss rørsle- og møtefridomen. Der den politiske undertrykkinga 
trugar med fengsling, tortur og nakkeskot, lova koronaviruset oss lungeinfeksjon med sakte 
kveling og død om vi ikkje gjekk i friviljug isolat. Friviljug oppførte vi oss som undersåttar i eit 
einevelde i eit av dei friaste landa i verda. 
 
1984 
Uvilkårleg måtte eg tenkje på dei to store litterære dystopiane frå førre hundreår, George 
Orwells 1984 og Aldous Huxleys Brave New World, som eit stykke på veg definerte verda for 
min generasjon. Desse to maktanalysane overlappar kvarandre i nokre delar, som til dømes 
måten språket vert nytta som maktreiskap på. 
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Orwells «nytale» tek sikte på å omforme språket slik at det ikkje lenger vert mogeleg å uttrykkje 
og skjøne opposisjonelle tankar. Dimed rekk staten heilt inn i det indre i mennesket, og makta 
vert absolutt. 
 
Dei einaste opposisjonelle vi møter i 1984, hovudpersonen Winston Smith og kjærasten hans, 
er viktige for statsmakta fordi dei utfordrar legitimiteten til makta. Det er ikkje nok at desse to 
avvikarane vert fengsla eller drepne, for så lenge det finst éin einaste medveten fri 
personlegdom i despotiet, står despoten under skuldinga om å vere forbrytar. 
Dei to siste motstandarane må difor øydeleggjast moralsk, undertvingast intellektuelt og 
knekkjast emosjonelt. Dette vert oppnådd når Winston og kjærasten under tortur svik 
kvarandre og dermed syndar mot sine eigne djupaste verdiar. Dei misser sjølvrespekten og vert 
brotne ned som frie individ. 
 
FAGER, NY VERD 
Den same kvelinga av den indre fridomen, den sjølvstendig tenkjande og kjennande 
personlegdomen, er målet for det totalitære regimet i Fagre nye verden. Men her er metodane 
annleis, ja, rakt motsette. 
 
Denne skilnaden mellom 1984 og Fagre nye verden vart påpeika i eit brev Huxley skreiv til 
Orwell den 21. oktober 1949. Huxley trudde ikkje, skreiv han til kollegaen sin, at dei brutale 
diktatura ville overleve særleg lenge, men «maktlysta kan verte like godt stilt ved å suggerere folk 
til å elske underkastinga som ved å sparke og piske dei til lydnad». Huxley trudde at det 
primitive diktaturet i 1984 ville gli over i maredraumen i Fagre nye verden fordi dei mektige 
snart ville få bruk for større effektivitet enn det var mogeleg å oppnå gjennom ytre tvang. 
Huxleys roman er grunnoppskrifta på korleis moderne teknologi og vitskap kan nyttast til å 
dominere menneska ved å omforme oss slik at vi kjenner statens totale kontroll som lukke. Det 
globale diktaturet i Fagre nye verden er tufta på velferd, forbruk, sjølvutleving, sex og rus utan 
andre fylgjer enn velvære. 
 
Livet i denne nye verda er utan smerte og liding, fordi alle dei nære relasjonane som dreg med 
seg konflikt og sakn, er borte. Menneska vert laga i laboratorium etter statleg behov og har 
korkje foreldre eller born eller sterke kjærleiksforhold. Sjukdom finst ikkje, og alle vert avliva 
før alderdomen set inn. Ingen treng å frykte død, sjukdom, einsemd eller sorg. 
Men prisen for denne «lukka» er høg: I den fagre, nye verda finst ikkje fridom eller risiko, fordi 
mennesket slik vi kjenner og verdset det som uføreseieleg, fri personlegdom, er utsletta. 
 
NULLUTOPIEN 
Nedlåsinga av samfunna under koronaepidemien i 2020 er sjølvsagt ikkje det same som den 
totalitære tilstanden som vert litterært skildra i 1984 og Fagre nye verden. Men likskap er det. 
Ser vi nedlåsinga i Aldous Huxleys perspektiv om forvandlingsformene til den totalitære makta, 
står koronanedlåsinga i det minste fram som ei åtvaring om kor kort vegen kan vere frå 
sjølvsagd fridom til friviljug trældom. Men slektskapen går djupare. 
 
Også i det pragmatiske norske samfunnet ligg det eit utopisk element, henta frå den moderne 
epokens jakt på det jordiske paradiset. På nær sagt alle samfunnsområde har vi ein «nullvisjon» 
når det gjeld ulukke, liding og død. 
 
Til og med noko så traust som Nasjonal transportplan opererer med ein «nullvisjon» om «ingen 
hardt skadde eller drepne» i trafikken, sjølv om dette er mest eit retorisk grep. Kraftnæringa 
skriv på nettsida for EnergiNorge at «visjonen» for energiproduksjonen er «null arbeidsskader». 
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Coop har «nullvisjon» for kasting av mat, og Norcem har nullvisjon for utslepp av CO2. I 
arbeidet mot sjølvmord vert det snakka om ein «nullvisjon» der sjølvmord vert heilt utrydda, 
trass i at det i fjor vart innrapportert nesten 700 dødsfall gjennom sjølvmord, mange av dei unge 
menneske, altså meir enn tre gonger så mange som til no i koronaepidemien.  
 
Narkotikaomsorga har «nullvisjon» om at det ikkje skal finnast éin einaste narkoman i Noreg. 
Også når det gjeld koronaviruset, låg denne «nullvisjonen» under: Viruset skulle «slåast ned», 
som helseministeren fleire gonger sa, til applaus frå nær sagt alle i landet, unnateke fagfolka i 
Folkehelseinstituttet, som frå byrjinga av og heile tida sidan har hatt ei anna tilnærming til 
epidemien enn politikarane, sjølv om dei av lojalitet har lege lågt med synspunkta sine, som har 
vore nærare den svenske tilnærminga enn den norske. 
 
Kanskje var det den umedvetne utopien i oss om at det går an å leva utan ulukke og sjukdom og 
død, som gjorde det så enkelt å låse oss inne då epidemien kom. Den ukjende sjukdomen og 
det usynlege viruset gjorde at fridomen brått mista noko av verdien sin for oss. Andlet til andlet 
med den vilkårlege døden kasta vi vekk den personlege sjølvråderetten med ein lette som 
forbausa oss sjølve. 
 
30. apr. 2020 
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Ein varsla pandemi 
 
Livsførselen artar seg ofte som eit åtak på kroppen. Vi svekkjer motstandskrafta mot sjukdomar 
som covid-19, samstundes som vi er i krig med naturen utanfor oss, ikkje minst med dyra, både 
dei ville, som vi utryddar, og dei tamme, som vi utnyttar. Pandemien har ikkje råka oss tilfeldig. 
Vi har fått nett det vi bestilte. 
 
Vi meiner no å vite at den nye sjukdomen covid-19 kjem frå eit virus som fann vegen frå ei 
bestemt gruppe flaggermus som lever i fjellholer utanfor Kunming, hovudstaden i Yunnan i 
Sør-Kina. Funnet vart gjort i 2015 av «flaggermuskvinna», som kinesarane kallar henne, den 55 
år gamle virologen Shi Zhengli, utdanna ved universitet i Wuhan i Kina og Montpellier i 
Frankrike. Då hadde ho i fleire år leitt etter kjelda til sarsepidemien i Sør-Kina i 2003–04. 
Eitt spor ho gjekk etter, var nipahepidemien i Malaysia i 1998–99, som hadde råka Søraust-Asia 
med noko over hundre dødsfall etter hjernebetennelse. Utbrotet hadde bakgrunn i 
nedbrenninga av svære areal i regnskogen i Indonesia i 1997. Skogsområda vart røyklagde slik 
at trea ikkje produserte frukt, og flaggermus som levde av frukta, emigrerte til frukthagar i 
Malaysia. Griser som åt nedfallsfrukt som flaggermusene hadde vore borti, og bønder som 
dreiv gardane, vart sjuke. 
 
Ein annan leietråd i Shi Zhenglis jakt på kjelda til sarsviruset var spor i flaggermus på 
marknader i Guangdong, der sarsutbrotet tok til i 2002. I nær eit år fanga forskargruppa 
flaggermus med nett over holeopningane i fjella i dei fleste av provinsane i Kina, og tok prøver 
av blod, spytt og ekskrement frå dyra. I 2015 kom dei over ei gruppe koronavirus i flaggermus 
av hesteskonasefamilien, der gensekvensen var 97 prosent identisk med sarsviruset ein hadde 
funne i Guangdong under sarsutbrotet. Her, i flaggermusholene i Yunnan, var den naturlege 
kjelda for koronavirusa som skapte sarsepidemien. 
 
VÅTMARKNADENE 
Tidleg vart det sagt at koronapandemien starta på ein såkalla våtmarknad i Wuhan. Det verka 
truverdig, sidan også sarsutbrotet i november 2002 og fugleinfluensaen i 2013 var knytte til slike 
marknader, men òg til industrielt dyrehald prega av dårleg dyrehelse. Alt før det siste 
koronautbrotet vart desse marknadene, med nærleik mellom ville dyr, fjørfe og menneske, og 
med sal og slakt under lite hygieniske tilhøve, peika ut som gode tilhøve for virus til å flytte seg 
over artsgrensene. 
 
Men ein rapport laga av kinesiske forskarar og publisert i The Lancet i januar 2020 synte til 
tidlege covid-19-pasientar utan tilknyting til våtmarknaden i Wuhan, som etter det kommentator 
i The Washington Post Josh Rogin skriv, ikkje hadde korkje flaggermus eller dei skjeldyra som 
vart sagt skulle ha vore mellomvert for viruset. Den sorten flaggermus som er kjelda til viruset 
som fører til covid-19, lever ikkje i Wuhan-området, men i Yunnan, 150 mil lenger sørvest. 
Dimed har det vore fritt fram for andre hypotesar. Viruset kan ha kome ut mellom menneska i 
Wuhan gjennom ei arbeidsulukke på arbeidsplassen til «flaggermuskvinna», Wuhans institutt 
for virologi (WIV), som i 2015 fekk Kinas einaste laboratorium for virusforsking på høgste 
biologiske tryggingsnivå. Instituttet ligg berre ein halvtimes køyretur frå den namngjetne 
våtmarknaden. 
 
På nettsida til aktivistorganisasjonen Grain, som særleg vil fremje eit landbruk med mindre 
einingar, vert det argumentert for at genetiske analysar av sars-cov-2-viruset, gjorde av forskarar 
ved Scripps Research Institute i San Diego i mars, syner at viruset på vegen frå flaggermusa 
truleg fann ein mellomvert i ein tett dyrebestand. På lista over moglege mellomvertar som 
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forskarane sette opp, var villdyrbestandar som til dømes pangolinar, ein art som har vore under 
mistanke i media. Men med på lista var òg griser, og Grain unnlét ikkje å gjere merksam på at 
Hubei-provinsen, der Wuhan ligg, er eitt av dei fem største svineproduksjonsområda i Kina, og 
at det massive og nylege utbrotet av svinepest, som utrydda halvdelen av Kinas enorme 
bestandar av tamsvin, lett kan ha late eit mindre koronautbrot gå upåakta forbi. 
 
NATURUTRYDDINGA 
Vi veit ikkje om viruset stamma frå dissekerte og analyserte flaggermus på Wuhan-instituttet for 
virologi, frå slaktinga av fanga villdyr på våtmarknaden eller frå industrilandbruket. I alle høve 
stammar viruspandemien frå tilhøvet mellom dyr og menneske. Denne typen epidemiar startar 
med eit virussprang frå dyr til menneske, og dette spranget er knytt til øydelegginga av den ville 
naturen, som igjen heng saman med ekspansjon av urban busetjing, omgjering av villmark til 
store landbrukseiningar eller anna industriell utnytting. 
 
Ein studie publisert av det britiske vitskapsakademiet The Royal Society konkluderer med at 
slik inntrenging i og reduksjon av villmark og livsområde for ville dyr, ikkje berre fører til tap av 
biologisk mangfald og reduksjon av villdyrbestandar, men òg aukar risikoen for overføring av 
virus frå dyr til menneske. 
 
Slik er det samanheng mellom villmarksøydelegginga som berre dei siste 20 åra skal vere på ti 
prosent, eller to gonger Alaskas areal, og utbrot av infeksjonssjukdomar som har vore tredobla 
kvart tiår frå 1980-åra, og av desse 70 prosent virusinfeksjonar frå ville dyr. Etter dei tala vi får 
frå Verdsnaturfondet (WWF), har villdyrbestandane sidan 1970 minka med meir enn 50 
prosent. 
 
SJØLVSKADINGA 
Samstundes svekkjer vi motstandskrafta vår mot sjukdomane vi kallar fram. Studiar har synt at 
luftforureining gjer covid-19 meir dødeleg. Ei forskargruppe i Cambridge fann samanfall 
mellom høge koronadødstal og område med høge tal for luftforureining i Storbritannia. Tyske 
studiar har synt det same for Tyskland, Italia, Spania og Frankrike. Ved universitetet i Århus 
vart det funne at menneske i dei luftforureina områda i Nord-Italia hadde endringar av 
immunsystemet som gjer at sjukdomar som influensa og covid-19 lettare får dødeleg utfall. 
Det same gjeld dei såkalla «livsstilssjukdomane». Låg fysisk aktivitet, time etter time føre 
dataskjermane, innesitjande liv, dårleg kosthald og overforbruk av medikament, alkohol og 
andre rusmiddel undergrev helsa og aukar risikoen for overvekt, høgt blodtrykk, hjartesjukdom, 
hjerneslag, diabetes type 2, kols, artrose og fleire kreftformer, for å sitere ei oppramsing frå 
Store medisinske leksikon. Det vil seie alle «dei underliggjande sjukdomane» vi høyrer så mykje 
om i samband med dødstala knytte til covid-19. 
 
GLOBALISERINGA 
I tillegg kjem den moderne sivilisasjonens globale karakter. Ifølgje SSB gjorde nordmenn i 2019 
heile 2,44 millionar reiser innan- og utanlands. Nordmenn i alderen 65–79 reiste 340.000 
gonger. Alt i alt gjorde vi dette eine året 2,25 millionar flyreiser. For heile verda var talet på 
turistreiser i 2019 heile 1,5 milliardar. 
 
Den hyperaktive reiseaktiviteten kjem saman med ein like sterk nedgang i fysisk aktivitet, for 
korkje arbeids- eller turistreisene hindrar oss i å vere kroppsleg passive. I alle aldersgrupper er 
det i Noreg langt under halvdelen som har eit fysisk aktivitetsnivå som Helsedirektoratet tilrår 
som eit minimum for å unngå helseskadar. Truleg er situasjonen like dårleg eller verre i heile 
den urbaniserte verda. 
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Kombinasjonen av stillesitjande levemåte og hektisk reiseaktivitet går att i den moderne 
internasjonale økonomien, som ikkje berre sender industriprodukt, men òg dyr, fór, plantar og 
matvarer – og dimed virus – på kryss og tvers av grenser og kontinent. Det lokale er snart berre 
ein stad der vi produserer eller administrerer det internasjonale. Dei gamle primærnæringane 
jordbruk, skogbruk og fiske, som for litt over eit hundreår sidan sysselsette halve folkesetnaden 
i landet, sysselset i dag om lag to prosent. 
 

* 
 
Det er sant at vi ikkje kan kome attende til fortida, og det kan vere gode grunner til å vere glad 
for det. Men vi treng ikkje fortrengja sanninga om samtida. Faktum er at nyare teknikk og 
økonomi gjer at vi som folkesetnad er blitt sårbare for sjukdomar som vert spreidde over heile 
verda. 
 
Helseminister Bent Høie har varsla at pandemiar som den vi no opplever, «kommer til å skje 
med om lag ti års mellomrom». Det må ein tru er eit optimistisk anslag dersom vi held fram 
med å øydeleggje naturen gjennom det økonomiske systemet i verda og undergrave helsa 
gjennom leveviset vårt. 
 
22. mai 2020 


