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LEDER

Det foreliggende nummeret er den 
syvende utgaven av Molo. Vi er fortsatt 
et ungt studenttidssskrift, men vi erfarer 
at vi har etablert oss og er kjent for de 
som tilhører det humanistiske habitat på 
Blindern. Konkurransen med de andre 
og eldre tidsskriftene har vært merkbar. 
Da vi i fjor investerte i et eget stativ på 
Sophus Bugge har det både blitt forsøkt 
okkupert, brukt som dørkloss og satt bak 
de andre tidsskriftsstativene. Kampen 
om Bugge minner oss på at vi må gjøre 
hvert nummer unikt og leseverdig. 
Det er godt det er litt konkurranse om 
det humanistiske territoriet og vi er 
stolt av å tilhøre en slik flott rekke av 
tidsskrifter. I dag eksisterer det ingen 
form for formelt samarbeid mellom de 
humanistiske blekkene ved Universitetet 
i Oslo. Kanskje det ikke er behov eller 
interesse for samarbeid, men det kunne 
vært spennende å møtes for å dele 
erfaringer om tidsskriftsarbeidet. Det 
er ingen hemmelighet at det ikke er en 

lett eller selvsagt oppgave å lage gode 
og interessante fagtidsskrift for en bred 
studentmasse. En av utfordringene er å 
sørge for at tidsskriftet ikke blir en samling 
av eksamensoppgaver som tilfeldigvis 
passer til den utlyste tematikken. 
I Molo bruker vi mye tid sammen 
med artikkelforfatterne for å tilpasse 
tekstene stilmessig og tematisk. Derfor 
er det nødvendig at både redaksjonen, 
våre artikkelforfattere og lesere har en 
forståelse av hva som er Molos prosjekt 
og identitet. 

Molo ønsker å være en uavhengig 
og skriftbasert plattform for studenter 
som tenker, studerer og formidler 
idéhistorie. Frem til dette nummeret har 
det formelle kravet for å delta i Molo-
redaksjonen vært at man må studere 
under en idéhistorisk emnekode. Nå 
har vi valgt å gå vekk fra dette kravet 
fordi vi erfarer at interessen for Molo 
og idéhistorie strekker seg langt utenfor 
de institusjonelle grenser. Å oppheve det 

formelle kravet er å ta den idéhistoriske 
identitet på alvor; at faget er tverrfaglig 
og ikke en klart avgrenset vitenskap 
eller profesjon. Slik lever vi også opp til 
det merkverdige navnet på tidsskriftet. 
En molo er en skapt avgrensning som 
strekker seg ut fra fastlandet, men den 
stenger ikke båtene og havstrømmene ute. 
Havnen er åpen, men Molo skal fortsatt 
være et idéhistorisk studenttidsskrift. På 
tvers av studieretninger kan vi forenes 
i en felles interesse for idéhistoriske 
tematikker, perspektiver og fagets nytte. 
En slik interesse kan bygge på den tro 

at idéhistorie ikke kun skal tjene den 
idéhistoriske tradisjon og vitenskap 
alene, men også en større og sammensatt 
studentmasse. Denne ideologien er ikke 
en gave, men en oppgave i en spesialisert 
kunnskapsverden og en krevende 
studiehverdag. Vi håper prosjektet, 
identiteten og gleden ved oppgaven er 
merkbar når du blar deg gjennom  dette 
nummeret.

God lesning! 

Kjære leser!
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Sitatet kommer fra Jens Schielderup 
Sneedorffs (1724–1764) statsteoretiske 
hovedverk Om den borgerlige Regiering (1757) 
og gir uttrykk for at det er dyd som bør 
være grunnlaget for opprettholdelsen 
av staten. Det var en nyvinning i tidens 
forståelse av kontraktteorien hvor 
statsborgerne ikke lenger skulle forholde 
seg til sine rettigheter og plikter som 
noe som var påtvunget dem, men som 
uttrykk for en indre følelse. Å være opptatt 
av ens indre følelse, forstått som en 
moralsk bevissthet, var et typisk trekk ved 
den europeiske opplysningstiden. Derfor 
bør den tradisjonelle oppfatningen 
av opplysningstiden som «fornuftens 
tidsalder» nyanseres. Historikeren 
William Reddy (1947–) har av denne 

grunn foreslått å bruke begrepet 
sentimentalisme om opplysningstiden.
Han forklarer i sin innflytelsesrike 
bok The Navigation of  Feeling (2001) 
at det fremvoksende borgerskapet i 
opplysningstiden opererte med en tanke 
om at «naturlige» følelser (sentiments) 
kunne fungere som en slags veiviser 
for moralen. Det betyr at vi i dag ikke 
trenger å tolke opplysningstiden som en 
historisk epoke hvor fornuft og følelser 
var polære motsetninger. Tvert imot ble 
emosjoner i andre halvdel av 1700-tallet 
likestilt med fornuften på en måte uten 
historisk sidestykke.

I denne artikkelen tar jeg til orde 
for at denne sentimentalismen var et 
sentralt trekk ved den dansk-norske 

FOLKETS FØLSOMME 
OPPLYSNINGSTID
Av Jarle Pedersen

Da det almindelige Beste er den høieste Lov i Staten og det Maal, hvortil 
alle Gierninger bør henføres, saa bestaaer og det, som man kalder Borgerlig 
Dyd, i Kierlighed til det almindelige og i den Drift i Sindet, som giør, at vi 
elsker det for sin egen Skyld, for den større Fuldkommenhed, som der er i 
et Selskab og i mange Menneskers Lyksalighed, og at vi derfor, naar det er 
fornødent, endog opofrer vor egen.1
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opplysningstiden. Sentimentalismen 
ble en semi-offentlig ressurs for 
mange i den kulturpolitiske eliten 
som gjorde livet lettere å leve under 
eneveldets «emosjonelle regime».2 
Begrepet emosjonelt regime er brukt av 
William Reddy, og det handler om at 
politiske regimer opprettholdes ved at 
myndighetene mobiliserer sosiale normer 
for det private og for offentligheten. 
Øystein Rian har karakterisert det 
dansk-norske eneveldet som en ensrettet 
stat.3 Med ensretting mener Rian en 
disiplinering av folks ytringer, tanker og 
følelser i det som fantes av offentlighet 
i eneveldetiden. De rette tankene og 
holdningene skulle prentes inn i folket for 
å sementere myndighetenes hegemoni.

Videre vil jeg vise at 
sentimentalismen også førte til en ny 
måte å føle på. Nyere forskning innenfor 
kognitiv psykologi, kulturantropologisk 
teori og nevrologi peker nemlig i retning 
av at ideer og følelser ikke tydelig kan 
avgrenses fra hverandre. Måten man 
uttrykker seg på har med andre ord 
betydning for hvordan vi faktisk føler. 
Sentimentalismen kan ses som et 
reservoar av ord og uttrykk som kunne 
brukes til å formulere kraftige emotives. 
Dette er et begrep som William Reddy, 
inspirert av denne nye forskningen, 
har introdusert. Emotives handler om 

forsøk på å uttrykke hva man føler. Det 
å uttrykke emosjoner har, ifølge Reddy, 
potensial til å forandre de følelsene som 
forsøkes uttrykt og følelser er derfor 
aldri selvrefererende. Hvis jeg sier at 
jeg er sint så er ikke sinne resultatet, 
men en tolkning. Ordet refererer med 
andre ord ikke til en korresponderende 
følelse som er biologisk forankret i 
hjernen. Å uttrykke egne følelser handler 
derfor alltid om tolkningen av ens egne 
emosjoner. Tolkningen skjer, ifølge 
Reddy, gjennom bruken av emotives.4

Et annet viktig aspekt ved emotives er 
at de potensielt kan forsterke de følelsene 
man uttrykker. Nevropsykologen Lisa 
Feldman Barretts (1963–) forskning på 
emosjoner peker i samme retning. Hun 
hevder at «words are powerful»,og at 
følelser skapes og formes av ordene 
vi bruker.5 I dette perspektivet kan 
idéhistoriske tekster være en rik kilde 
til en epokes følelsesliv. Innsikten i 
sammenhengen mellom ord og følelser 
kan hjelpe oss til å forstå hvilken 
optimisme som fulgte Sneedorffs tekst.

Danmark-Norges 
sentimentale opplysningstid
Sitatet av Sneedorff, som vi leste 
innledningsvis, er et eksempel på at 
Danmark-Norges opplysningstid kan 
betraktes som sentimental. Han skrev om 

den høyeste lov i staten, kjærlighet til det 
alminnelige, den større fullkommenhet 
og menneskers lykke. I disse sentimentale 
frasene signaliseres en forskyvning i 
status fra undersåtter til statsborgere. 
Det fremvoksende borgerskapet kan i 
denne sammenhengen sies å ha fått en 
modell for en ny statsborgerbevissthet. 
For Sneedorff betydde dette at for å bli 
lykkelige i staten måtte alle borgere sette 
sin egeninteresse til side til fordel for 
alles interesser, altså staten i sin helhet. 
I Sneedorffs visjon skulle det utvikles en 
samvittighet hos alle borgere som bandt 
dem sammen med staten til én enhet. 
Derfor var det nødvendig å kultivere 
dyd, som også var en kjærlighetsfølelse. 
Motivasjonen til å yte det beste for 
staten måtte komme innenfra. Bare på 
den måten ville staten bli fullkommen.6 

At statens beste til syvende og 
sist skulle baseres på en indre følelse 
handlet også om en optimistisk tro 
på den menneskelige natur. Mens 
tidligere statsteoretikere, som Ludvig 
Holberg, hadde en større skepsis til 
den menneskelige samvittighet og 
mangel på selvstendig dømmekraft, var 
skribenter som Sneedorff grunnleggende 
optimistiske på den menneskelige naturs 
vegne. Kort tid etter Sneedorffs verk kom 
de samme tankene til uttrykk hos Tyge 
Rothe (1731–1795) i boken Tanker om 

Kierlighed til Fædrenelandet  (1759)  og i en rekke 
moralsk-didaktiske artikler og innlegg i 
tidens tidsskrifter de følgende tiårene.7

Disse nye ideene fantes ikke bare 
i folks hoder, men ble også omsatt i 
praksis i nye omgangsformer. Sneedorff 
brukte i sitatet en analogi om staten 
som et selskap. Selskapsbegrepet ble 
svært populært i samtiden. Begrepet 
handlet om at det dydige og følsomme 
mennesket ikke kunne dannes 
utelukkende ved lesning. Dannelse 
skulle derimot skje gjennom selskapelig 
omgang med andre mennesker. I dette 
lå det en form for erfaring som lesning 
ikke kunne frembringe. Den allerede 
nevnte Tyge Rothe skrev at mennesket 
fra naturens side var et «selskabeligt 
væsen» og menneskelivets fremste mål 
var å leve i «selskab med sine liige» 
og at «han skal leve lyksalig».8 Igjen 
ser vi hvordan følelser understrekes. 
Målet var lykkelige statsborgere.

 
Emosjonelle tilfluktssteder
For å nå dette målet måtte mennesket 
opptre i små private selskaper som 
skulle være miniversjoner av det store 
selskapet som var fedrelandet, altså 
staten i sin helhet. Det fantes ulike 
selskaper før Sneedorffs og Rothes verker 
på slutten av 1750-tallet. Eksempelvis 
fantes Videnskabernes Selskab fra 

FOLKETS FØLSOMME OPPLYSNINGSTIDJARLE PEDERSEN
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1742. Men mange av disse selskapene 
var statsinitierte med statlig finansiell 
støtte. 15 år etter publikasjonen av 
Sneedorffs verk begynte det derimot 
å dukke opp en ny type selskaper i 
Danmark-Norge. Disse var private 
klubber og hadde en annen emosjonell 
tone. Den første av disse klubbene i 
Danmark-Norge var det Norske Selskab 
som ble stiftet i 1772 i København. 
Slike møteplasser var selvorganiserte 
klubber hvor borgere kunne treffes for 
å unnslippe konvensjonelle, og det de 
oppfattet som stive, omgangsformer i 
samfunnet, slik at man kunne dyrke den 
friere livsholdningen som var nødvendig 
for å kultivere den indre følelsen. 

Selskapene kan på den måten ses 
som en reaksjon på at det i eneveldets 
offentlighet var liten grad av emosjonell 
frihet. Det var for eksempel vanlig at 
mennesker ikke skulle omgås på tvers 
av standsinndelingen ettersom det var 
ulike grader av ære knyttet til de ulike 
stendene. Ære var i tillegg knyttet til en 
finmasket rangordning. I 1746 hadde 
det blitt så mange som 99 kategorier 
i dette systemet. Mange opplevde 
denne æreskulturen som slitsom, og 
«Rangsyge»9 ble et begrep i tiden. 

Et av medlemmene i det Norske 
Selskab var dikterpresten Jonas Rein 
(1760–1821). Han var en av dem som 

opplevde eneveldets æreskultur negativt. 
Han omtalte oppholdet sitt i klubben som 
hans «behageligste Asyl».10 Claus Fasting 
(1746–1791) var et annet klubbmedlem. 
Han omtalte på en lignende måte 
klubbtilværelsen som et sted «hvor Frihed 
og Venskab foreene sig for at fordrive 
Kiedsommelighed og Bekymringer»; 
her kunne man ha det «behageligt» og 
«leve uden al Tvang».11 Tvangen her 
representerte alle de formalitetene som 
ble opplevd som tyngende. I denne 
forstand kan det Norske Selskab sies 
å ha vært et emosjonelt tilfluktsted. 

Følelser i politisk turbulente tider
Frustrasjonen man fikk utløp for i denne 
klubben kan imidlertid også ses som et 
uttrykk for en «politisk abstinens»12 som ble 
påtvunget borgerskapet under eneveldet. 
I Sneedorffs nye statsborgerbevissthet lå 
det et ideal om aktive borgere, til forskjell 
fra lydige og underdanige undersåtter. 
Det nye progressive regimet, som tok 
makten ved et kupp i København i 
1784, la til rette for at borgerne kunne 
være mer aktive, i politisk forstand, 
gjennom økt grad av trykkefrihet. 
Nå kunne vanlige borgere i større  
grad delta i den offentlige opinionen. 

Året etter utbrøt Tyge Rothe 
begeistret i tidsskriftet Minerva: 

Hvilken herlig Tid, i den vi leve! 
- Naar heldig Revolution sker i 
den intellektuelle, i den moralske 
og i den politiske Verden, og det 
elektriske Stød sker paa Sjælene, 
saa fare de op, saa gribe de, hvad 
der er dem nærmest, saa blive 
de Digtere, Kunstnere, Talere, 
frimodige Filosoffer.13 

Rothe bedyret deretter at «[m]ed 
reeneste Sanddruhed udgyder jeg her 
mit Hiertes Følelse».14 Rothe uttrykte 
begeistring overfor de omveltningene 
han observerte i sin samtid. Da den 
franske revolusjonen brøt ut i 1789, vakte 
den også sterk begeistring i klubbene. 
Christen Pram (1756–1821) var medlem 
i det Norske Selskab, og omtalte 
revolusjonen som lysets seier over mørket 
og som «Menneskerettighedernes 
glimrende Triumftog over usurperet 
Storvælde».15 Pram refererte 
her til det franske bourbonske 
kongeriket under Ludvig XVI. 

Pram og andre klubbmedlemmer 
forstod virkeligheten som en kamp 
mellom lyset og mørket. Denne dualistiske 
virkelighetsoppfatningen var typisk for 
det følsomme opplysningsspråket. Det 
var en forestillingsverden hvor det gode 
var i en moralsk konflikt med det onde. 
Hvem og hva som ble definert som godt 
og ondt kunne imidlertid variere. Ofte ble 

det gode representert ved den selvbevisste 
og moralske borger som virket for statens 
beste, mens de adelige og det tyranniske 
monarki ble fremstilt som inkarnasjonen 
av ondskap. Denne tilbøyeligheten til å 
beskrive livet i dualistiske termer fantes 
også i det Norske Selskabs diktning. 

1814: Et brudd med eneveldets 
«emosjonelle regime»
På grunn av Norges avståelse til 
Sverige i forbindelse med Kieltraktaten 
trengte ikke lenger de patriotiske 
«emotivene» å begrenses til emosjonelle 
tilfluktssteder som det Norske Selskab. 
Nordmenn ble friere til å uttrykke 
hva de følte. Den sentimentale og 
dualistiske virkelighetsforståelsen kom 
til uttrykk i flere av talene som ble 
holdt av de valgte representantene til 
riksforsamlingen i 1814 som utarbeidet 
den norske grunnloven. Flere av de mest 
sentrale talerne hadde bakgrunn fra 
det Norske Selskab. I den forstand kan 
klubben ses som en pre-politisk arena.

To av disse talerne var den allerede 
nevnte dikterpresten Jonas Rein og 
filosofen Georg Sverdrup (1770–
1850). 13. mai holdt de to taler om 
Norges finansielle utfordringer hvor de 
polemiserte mot dem i forsamlingen som 
mente at Norges økonomiske situasjon 

FOLKETS FØLSOMME OPPLYSNINGSTIDJARLE PEDERSEN
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var for svak til at Norge kunne erklæres 
selvstendig. En betydelig minoritet ønsket 
nemlig av denne grunn å gå inn i en union 
med Sverige. Mens Sverdrups tale var 
mer moderat, var Rein tydelig negativ 
til svenskene. Talen var et brennende 
innlegg for at Norge burde ta på seg de 
økonomiske byrdene for å kunne hevde 
Norges «Frihed og Selvstændighed».16 
Hele følelsesregisteret ble vekket hos 
forsamlingen på grunn av de sentimentale 
talene. Glede og tårer hos noen, sinne og 
motløshet hos andre. Rein brennmerket 
dem som ikke var enige med ham og hans 
parti som forrædere. Dualismen tillot her 
med andre ord ingen gråsoner. Man var 
forræder eller patriot. Rein innrømmet 
at Norges økonomiske situasjon ikke var 
den beste, men tok likevel til orde for en 
selvstendighet som måtte «hentes fra vor 
egen Villie, egen Kraft, fra vort Patriotiske 
Sind.»17 De som argumenterte for at 
Norges økonomiske situasjon var for 
dårlig til å erklære selvstendighet, kalte 
han upatriotiske og «uægte Sønner»av 
Norge, og ba dem dra fra landet.18 
Selvstendighetspartiet brukte på denne 
måten følelser som makt.

Jacob Hersleb Darre (1757–1841) 
var en av representantene. Han noterte 
i dagboken om Sverdrups tale at «Taarer 
strømmede os ud af  Øinene» og at det 
var en «Sindsrørelse i Forsamlingen» 

uten like.19 Om Reins tale skrev den 
samme representanten at han ikke kunne 
huske å ha hørt en mer «paafaldende 
Tale» og at «hele Forsamlingen, endog 
en deel af  selve Modpartiet, reiste 
sig som een Mand og med Klappen 
i Hændene raabte: 'Bravo! Bravo!'»20 
Gustav Peter Blom fra motpartiet 
var ikke like begeistret. Han skrev i 
ettertid at han anså talen som «tomme 
og intetsigende Floskler» ment for å 
«ophidse Partiaanden».21 Talen til Rein 
var med på å påvirke forsamlingen til å 
vedta en katastrofal økonomisk politikk 
som måtte oppheves av Stortinget i 1816: 
den såkalte Eidsvollsgarantien.

Konklusjon
For å konkludere vil jeg trekke frem to 
poeng. For det første vil jeg hevde at talen 
til Jonas Rein stod i arv til det følsomme 
opplysningsspråket som hadde utviklet 
seg i andre halvdel av 1700-tallet. Dette 
språket var så blitt omsatt til praksis i 
klubber og andre typer selskaper. Her 
kom mennesker sammen på tvers av 
standsinndelingen for å prate friere enn 
i offentligheten. Særlig i klubbene brukte 
medlemmene virkningsfulle emotives for å 
beskrive den virkeligheten de opplevde. 
Det var også en beskrivelse som hadde 
brodd mot eneveldets repressive karakter. 
De patriotiske følelsene måtte uttrykkes 

med forsiktighet, da myndighetene 
så med argusøyne på klubbvesenet. 
For det andre førte Kielfreden til at 
man ikke lenger trengte å uttrykke seg 
med den samme forsiktigheten. At 
det var noen nordmenn som ønsket 
unionen med Sverige velkommen, var 
provoserende for mange nordmenn 
som opplevde Kielfreden som en 
mulighet til å hevde selvstendighet. 
Jonas Rein var en av dem som brukte 
følelser som makt for å bringe de 
svenskvennlige nordmennene til taushet. 

Noter

1 Sneedorff sitert i Fjord-Jensen et al., Dansk 
Litteraturhistorie 4, 217 f.
2 Reddy, Navigation of  Feeling, 124 f.
3 Rian, Sensuren i Danmark-Norge, 63.
4 Reddy, Navigation of  Feeling, 96-107.
5 Barrett, «Constructing Emotion», 370. 
Både Reddy og Barretts syn på følelser er 
langt på vei sosialkonstuksjonistiske. Det 
vil si at sosialisering virker bestemmende 
på hva følelser til enhver tid er. Andre 
psykologer tror derimot at følelser er ikke 
påvirkes av sosial kontekst. Disse snakker 
om universelle og grunnlegende følelser. Se 
Rosenwein, Generations of  Feeling, 1 f.
6 Fjord-Jensen et al., Dansk Litteraturhistorie 4, 
214-221.
7 Ibid.
8 Rothe sitert i Andersen, «Teatret og 
Riksforsamlingen i 1814», 286.
9 Første rangforordning kom i 1671. 

Forordningen ble revidert ved flere 
anledninger i 1680, 1693, 1699, 1717, 1730, 
1734, 1744, 1746, 1784, 1805 and 1808. 
Se Olden-Jørgensen, «State Ceremonial», 
74. I rangforordningen av 14.10.1746 var 
det 9 rangklasser. Hver klasse var delt inn i 
mellom 8 og 17 kategorier. Mellom høyeste 
rangnummer i klasse 1 og laveste i klasse 
9 var det altså 99 ærestrinn. Henningsen, 
«Den bestandige maskerade», 334.
10 Rein sitert i Winsnes, Det norske Selskab, 
390.
11 Fasting et al., Samlede Skrifter 2, 439, 442.
12 Begrepet «politisk abstinens» er blitt 
brukt av litteraturhistorikeren Liv Bliksrud. 
Se Bliksrud, Den smilende makten, 38. 
13 Se Minerva et Maanedskrift, 135. 
Kiøbenhavn: Johan Frederik Schultz, 1785 
(Annet bind).
14 Ibid., 136.
15 Pram sitert i Winsnes, Det norske Selskab, 
319.
16 Rein sitert i Fure, Eidsvoll 1814, 271.
17 Ibid., 271.
18 Ibid., 272.
19 Ibid., 269.
20 Ibid., 273.
21 Blom, Statsforandring i Aaret 1814, 175.
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TRUSSEL MOT 
VERDENSFREDEN?

Grensedragningane etter første verdskrig 
skapte nye statar som vart oppretta un-
der tanken om nasjonal sjølvråderett. 
Dei 32 allierte nasjonane, med Storbri-
tannia, Frankrike og USA i spissen, for-
handla fram fredsvilkår for dei nedkjem-
pa statane og imperia. Krigen sine fem 
eksplisitte taparar, Det Osmanske riket, 
Ungarn, Austerrike, Bulgaria og Tysk-
land, signerte fem individuelle traktatar 
som i tillegg til å pålegge sanksjonar og 
krigserstatningar, oppløyste imperia.1 
I Europa vart dei store multikulturelle 
landområda stykka opp for å gje sjølvs-
tende til nye nasjonar og folkegrupper 
etter Woodrow Wilson sitt prinsipp om 
sjølvråderett. Å opprette statar fullsten-
dig etter eit nasjonalt prinsipp var likevel 
ei umogleg oppgåve.2 Etniske, religiøse 
og språklege grupper hadde gjennom 
generasjonar innanfor dei same grensene 
flytta på seg og mange budde om kva-

randre. Å forhindre undertrykking av 
minoritetar vart ein av Folkeforbundets 
oppgåver for å bevare verdsfreden. 

Denne teksten skal beskrive fram-
veksten av internasjonal beskyttelse 
av minoritetar sine rettar etter første 
verdskrig og diskutere korleis erfaring-
ar som blei hausta i denne perioden 
kan bidra til å forklare framveksten av 
universelle menneskerettar etter andre 
verdskrig. Mark Mazower har lagt vekt 
på at Folkeforbundet sitt minoritetssys-
tem ikkje lukkast i å sikre minoritetsret-
tar. Derimot utgjorde systemet eit sterkt 
internasjonalt rettsvern som stormaktene 
ikkje ønska å gjere gjeldande for seg sjølv 
når FN vart oppretta som ein internas-
jonal organisasjon med universelle men-
neskerettar.3 Andre har lagt vekt på kor-
leis eit vern av kollektive storleikar vart 
erstatta med eit vern om individet etter-
som andre verdskrig hadde demonstrert 

Folkeforbundet sitt minoritetsvern 
og den Universelle Menneskerettserklæringa.

Av Matias Vangsnes Bjørgo 
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at alle individ var sårbare for misbruk av 
statsmakt.4 Ein annan forklaring viser til 
korleis nasjonale interesser aktivt jobba 
for at menneskerettserklæringa skulle 
berre rette seg mot individet.5

Eg vil gjere bruk av historiske ar-
beid om opprettinga av Folkeforbundet 
og då særleg om minoritetssystemet. 
Primærkjeldene som er nytta er den 
polske fredsavtalen frå 1919 og Folke-
forbundet si erklæring som vart vedtatt 
i 1920. Teksten startar med ein diskus-
jon om etablering og utvikling av mi-
noritetssystemet i mellomkrigstida og 
deretter korleis dette vart stadig meir 
utfordra på 1930-talet. I siste del vil det 
verte presentert tre ulike forklaringar på 
kvifor minoritetar ikkje vart nemnt i Den 
universelle menneskerettserklæringa 
frå 1948 med særtrykk på historikarane 
Mark Mazower og Linde Lindkvist.

Vern av minoritetar
Minoritetsvern var ikkje noko nytt. Etter 
freden i Augsburg i 1555 vart det avtale-
festa mellom den tysk-romerske keisaren 
Karl 5 og dei protestantiske fyrstane in-
nlemma i keisardømme, at fyrstane sjølv 
kunne bestemme kva religion det skulle 
vere på deira territorium.6 Keisardøm-
met i sin heilskap opna for at religionar 
kunne leve side om side, noko som var 
eit gjennombrot. Ettersom kvart enkelt 

territorium skulle vere enten katolsk 
eller protestantisk vart det også lovfesta 
at katolikkar og protestantar kunne em-
igrere til ein stat der deira religion vart 
praktisert. Dette kan ein sjå som ein sped 
byrjing på vern av minoritetar i Europa. 
Freden i Vestfalen i 1648 hadde også eit 
vern for minoriteter ved å fastsette at re-
ligiøse minoritetar som ufrivillig måtte 
flytte frå eit rike til eit anna vart sikra 
beskyttelse.7 I 1815 påla Wienkongressen 
at Austerrike, Prøysen og Russland skulle 
gje sin polske befolkning rett til å bevare 
sin nasjonalitet jamvel som han sikra jø-
dar rettar i dei tyske fyrstedømma.8 

Eit vern om minoritetar vart ig-
jen aktuelt etter første verdskrig. Dei store 
minoritetane kunne både vere opphav til 
territorial revisjonisme og verte forføl-
gd.9 Begge utfall utgjorde ein trussel mot 
verdsfreden, noko som førte til at vern 
om minoritetar vart diskutert allereie i 
drøftingane til utforminga av Folkefor-
bundspakta. Wilson fremma eit forslag 
til ein artikkel mot diskriminering på 
bakgrunn av religion og Japan fremma 
eit forslag for likebehandling for alle nas-
jonalitetar og rasar.10 Då pakta var ferdig 
skreve i februar 1919 var det likevel utan 
artiklar som tok for seg verken diskrim-
inering eller likebehandling. Løysinga på 
minoritetsspørsmålet vart, i staden for 
universelle artiklar gjeldande for alle i 

forbundet, å pålegge berre nokre statar 
forpliktingar ovanfor minoritetar. 

Artiklar for vern av minoritetar vart 
for første gong innlemma i fredsavtalen 
til Polen sumaren 1919.11 Artiklane om 
minoritetsvern i den polske fredsavtalen 
vart seinare nytta som mal for fredsavta-
lane med Jugoslavia (1919), Tsjekkoslo-
vakia (1919), Romania, (1919), Auster-
rike (1919), Bulgaria (1919), Ungarn 
(1920), Hellas (1920) og Tyrkia (1923).12 
Som eit etterspel av fredsavtalane vart 
det utforma eigne kontraktar for vern 
av minoritetar for landa/områda Øvre 
Silesia, Albania, Finland, Estland, Lat-
via, Litauen og Irak.13 Ein viktig årsak til 
at dette unilaterale vernet av minoritetar 
var mogleg å pålegge berre nokre statar 
var at fredsavtalane måtte skrivast under 
av dei nye statane i det heile for å verte 
anerkjente. 

Minoritetsartiklane i den polske 
fredsavtalen
Den polske fredsavtalen var den første 
fredsavtalen der minoritetsartiklar vart 
innlemma. Ved å presentere innhaldet 
i dei artiklane som var retta mot mi-
noritetar vil eg syne kva slags rettar desse 
artiklane sikra og samstundes syne kva 
forpliktingar Polen stod ovanfor.

Artikkel 1 i fredsavtalen bestemte 
at ingen lov, regulering eller offisiell han-

dling skulle blande seg inn eller heve seg 
over avtalens artiklar ettersom dette vart 
sett på som fundamentale lover.14 Den 
første substansielle artikkelen tok for seg 
korleis Polen skulle forplikte seg til å sikre 
«[...]complete protection of  life and lib-
erty.» til alle innbyggjarane i Polen utan å 
skilje mellom fødsel, nasjonalitet, språk, 
rase eller religion. Alle innbyggjarane 
skulle også fritt kunne utøve, aleine eller 
i grupper, eit kvart livssyn, religion eller 
tru så lenge det ikkje uroa offentleg or-
den eller moral.15 

Dei tre neste artiklane, artikkel 3 til 
6, tok for seg statsborgarskap. «Vanlegvis 
busette» (habitually resident) og dei som 
måtte ha «vanlegvis busette» foreldre, 
men som ikkje sjølv budde innanfor Po-
len sitt territorium, skulle, om ein ønskte 
det, sjåast som polske statsborgarar. Det 
skulle ikkje hindrast folk i å velje – eller 
å velje vekk – polsk statsborgarskap. Om 
ein så valte det vekk, skulle ein framleis 
kunne eige eigedommar på polsk territo-
rium. Sist sikra artikkel 6 polsk statsbor-
garskap til alle personar fødd på polsk 
territorium.16 

Artikkel 7 sikra polske statsborga-
rar likskap ovanfor lov og like sivile og 
politiske rettar utan å skilje mellom rase, 
språk eller religion. Diskriminering på 
bakgrunn av religion vart gjort ulov-
leg i arbeid, det sivile og det politiske 
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liv. Ingen restriksjon skulle bli lagd på 
noko form for språk i offentlegheita eller 
i heimen, trass i at Polen var sikra ret-
ten til å etablere eit offisielt språk. Pas-
sande fasilitetar skulle også legge opp til 
at polske statsborgarar som ikkje snakka 
polsk skulle kunne nytte deira språk i ret-
ten.17 

Dei sistnemnte artiklane kunne alle 
appellere til minoritetar til dømes ved å 
sikre like rettar i arbeid og det sivile og 
politiske liv uavhengig av rase, religion 
og språk. Samstundes aksentuerte ar-
tikkel 8 korleis polske statsborgarar som 
høyrde til etniske, religiøse eller språklege 
minoritetar hadde rett på same behan-
dling og sikkerheit, i lov og i praksis, som 
andre polske statsborgarar. Minoritetar 
skulle ha dei same rettane til å etablere, 
styre og organisere velgjerande, religiøse 
og sosiale institusjonar som utdanning, 
med rett til å nytte eige språk og prak-
tisere eigen religion. Sikring av statleg fi-
nansiering av institusjonane vart derimot 
unndrage med orda «[...] at their own 
expence». Om det så var ein «betydelig 
del av borgarane» i eit distrikt eller ein 
by som var etniske, språklege eller re-
ligiøse minoriteter, skulle desse sikrast 
ein rettferdig del av det kommunale – 
eller statlege – budsjettet for utdanning, 
religiøse og velgjerande formål, noko 
som vart påpeika i artikkel 9. Det var 

altså andelen av ei minoritetsbefolkning 
i eit geografisk avgrensa område som 
var sikra statsstøtte. Polsk språk skulle 
derimot kunne gjerast obligatorisk i alle 
skular.18 I artikkel 9 vart det statlege ut-
danningssystemet pålagt å legge til rette 
for instruksjon på andre språk enn polsk 
i grunnskulen, men berre i områder der 
ein betydeleg del av borgarane snakka eit 
anna språk enn polsk. 

Artikkel 10 og 11 var retta spesi-
elt mot jødar. Artikkel 10 sikra statlege 
midlar og sjølvstyre til jødiske skular. An-
gåande språk gjaldt det som var nemnt i 
artikkel 9 også for dei jødiske skulane. I 
artikkel 11 sto det at jødar ikkje skulle bli 
tvunge til å gjere noko som braut med 
deira Sabbath, og samstundes skulle Po-
len avstå frå å halde val eller registrering 
på ein laurdag. Artiklar som var spesielt 
retta mot jødar var berre innlemma i 
fredsavtalane til Polen, Hellas og Roma-
nia.19

Den tolvte artikkelen var den siste i 
sitt kapittel i fredsavtalen mellom dei Al-
lierte og Polen. Denne viste tilbake til alle 
dei nemnte artiklane ved å poengtere at 
denne avtalen, så lenge det angjekk per-
sonar av etniske, religiøse eller språklege 
minoritetar, utgjorde forpliktingar av 
internasjonal art og at desse var plassert 
under beskyttelse av Folkeforbundet.20

Med dette sikra denne fredsavtalen 

at alle skulle vere like ovanfor loven og 
ha dei same sivile og politiske rettane. 
Diskriminering var òg forbode under 
tilsetjing i offentlege stillingar og funks-
jonar i samfunnet. Grupper skulle kunne 
etablere eigne skular og utdanningssent-
er og ha full fridom til å praktisere eigen 
religion. Språklege rettar sikra folk rett 
til fri bruk av sitt språk i heimen og i of-
fentlegheita.21 Det faktum at minoritetar 
sine rettar vart garantert gjennom ein up-

artisk internasjonal organisasjon gjorde 
dette til eit historisk minoritetsvern.22 

Trass dette gav artiklane rom for 
tolking. Forpliktingar som krevja aktiv 
handling frå Polen si side var heller få og 
dei som gjorde det, til dømes i artikkel 
7 og 9, var avlasta med vage formuler-
ingar som «passande fasilitetar», «ein be-
tydeleg del» og ein «rettferdig del». Ingen 
restriksjon skulle bli lagd på noka form 
for språk i offentlegheita eller i heimen, 
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men det skulle heller ikkje leggast til rette 
for det anna enn i rettssamanheng og i 
visse tilfelle grunnskulen. Historikaren 
Carole Fink (f. 1940) gjer eit grundig inn-
syn i Folkeforbundet sitt minoritetsvern i 
boka Defending the Rights of  Others (2004). 
Ho omtalar minoritetsavtalane som ei 
sikring av grunnleggjande rettar for alle 
borgarar og ei rettferdig behandling av mi-
noritetar.23 

Folkeforbundet sitt arbeid med 
minoritetsavtalane
Der Forsamlinga og Rådet var beståande 
av representantar for statar, var Sek-
retariatet derimot inndelt i komitear og 
kommisjonar etter funksjon.24 For kvar 
klage som vart sendt inn til Rådet var det 
satt ned ein Komité av Tre, utnemnt av 
Rådet sin president, som skulle vurdere 
om klagene skulle gå vidare til Rådet. 
Svært få klager vart derimot tatt opp av 
Rådet.25 Dei klagene som ikkje blei tatt 
opp i Rådet, men heller ikkje avvist, vart 
tatt vidare til minoritetsavdelinga. Det 
var dermed opp til Sekretariatet si mi-
noritetsavdeling å finne ei løysing mellom 
den tiltalte staten og sendaren av klaga. 
Folk som jobba i Sekretariatet represen-
terte ingen nasjon, men var internasjo-
nale arbeidstakarar som sto ansvarleg 
ovanfor generalsekretæren.26 Deira jobb 
var å samle inn og dele ut informasjon 

og å sette handlingar fatta i Forsamlin-
ga og Rådet ut i live.27 Minoritetsavdel-
inga i Sekretariatet, med nordmannen 
Eric Colban i spissen, var avdelinga 
som i praksis styrte Folkeforbundet sitt 
minoritetssystem. Dette var den einas-
te permanente institusjonen som jobba 
med minoritetar i Folkeforbundet.28 

Eit konkret tiltak satt i gong av mi-
noritetsavdelinga var forsøket på å inkor-
porere artikkel 12 frå minoritetsavtalane 
i minoritetssystemet. Denne artikkelen, 
som sa at «så lenge det angjekk perso-
nar av etniske, religiøse eller språklege 
minoritetar, utgjorde det forpliktingar 
av internasjonal art», fekk minoritetsa-
vdelinga til å byrje eit auka oppsyn av 
minoritetsstatane. Minoritetsavdelinga 
oppretta tett kontakt med minoritets-
komitear samstundes som dei henta inn 
store mengder informasjon frå regelverk, 
statsobservasjonar, møter og presse.29 
Dette auka nærværet skapte reaksjonar. 
I 1923 fekk Polen og Tsjekkoslovakia nok 
av dette systemet som, etter deira syn, 
oppmuntra minoritetar til å rette vond-
sinna klager mot dei.30 Sekretariatet tok 
dette til seg og la mellom anna ned res-
olusjonar som innskrenka reglane for å 
ta imot klager, avgrensa innsynet i kla-
gene til å berre omfatte Rådet og forlen-
ga førebuingstida tiltala statar hadde før 
observasjon.31 Denne blidgjeringa av mi-

noritetsstatane på kostnad av vernet av 
minoritetar kan ein sjå som eit resultat 
av den respekten ovanfor suverenitet som 
rådde i mellomkrigstida. 

Ujamn fordeling og respekt ovan-
for suverenitet
Minoritetssystemet var basert på eit uni-
lateralt vern som var pålagt nokon, med-
an handheva av andre. Det faste rådet 
i Folkeforbundet besto i utganspunktet 
av Storbritannia, Frankrike, Japan og 
Italia og ingen av desse batt seg til for-
pliktingar ovanfor minoritetar, trass i at 
minoritetar også vart innlemma i deira 
område. Området Syd-Tyrol, som had-
de ei befolkning som besto av over nitti 
prosent tysktalande, høyrde etter første 
verdskrig til Italia. Det same var tilfellet 
i Frankrike som også hadde minoritetar 
innlemma i sin stat, mellom anna ein 
stor tysktalande befolkning i Alsace Lor-
raine.32 Dette førte vidare til det faktum 
at tyskarar i Syd-Tyrol eller Alsace-Lor-
raine ikkje hadde dei same rettane som 
tyskarar i Polen. 

Dei landa som måtte skrive under 
fredsavtalar med spesielle forpliktingar 
ovanfor minoritetar kjente det som ei 
innskrenking av suverenitet over si eiga 
befolkning.33 At berre nokre statar fekk ei 
avgrensing av suverenitet ved å forplikte 
seg til minoritetsvern, samstundes som 

Folkeforbundet skulle forvalte tanken om 
sjølvråderett, førte til at det internasjo-
nale minoritetsvernet vart svekka. Sam-
stundes som denne avgrensinga vart lagt 
på berre nokon, har historikarar, som 
Carole Fink og Peter Hilpold, påpeika 
korleis det i mellomkrigstida òg var ein 
stor respekt ovanfor eit land sin suveren-
itet:34 «[...] it was by a thinking paying 
extreme tribute to the traditional con-
cept of  state sovereignty, that prompted 
the League to act over-cautiously [...]».35 
Denne respekten utarta seg i Sekretari-
atet som eit stille diplomati mellom mi-
noritetsstat og klagesendar nettopp for å 
hindre at minoritetsstatar skulle kjenne 
seg uthengde. 

I tillegg kom organisasjonen si måte 
å ta avgjersler. Kven som helst kunne 
sende inn klager til Rådet, men berre 
medlemmar i Rådet kunne sette klaga 
på agendaen.36 Rådet hadde igjen makt 
til å sette i gong ei kvar handling som 
var passande eller å sende saken vidare 
til Den faste domstol for mellomfolkeleg 
rettspleie.37 Eit problem med dette var at 
artikkel 5 i Folkeforbundet si erklæring 
fastslo at alle avgjersler fatta både i Rådet 
og i Forsamlinga skulle vere samstemte.38 
I praksis førte dette til at ein kvar forord-
ning mot ein stat kunne blokkerast av 
staten forordninga var retta mot.39 

Tyskland tredde inn i Folkefor-
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bundet i 1926 og vart aldri pålagt mi-
noritetsforpliktingar. Det som likevel vart 
Tyskland si rolle var å tale på vegne av 
den store tyske minoritetsbefolkninga i 
Europa. Gustav Stresemann, tysk utan-
riksminister og sjølvutnemnt «beskyt-
tar av minoritetar», jobba aktivt for å 
reformere minoritetssystemet til fordel 
for minoritetar.40 Madrid-resolusjonen i 
1929 sikra mellom anna meir openheit 
rundt minoritetsavdelinga sine forhandl-
ingar mellom minoritetsstat og minoritet, 
men også desse resolusjonane var prega 
av kompromiss mellom minoritetsstat og 
minoritet.41 I 1930 auka spenningane 
mellom Polen og Tyskland. Tyskland, 
som var fast medlem av Rådet, bringa ei 
klage direkte til Rådet angåande Polen 
sin diskriminering av tyskarar, utan at 
det vart klaga frå den tyske minoriteten 
sjølv. Denne disputten vart igjen løyst av 
Rådet gjennom ein vag resolusjon som 
fekk Polen til å bekrefte sine forpliktingar 
overfor minoritetar. Minoritetane sjølv 
hamna i klem mellom dei to statane og 
levde framleis i frykt for diskriminering.42 
Carole Fink påpeiker korleis Folkefor-
bundet sitt minoritetssystem forsøkte å 
balansere tre interesser som ikkje kunne 
sameinast: interessene til minoritetssta-
tane, minoritetane og det internasjo-
nale samfunnet.43 Folkeforbundet sitt 
minoritetsvern vart også prega av ytre 

årsaker. På byrjinga av 1930-talet var 
store delar av Europa i økonomisk krise 
etter krakket i 1929. I januar 1933 kom 
Hitler til makta i Tyskland og i oktober 
same år gjekk landet ut av Folkeforbun-
det.44 Året etter fråskreiv Polen seg alle 
sine minoritetsforpliktingar nettopp på 
bakgrunn av at systemet ikkje var univer-
selt.45

Universelle menneskerettar 
etter andre verdskrig
Mens Folkeforbundet var delaktig i dei 
territoriale utfordringane som oppsto 
etter fredsavtalane i 1919–1920 og var 
sterkt knytt opp til maktbalansen i Eu-
ropa, vart FN oppretta før noko som 
helst fredsoppgjer og var ikkje involvert 
i territoriale forhandlingar.46 Der Wood-
row Wilson påsto i 1919 at dei store mi-
noritetane var ein av dei største truslane 
ovanfor verdsfreden, kan den italienske 
fredsavtalen frå 1947 syne noko anna. 
Staten tok på seg å 

[…] take all measures necessary to 
secure to all persons under italian 
juristiction, without distinction as 
to race, sex, language or religion, 
the enjoyment om human rights 
and the fundamental freedoms, in-
cluding freedom of  expression, of  
press and publications, of  religious 
worship, of  political opinion and
of  public meeting.47 

Fokuset var her berre retta mot individet 
og nemnte ikkje medlemmar av eit sam-
funn.48 Beskyttelse av minoritetar vart 
ikkje eksplisitt skrevet inn i FN si univer-
selle menneskerettserklæring frå 1948. 
Kva låg bak denne dreiinga frå Folkefor-
bundet sitt omfattande minoritetssystem 
til unnlatinga av minoritetsartiklar i Den 
universelle menneskerettserklæringa frå 
1948? Her vert det presentert tre måtar 
å forklare dette på.

Ein måte har vore å referere til ein 
gradvis veg mot det universelle. Andre 
verdskrig hadde demonstrert at alle in-
divid, ikkje berre minoritetar, var sår-
bare for misbruk av statsmakt. Eit ideal 
i etterkrigstida var å beskytte dei fun-
damentale rettane til menneske på eit 
universelt plan, noko som erstatta ideen 
om minoritetsrettar.49 Minoritetsgrupper 
ville på si side verte beskytta gjennom 
dei fundamentale menneskerettane til 
det enkelte individ. Den fransk-jødiske 
René Cassin var ein av delegatane i kom-
misjonen for menneskerettar som ihuga 
talte for ei dreiing frå minoritetsrettar til 
universelle menneskerettar.50 Gjennom 
å gå vekk ifrå særrettar skulle den nye 
erklæringa beskytte rettane til alle men-
neske. Hersch Lauterpacht, ein sentral 
inspirator til menneskerettserklæringa, 
argumenterte i 1945 for at det å forla-
te Folkeforbundet sitt minoritetsregime, 

utan å opprette ein tilsvarande inter-
nasjonal avtale, ville vere ei bjørneten-
este for minoritetar.51 Han, som mange 
andre, meinte at det å erstatte særrettar 
med universelle rettar ville vere til det 
betre. Både Cassin og Lauterpacht ref-
ererte begge til Folkeforbundet sitt mi-
noritetssystem i sin argumentasjon for 
dei universelle rettane. Cassin påpeikte 
korleis Folkeforbundet sitt minoritetssys-
tem hadde feila då dei påla berre nokre 
statar å beskytte medlemmar av bestem-
te samfunn.52 Konseptet menneskerettar 
var forankra i tanken om at ein hadde 
eitt sett fundamentale rettar berre i kraft 
av det å vere eit menneske. Om ein var 
ein del av ein minoritet eller majoritet 
kan dermed sjåast som uvesentleg i ei 
menneskerettserklæring. 

Ein annan forklaringsmåte legg 
vekt på stormaktene sine interesser. Mark 
Mazower anerkjenner at tanken om uni-
versalisme til ein viss grad var rådande 
ettersom FN frå starten av var tenkt som 
ein universalistisk organisasjon. Sam-
stundes bryt han med argumentet om at 
det var eit universalistisk ideal som hindra 
minoritetar i å verte nemnt i mennesker-
ettserklæringa. For han var det sentrale 
at Folkeforbundet sitt minoritetsvern 
forplikta både minoritetsstatar og, i sær-
leg grad, stormaktene med faste plassar 
i Rådet for å sikre at minoritetsrettane 
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vart overhalde. Denne forpliktinga had-
de vist seg å vere både uheldig og farleg, 
noko som førte stormaktene til å aktivt 
gjere FN-systemet mindre bindande enn 
sin forgjengar. Her vert også mennesker-
ettserklæringa sitt innhald direkte knytt 
opp mot erfaringa med minoritetsbeskyt-
telse i Folkeforbundet. I tillegg kom det at 
stormaktene hadde ingen interesser av å 
binde seg til universelle minoritetsrettar 
ettersom dette ville gjelde i alle statar og 
dermed stride, mellom anna, med rase-
politikken til USA. Dermed finn han at 
«it is scarcely surprising that none of  the 
Big Three showed the slightest desire for 
making them the centrepiece of  the new 
rights discourse.»53 Mazower sitt hovud-
poeng er dermed at stormaktene aktivt 
jobba for at FN-systemet skulle vere min-
dre bindande enn sin forgjengar, noko 
som vert spegla i erklæringa som i re-
aliteten batt medlemslanda til svært lite.54 
Han peiker mellom anna på at ei auka 
uro over suverenitet var gjennomgåande 
i kommisjonen sitt arbeid. Allereie i 1946 
vart det fastslått at menneskerettane som 
vart utforma skulle omfatte ei erklæring 
og ikkje ein konvensjon, som i motsetnad 
til ei erklæring, ville vore juridisk bindan-
de.55 

Men kommisjonen som utfor-
ma erklæringa var trass alt ikkje berre 
beståande av stormakter. Mellom anna 

var diplomaten Charles Habib Malik frå 
Libanon ein viktig person i utforminga 
av erklæringa.56 

As the Soviet Union started to play 
to the gallery of  the General As-
sembly, and the British and Amer-
icans plotted in their turn to ‘dish 
the Russians’, the ‘small nations’ 
found they were able to advance 
their own concerns, now often 
linked to the human rights agenda, 
in surprising ways.57 

Korleis dei mindre statane fekk in-
nverknad i arbeidet fram mot erklærin-
ga forklarer Mazower òg som ei følgje 
av stormakter, ettersom desse var meir 
opptatt av å skulde på kvarandre i lys av 
den kalde krigen. 

Den siste forklaringa vert portret-
tert av den svenske historikaren Linde 
Lindkvist. Gjennom å sjå nærare på 
drøftingane og prosessane i FN fram mot 
erklæringa vart vedtatt, syner Lindkvist 
to poeng. Det første er at det ikkje var 
sjølvsagt at tanken om universelle 
menneskerettar berre skulle omfatte 
individet.58 Dette bryt med begge dei to 
føregåande forklaringane. Den kviter-
ussiske delegaten, Stepanenko, tala for 
at minoritetar skulle kunne etablere 
skular og institusjonar for å styrke sin 
autonomi.59 Uttala frå den libanesiske 
delegaten, Charles H. Malik, viser også 

korleis denne diskursen ikkje hadde he-
gemoni i drøftingane fram mot erklærin-
ga, og Lindkvist peikar på at «Malik ar-
gued that societies were not solely made 
up of  individuals; there were also groups, 
among which the family was the first and 
most important unit.»60 Heller enn ein 
einskapleg tanke om at artiklane berre 
skulle rette seg mot individet, var det i 
større grad ein usikkerheit rundt kva ein 
artikkel for minoritetar skulle innebere. 

Når dette er sagt legg Lindkvist, i 
sitt andre poeng, vekt på ein meir nas-
jonal og prinsipiell årsak til kvifor mi-
noritetar ikkje vart nemnt i erklæringa. 
Det var spesielt to sentrale personar i 
Menneskerettskommisjonen som jobba 
aktivt for at artiklane i erklæringa berre 
skulle vere retta mot individet og ikkje 
mot minoritetar: Eleanor Roosevelt frå 
USA, leiaren for FN sin Menneskeretts-
kommisjon, og René Cassin frå Frank-
rike, sentral både i kommisjonen for 
menneskerettar og kommisjonens drøft-
ingskomité. Dei hadde begge oppfatnin-
ga om at ein artikkel for minoritetar ville 
stride med deira nasjonale assimilasjons-
politikk.61 I tillegg til å referere til eit mi-
noritetssystem som feila på bakgrunn av 
at det ikkje var universelt, som påpeika 
i tidlegare avsnitt, var det også nasjon-
al politikk som påverka René Cassin si 
dreiing mot universelle menneskerettar. 

For å frigjere borgarar frå faktorar som 
ville kunne hindre dei i å ta aktiv del i 
det demokratiske liv, var det sett på 
som viktig av Roosevelt og Cassin at ar-
tiklane vart retta mot individet og ikkje 
mot kollektive storleikar.62 Dei søramer-
ikanske landa støtta også opp om denne 
tankegongen ved å argumentere for at 
det ikkje fanst minoritetar på det ameri-
kanske kontinentet og at minoritetsrettar 
difor ville svekke erklæringa si universal-
isme.63 

Oppsummering
Grensedragninga etter første verdskrig 
førte til at millionar av menneske vart 
minoritetar i dei nyoppretta statane. Dei 
store minoritetane vart sett på som ein 
trussel for verdsfreden både fordi dei 
kunne bidra til territorial revisjonisme 
og sjølv bli forfølgde. I fredsavtalane til 
ei rekke nye europeiske land vart det 
dermed innlemma artiklar som skulle 
verne om minoritetar. Vernet av mi-
noritetar vart garantert gjennom Folke-
forbundet. Polen si fredsavtale, signert 
sumaren 1919 i Versailles, var den første 
fredsavtalen der minoritetsartiklar var 
innlemma og vart seinare nytta som mal 
for fleire fredsavtaler mellom 1919–23. 
Artiklane som var retta mot minoritetar 
i Polen si fredsavtale sikra mellom anna 
likskap ovanfor lov, fri bruk av språk og 
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religion. Polen vart derimot i liten grad 
forplikta til å gjere aktive tiltak for å bev-
are minoritetar sin distinksjon frå ma-
joriteten.  

Dette systemet bar preg av at det 
ikkje var universelt. Trass i at minoritetar 
også var innlemma i land som Frankrike 
og Italia vart ikkje desse forplikta til eit 
vern om sine minoritetar. Statar som 
vart forplikta til særrettar ovanfor mi-
noritetar, til dømes Polen, kjente det som 
ei innskrenking av suverenitet over eiga 
befolkning og som ei ujamn fordeling av 
ansvar. Andre statar, til dømes Tyskland, 
såg Folkeforbundet sitt minoritetsvern 
som for lite omfattande. Minoritetar, 
på si side, kunne verte klemt imellom 
to ytterpunkt og dermed oppleve liten 
endring i måten å verte behandla på. 
Carole Fink omtalte Folkeforbundet sitt 
minoritetsvern som eit forsøk på å bal-
ansere tre interesser som ikkje kunne 
sameinast: interessene til minoritetssta-
tane, minoritetane og det internasjonale 
samfunnet.64 

Erfaringane frå Folkeforbundet 
sitt minoritetssystem har vorte nytta til 
å forklare framveksten av universelle 
menneskerettar etter andre verdskrig. 
Erfaringar frå Folkeforbundet sitt mis-
lykka unilaterale minoritetssystem vart 
nytta i argumentasjonen for dei uni-
verselle menneskerettane av Hersch 

Lauterpacht og René Cassin. Mark 
Mazower refererte også til Folkeforbun-
det i sin forklaring på utviklinga av dei 
universelle menneskerettane, men då i 
eit stormaktsperspektiv. Folkeforbundet 
sitt minoritetsvern, som hadde stilt store 
forpliktingar både til minoritetsstatar og 
dei som skulle handheve systemet, førte 
til at stormaktene aktivt dreia den uni-
verselle menneskerettserklæringa i min-
dre bindande retning. Som ei følge av at 
menneskerettane etter andre verdskrig 
skulle vere universelle hadde eit vern om 
minoritetar ført til innblanding i mellom 
anna rasepolitikken til USA, noko som 
ikkje var ønska av stormaktene.65 Linde 
Lindkvist bryt med dei to andre forkla-
ringane ved å påpeike at det ikkje var 
sjølvsagt at dei universelle mennesker-
ettane berre skulle referere til individet. 
For å forklare dei universelle mennesker-
ettane sitt fokus mot individet, til forskjell 
frå Folkeforbundet sitt minoritetssystem, 
legg Lindkvist vekt på nasjonale inter-
esser. Eleanor Roosevelt og René Cassin 
meinte at menneskerettar som retta seg 
mot kollektive storleikar ville stride med 
USA og Frankrike sin assimilasjonspoli-
tikk.66
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Av Petter Marius Udland

RUSSISK PERMAFROST
Finnes det håp for demokrati og frihet før det russiske valget 18. 
mars? Tanker om et enkelt historisk poeng og intervju med Hans 
Wilhelm Steinfeld.

I skrivende stund er det russiske valget for 
2018 ennå ikke avgjort. 18. mars avhol-
des den første runden, der det kreves at 
en absolutt majoritet slutter opp om en 
enkelt kandidat, for at presidenten for de 
neste seks årene er bestemt. Dersom det 
ikke skjer vil den neste runden avhold-
es 8. april, der kun de to mest populære 
kandidatene fra første runde er kvali-
fisert. 

Hvem tror så at dette siste vil bli 
tilfellet? Lesere av vestlig dagspresse, un-
dertegnede inkludert, vil tro at Vladimir 
Vladimirovitsj Putin har et befestet jern-
grep om det russiske statsapparat, og at 
han har hatt det siden Boris Jeltsin sjan-
glet ut av Kreml nyttårsaften 1999. Et lite 
intermesso oppsto fra 2008 til 2012 da 
Putin satt som statsminister mens Dmi-
trij Medvedev passet roret. Å si at Putin 
likevel hadde sin åre dypt i sjøen hele 
perioden er nok ikke noen særlig kontro-
versiell påstand. Skal vi så kunne tro at 
noen kan vippe fyrsten fra sin trone, eller 
vil Putin kunne fortsette sin presidentpe-
riode helt frem til 2024? Da vil han ha 
sittet som russisk statsoverhode i 20 år, 
to år lenger enn Leonid Bresjnev styrte 
ettpartistaten Sovjetunionen, og han 
vil være ferdig med sin potensielt fjerde 
periode nøyaktig 100 år etter at rekord-
holder Josef Vissarionovitsj Dzjugasjvili 
tok makten i 1924. Stalin beholdt denne 

til sin død 29 år senere. 
Det kan være vanskelig for menig-

mann å forestille seg et Russland separ-
ert fra bildet av personligheten Vladimir 
Putin i 2018. Men et interessant historisk 
poeng å merke seg når vi prøver å se for 
oss slutten på æraen til en politisk mast-
odont som Putin, er hva som har fulgt de 
mest autoritære lederne i Moskva siden 
bolsjevikene for drøye 100 år siden satte 
punktum for 350 år med tsarisme. 

Personlighetskult og dens 
konsekvenser
Etter Stalins død er det Nikita Sergeije-
vitsch Khrusjtsjov som tar opp stafettpin-
nen, og han gjør det med betydelig patos 
på den 20. partikongress i 1956.  «O kul'te 
lichnosti i yego posledstviyakh», på norsk «An-
gående personlighetskulten og dens kon-
sekvenser», het rapporten han leverer 
på talerstolen foran rystede medlemmer 
av kommunistpartiet. Et oppgjør med 
Stalin og partiet, der den diktatoriske 
personlighet den georgiske stålmannen 
sto for, blir nedsablet av den nye førs-
tesekretæren. Nå var riktignok ikke den 
gode Nikita Sergejevitsj noen revolus-
jonær i demokratiets navn eller liberal 
helt i flagrende kappe. Partiet og verdi-
ene fra Lenin og revolusjonen blir hellig-
gjort også av Khrustsjov, men han slipper 
de neste årene ut flere millioner politiske 
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fanger. Han henretter også en Lavren-
tij Pavlovitsj Beria. Stalins Himmler, 
arkitekten bak GULag-leirene, sto bak 
mye av den vanvittige kriminaliteten vi 
assosierer med Stalins sovjet. 

Etter Cuba-krisen, et såvidt av-
verget kjernefysisk mareritt, avsettes 
Krustsjov og Leonid Iljitsj Bresjnev tar 
kontrollen. 18 år, som kommer til å bli 
kalt «stagnasjonsæraen» av Mikhail Gor-
batsjov, følger med den ukrainskfødte 
Bresjnev som partileder. Etter femår-
splaner og et voldsomt oppsving i militær 
investering, for å matche Washington, 
overlater Bresjnev en svært udynamisk 
økonomi til KGB-sjef Yuri Andropov. 
Sammen med sin kortlevde etterfølger 
Konstantin Chernenko overlates restene 
fra Bresjnev etter to korte perioder på til 
sammen 3 år og 4 måneder til Chernen-
kos venn, Mikhail Sergejevitsj Gorbats-
jov.

Spirit of 68
William Taubman åpner sin biografi fra 
2017 med et sitat fra Gorbatsjov, som sies 
idet Taubman forteller Sovjetunionens 
eneste president at skrivingen av boken 
om ham går sakte: «Det er i orden,» sier 
det tidligere statsoverhodet, «Gorbatsjov 
er vanskelig å forstå.» 

Å referere til seg selv i tredjeperson 
er kanskje ikke et øyeblikkelig sjarmer-

ende trekk, eller bryter med den per-
sonlighetskulten som Bresjnev i noe 
grad gjenninnførte etter Khrustsjovs 
oppgjør. Men Taubman tegner et bilde 
av en person som, om ikke spesielt yd-
myk hva gjelder beskrivelsene av egne 
kvaliteter, virker å forstå hvilken frykt 
et autoritært, og særlig et totalitært, dik-
tatur forårsaker bedre enn noen av hans 
forgjengere. Begge besteforeldrene hans 
ble fengslet under de store kollektiviser-
ingsprosessene på 1930-tallet, og Gor-
batsjov ble under studietiden nær venn 
med Mlynar Zdenek, en av de viktigste 
personene rundt Alexander Dubček i 
Praha, våren 1968. Denne kresten er 
reformistene Bresjnev-doktrinen knuser 
samme år. Gorbatsjov, en anti-stalinist 
utvilsomt, som tar over etter årevis med 
økonomisk stagnasjon, en KGB-sjef og 
en sykelig gruvearbeider i Chernenko. 
Fire år etter Gorbatsjov inntar sjefsstolen 
i Kreml faller muren i Berlin etter den 
type demonstrasjoner Bresjnevs doktrine 
skulle beskytte mot. 

25 år etter muren faller skyter det 
pro-russiske regimet til den Ukrainske 
presidenten Viktor Yanukovych sin egen 
befolkning med skarpt på Maidan-plas-
sen og Russland annekterer Krim-
halvøya. Man kan spørre seg hvilken 
«spirit of `68» Putin identifiserer seg 
med. 

Det er så betimelig å spørre: finnes 
det i Russland en som på nytt kan tine 
den russiske permafrosten, som 25 år 
etter starten på opptiningen virker å ha 
krøpet tilbake? Putins løytnant, Dmitrij 
Medvedev, lurte beskrivende nok på 
hvorvidt han befant seg i 1962 da han 
omtalte situasjonen i 2016 som en ny 
kald krig. 

Valg 2018
Putin har ifølge Det russiske forsknings-
senteret for offentlige meningsmålinger 
(VCIOM) snaut 70 % oppslutning. In-
gen av de andre kandidatene, fra kom-
munisten Pavel Grudin til den kjente 
økonomen og en av de sentrale aktørene 
ved overgangen fra kommunismen til 
markedsøkonomi, Gregory Yavlinksy, 
nærmer seg i noen grad verdt å snak-
ke om. Ingen andre kandidater har, i 
skrivende stund, over 10 % oppslutning.  
Vladimir Zhirinovsky, den sterkt nas-
jonalistiske kandidaten fra det illiberale 
og udemokratiske partiet Russlands Lib-
erale Demokratiske Parti, og den karis-
matiske tv-kjendisen Ksenia Sjobtsjak er 
av de som har fått tilegnet seg betydelig 
med spaltemeter. Sjobtsjak først og 
fremst for sine enkelte faktiske liberale 
standpunkter og for å samtidig hisse på 
seg kirken, i tillegg til sin status i pop-
ulærkulturen som programleder i russisk 

fjernsyn. Samtidig er Sjobtsjak datter av 
tidligere borgermester i St. Petersburg 
og en av Putins politiske mentorer, Ana-
toly Sjobtsjak.  Hvorvidt Putin tillater 
en nær venn å utfordre ham er vanske-
lig å se for seg, og enkelte spekulerer i 
om yngsteblad Sjobtsjaks kandidatur er 
et spill for galleriet regissert av Kreml. 
Ksenia Sjobtsjak ligger, på tross av me-
diedekningen, på under 2 %, skal vi tro 
VCIOM.

Det er er 33 år siden Gorbatsjov tok 
makten. Kristelig alder, et nytt påskemir-
akel er kanskje det reformvillige russere 
må håpe på.

Disse spekulasjonene er likevel 
basert på hva vi ser utenfra. Russland er 
ikke et land som enkelt forstås i fugleper-
spektiv. Vi kjenner Churchills beskriv-
else av enigmaet i øst, og med en språklig 
og kulturell barriere som fortsatt er høyst 
levende er det for lekmenn uten språk-
kunnskaper et høyt fjell å klatre. Da er det 
godt å kunne trekke på kunnskap til fag-
menn med innsikt og språkkunnskaper.

Ungdommen har vendt Putin     
ryggen
Cand.philol (Sovjetrussisk og økono-
misk historie), journalist, forfatter, fore-
dragsholder. Moskva-korrespondent i 
nesten 20 år for NRK. Han intervjuet 
Sovjetunionens øverste leder, Mikhail 
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Gorbatsjov, 3. oktober 1990, dagen Ber-
lin-muren falt. Det er ikke mange nord-
menn som kjenner Russland, Øst-Euro-
pa, lederne og folket som Hans Wilhelm 
Steinfeld.

I mars velger Russland sin president for 
de neste seks årene. Resultatet virker gitt, 
men skyldes dette et rigget system, eller 
er Putin mannen russerne ønsker? Er det 
i så fall av mangel på kandidater, eller 
av en genuin politisk enighet med pres-
identen?

Gjennom å kontrollere de føderale TV-stasjonene 
og ved rettslige manipuleringer av valgloven til 
hinder for presidentkandidater «utenfor syste-
met», er det kommende presidentvalget bare halv-
fritt. Putin er nok populær, men han har ikke 80 
% oppslutning. Tallet ligner mer på bløffen om 
at Bresjnev alltid hadde 99,3 % oppslutning.
 
I juni 1989 talte Victor Orban, 26 år 
gammel, for tilbaketrekning av sovjetiske 
tropper og Ungarns frigjørelse og 
demokrati. Samme mann blir i dag 
beskrevet som autoritær og for et «illiber-
alt demokrati». Er Orban et eksempel på 
et skifte i Øst-Europa fra 1989 til 2018, 
eller snakker vi om at det alltid har vært 
nasjonalismen som har sittet og sitter i 
førersetet?

Victor Orban er et typisk eksempel på verdivaku-
umet som oppsto etter kommunismens sammen-
brudd. Det gjelder også Jaroslaw Kaczynskiis 
regime i Polen. De grep tilbake til egne tradis-
joner fra 1930-tallet da de kommunistiske ide-
alene skulle skiftes ut, og da ble deres egne, brune 
politiske tradisjoner fra den gang restaurert.  

Hva blir den viktigste statistikken å lese 
etter valget i Russland i mars og april 
for å få et inntrykk av hvor russernes 
politiske holdning står i 2018?

I juli 2012 publiserte mediehuset Kommer-
sant i Moskva statistikken som jeg tror gjelder 
fortsatt. 55 % av russerne ville utvandret dersom 
de kunne. Det knusende flertall av russere yngre 
enn 24 år drømte om at de kunne vært født og 
vokst opp i en mindre, liberal og vesteuropeisk 
stat. Ungdommen har vendt Putin ryggen i hht. 
denne viktige statistikken fra Kommersant 
2012.

Hvilke(n) politisk ideologi står sterkest 
blant det russiske folk i dag? Er det en 
betydelig generasjonskløft politisk i Russ-
land, eller er det andre demografiske skil-
lelinjer som er mer betydelige?

Den nokså aggressive nasjonalismen er massert 
frem av Vladimir Putin etter at han ble president 
for 3. gang i 2012. Styringsresultatet var så sk-
ralt at det kalte på en ytre fiende, noen å hate, og 

ukrainerne fikk dèn rollen i 2014.

Er russere flest like redd NATO og 
Vesten slik Vestens befolkning virker å 
være redde Russland?

Som et ledd i Putins fremstilling av Vesten som 
fienden og i lys av den halv-autoritære tradisjon 
han bygget seg opp på, er russerne mer sinte enn 
redde for Vesten. Vanlige russere betaler en stadig 
høyere pris for sanksjonene som Putin selvforsky-
ldt pådro seg da han invaderte og annekterte 
Krim fra Ukraina i 2014.

Putin gav sin forgjenger Boris Jeltsin 
amnesti på livstid for eventuelle forbry-
telser han måtte ha begått i forbindelse 
med privatiseringen av de nasjonale 
ressursene på 1990-tallet. Hvordan op-
pleves dette blant alminnelige russere? 
Er det blitt tatt et oppgjør med dette i 
den russiske offentligheten?

I sin siste bok Jeg forblir optimist skrev 
Mikhail Gorbatsjov i november 2017 kapitlet 
«Ny stagnasjon?» På side 251 skrev han: «Erk-
jennelsen av at staten degraderes og samfunnet 
demoraliseres blir nå en alminnelig godtatt di-
agnose.» Gorbatsjov skriver også at dagens styr-
ingsmodell i Russland åpenbart ikke fungerer, 
hverken i politikken eller i økonomien. Ingen al-
ternative ideer finnes og nye folk slipper ikke til. 
(Side 365). Mikhail Gorbatsjov, som ble vin-

neren av Nobels fredspris i 1990, er også nådeløs 
mot Vladimir Putin når det gjelder Ukraina på 
side 369: «Utgangen på konflikten med Ukraina 
kan bare være èn – oppfyll avtalene fra Minsk» 
Dette er som kjent også grunnlaget for Vestens 
sanksjoner mot Putins Russland!
 
Hvilken rettsikkerhet nyter russere i dag? 
Styres rettsalen politisk, eller eksisterer 
det en reel rettstat?

5. januar 2013 summerte glasnost-tidsskriftet, 
Ogonjok, opp hundre års russisk historie slik: 
«Som i 1913 fikk Russland en halvautoritær 
leder i 2013; som i 1913 har Russland et 
talentløst parlament, duma’en, i 2013; som i 
1913 har Russland et hjelpeløst politi i 2013; 
og som i 1913 har Russland en grenseløst egois-
tisk elite i 2013!»

Du har i tidligere foredrag og intervjuer 
trukket frem en beregning på demograf-
isk svinn i Russland som du har kalt fryk-
tens eller angstens koeffisient. Kan du i 
korte trekk forklare hvor denne kommer 
fra, og hva har vært den mest betyd-
ningsfulle konsekvensen for den russiske 
sivilbefolkning av de politiske mordene 
og fengslingene?

Russland mistet en demografisk tilvekst på rundt 
ti millioner menn i løpet av 1990-tallet. Dette 
gjør at Patriark Kirill II (øverste biskop i den rus-
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sisk-ortodokse kirke red.anm) ser på 1990-tallet 
som en av de verste katastrofer i nyere, russisk 
historie. Basert på folketellingen i Sovjetunionen 
fra 1958, som ikke var belastet med store feil, 
regnet professor Ståle Dyrvik som var demograf 
og jeg ut et minimumstall på menn i aldersgrup-
pene mellom 1880 og 1910 som ble myrdet i 
Stalins fangeleirer. Tallet var mellom ni og ti 
millioner mann! Hvis hver av ofrene hadde fire 
venner og fire slektninger, ble lett halvparten av 
den sovjetiske befolkningen lammet av angst bare 
ved likvideringen av disse mennene. Tallet må ha 
vært mye høyere, men tallet jeg oppgir her kom 
frem ved en verifiserbar og vitenskapelig metode.

Hvilke tre bøker vil du, som journalist og 
historiker, sette på pensum for student-
er som vil forsøke å forstå det russiske 
folket?

Liv og skjebne av Vasilij Grossman, Mon-
umental propaganda, som ga Vladimir 
Vojnovitsj Putinprisen i begynnelsen av forrige 
decennium, og Brødrene Karamazov av 
Fjodor Dostojevskij.
 
Til slutt, som en eventuell oppmuntring 
til forvirrede humaniorastudenter: Hva 
har din faghistoriske bakgrunn betydd, 
og fortsetter å bety, for ditt profesjonelle 
virke?

Min faghistoriske utdannelse med høyere em-

betseksamen og hovedfag i sovjetisk historie ut-
gjorde nok det viktigste element, som bar meg 
gjennom 37 år i NRK og fire ganger som utnevnt 
utenrikskorrespondent. Så langt er det bare jeg 
som har fire korrespondentutnevnelser i NRK. 
Å kunne russisk åpnet et univers mange kolleger 
ikke hadde tilgang til hva empiri angikk. Så ta 
russisk, men som støttekvalifikasjon, et «verktøy» 
til bruk for anskaffelse av andre hovedkvalifikas-
joner. Etter 2014 lever jeg på fjerde året nå av 
å selge min kompetanse gjennom forelesninger og 
foredrag som partner i byrået Corporate Commu-
nications, og det er interessant å oppleve for en 
67-åring en så sterk etterspørsel i markedet etter 
ens kompetanse, kunnskaper og erfaring.
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Paris er et helvete. Byens folk er allerede 
ødelagt, deres moral har forfalt.

Og dersom storbyen Paris er et hel-
vete, er Genève det motsatte, som rene 
himmelen. En av grunnene til nettopp 
det, er så enkel som dette: Paris har flust 
av teatre. Genève har ingen. Paris er en 

gjennomsivilisert fasade. Genève er sta-
dig så uskyldig og ren, ekte og naturlig 
– slik Gud engang skapte oss, som mann 
og kvinne, unndratt underholdningssam-
funnet og i ett med naturens skjød. 

Men hvor lenge kan det vare? 
Menneskene i det parisiske kaffeslab-

beraset, de menneskeskapte menneskene, de 
vil det annerledes, de har planer om å 
ødelegge Genève også. I en katastrofal 
leksikonartikkel har de akkurat foreslått 
å sette opp et teater i Genève – i god tro 
om at det vil gjøre Genève bedre. Det er 
Encyklopediens redaktør d’Alembert som 
nettopp har skrevet en av leksikonets 
mest kontroversielle artikler. I sin tekst 
om Genève bommer han for det første 
på prestenes religiøse tilhørighet i byen 
(de var ikke socianere, slik han skrev). 
Deretter mener han byens store mangel 
er fraværet av et teater. Ikke lenge etter er 
det bråk, ikke bare i kulissene, men i det 
åpne offentlige ordskiftet – for hva gjør 
egentlig teaterforestillinger med et folk?

Det er 1758. En sint mann svarer 
i et polemisk brev til Genève-artikkelens 
forfatter, d’Alembert, hans tidligere venn. 
Mannen heter Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778), født og lang-forelsket i 
Genève og en tidligere bidragsyter til 
Encyklopedien (antageligvis ravende bitter 
ettersom han ikke fikk skrive Genève-ar-
tikkelen selv). Han innleder brevet til 
d’Alembert ved å skrive ydmykt: «Leser, 
hvis du tar imot dette siste verket med 
overbærenhet, vil du ta imot min skyg-
ge, for hva meg selv angår, finnes jeg ikke 
lenger.»1 Deretter setter han seg fore å 
forsvare, med nebb og klør, hele sin by 
fra å ta et første steg mot å bli et Paris. Å 

opprette et teater, å gi folket et teater, å 
gi dem underholdning, vil være et første 
steg på veien til helvete og de oversivili-
serte storbymenneskene. Får folket først 
smake, vil det kun gå én vei – nedenom 
og hjem. «Man skjelver bare ved tan-
ken», skriver han, på at «de grusomhe-
ter man pryder det franske teateret med, 
nå skal underholde det mildeste og mest 
humane folk på jorden!», Genèves bor-
gere!2

Rousseau skriver et annet sted: 

Nei, jeg holder fast ved og har 
lesernes skrekk som bevis på at 
gladiatormassakrene ikke var like 
barbariske som disse grusomme 
skuespillene. Man så riktignok blod 
flyte, men man besudlet ikke sin 
fantasi med ugjerninger som får 
naturen til å skjelve.3  

Her er det flust av retoriske knep, men 
viktigst for dette essayet er det å se hvor-
dan han behandler folket. Som man kan 
lese ut av det flammende utsagnet oven-
for utnevner Rousseau seg selv til en av 
de få som vet hva et teater vil gjøre med 
Genèves folk. For ham er det klart og ty-
delig: Folket må beskyttes fra å få sin fan-
tasi besudlet. De må vernes mot seg selv. 
Blir de først servert giften vil de spise den 
og attpåtil ønske seg enda mer av samme 
barbariske gift.

For Rousseau har teateret kraft av 
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å være et formelig våpen som forandrer 
menneskers seder. Gjennom argumen-
tasjonen kan man skimte hans kjente 
skille mellom det naturlige og det sivili-
serte menneske. Teateret har evnen til å 
føre folket bort fra deres egentlige natur. 
Det har evnen til å føre mennesket bort 
fra sin medfødte medlidenhet og gjøre 
det om til et menneskeskapt menneske. 
Sagt med andre ord, slik Rousseau skri-
ver: Det menneskeskapte menneske, som 
altså befinner seg i en slags fornuftstil-
stand, kan «uforstyrret halshugge sin ne-
ste under hans vindu». «Filosofen», som 
han skriver, «trenger bare stikke fingrene 
i ørene og argumentere litt med seg selv, 
for å forhindre at naturen gjør opprør i 
ham». Og så, i kjent Rousseau-stil: «Vil-
lmannen mangler dette bemerkelsesver-
dige talent», fordi han overgir seg alltid 

«blindt ved den første impuls av med-
menneskelighet som han gripes av».4 Det 
er som om Paris har tatt rollen som dette 
fornuftsmennesket, mens Genève stadig 
er villmannen i en riktigere, bedre og re-
nere tilstand, i Rousseaus «mytologi».  

Hva underholdning gjør med men-
nesker, enten det er snakk om antikkens 
teater eller konsollspillet Grand Theft 
Auto, har til alle tider vært et debattert 
tema. I antikkens Sparta var teater for-
budt i lange tider, mens Athen dyrket 
det i sin gullalder. Likevel var Platon 
en motstander, ikke bare av teater, men 
også litteratur. I Staten ønsket han å forby 
Homer fra hans rike, fordi de homeriske 
eposene ikke var oppbyggelige nok. Re-
sonnementene bak en slik sensur ligner 
på amerikanerne som klarte å få sendt 
trash-metalbandet Slayer i rettsalen for å 
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ha skapt kriminelle. Når Rousseau skriver 
Brev til d’Alembert slekter han slik sett på 
Platon (og rettsaken mot «uoppbygge-
lige» band): Det apen ser, det gjør den. 
Det folket ser, det gjør folket. For eksem-
pel viser han til sammenhengen mellom 
forestillinger vi har av verden og men-
nesker, og hvordan det kan bli preget av 
hva vi blir servert på teater. De eldre er 
i skuespill alltid idiotene, hevder han, og 
viser til et årsak-virkningsforhold som i 
våre dager neppe holder tett: «Ingen kan 
vel tvile på at vanen med å se eldre per-
soner i usympatiske roller i teateret med-
virker til at de blir avvist i samfunnet?», 
skriver han retorisk. «Fordi man vennes 
til å sammenblande de eldre man ser i 
samfunnet med de gamle narrene og då-
rene i teateret, forakter man dem alle på 
samme måte.»5  Det er med henblikk på 
slike kausal-virkninger at Rousseau adva-
rer folket mot teaterets fare. Det er der-
for han roper: «Hva! Platon bannlyste 
Homer fra sin republikk, mens vi tolerer 
Molière i vår!».6  Derfor kvier han seg 
fra å tillate Molières komedier blant det 
«mest humane folk på jorden», da de dy-
dige innbyggerne i Genève kan bli gjort 
umoralske av å se Molières udydige skur-
ker komme godt ut av hans teaterspill, 
mens de rettferdige og dydige behandles 
dårlig og latterliggjøres som idioter. Han 
skriver: «Hva slags undervisning er dette 

å gi til et folk som ennå har sin natur-
lighet og ekthet i behold, som fremdeles 
tror en skurk er foraktelig, og at et godt 
menneske ikke er latterlig!»7 

I Rousseaus samtid var flere høyt-
stående prester enige med ham.8  Kirke-
fedre som for eksempel Augustin hadde 
jo også sagt at kristendom og teater var 
uforenlig. Men de samtidige opplysning-
stenkerne, som d’Alembert, Diderot og 
ikke minst teaterets mann Voltaire, var 
alle opptatt av teateret som et oppdra-
gende verktøy – i positiv forstand. Rous-
seau og opplysningstenkerne kunne alt-
så enes om teaterets kraft til å forandre 
menneskets seder, men med pluss og mi-
nus oppveid mente Rousseau faren var 
for stor og sjansen ikke verdt å ta. Om 
sjansen så først skulle tas måtte i alle fall 
teaterstykker bare føres opp med knall-
hard sensur. 

Men det er ikke bare teaterfore-
stillingers besudling av menneskets na-
turlige fantasi og medlidenhet som gjør 
Rousseau negativ til teater til folket. Det 
er også to andre årsaker. Det første er et 
syn på skuespillere som det i dag er mer-
kverdig å lese. Skuespilleres status er på 
1700-tallet i Frankrike ikke sammenlig-
nbar med vår egen Hollywood-tid. For 
Rousseau er ikke skuespillerne noen å 
se opp til. De er først og fremst en fare 
for samfunnet – også utenfor teaterlokalet. 
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Deres egenskaper gjør dem egnet til å 
lure andre mennesker og komme unna 
med det. De er rett og slett dyktige til å 
være umoralske. Han spør hva skuespil-
lertalent egentlig er, og svarer: «Kunsten 
å forfalske seg selv, å iføre seg en annen 
personlighet enn sin egen, å fremstå an-
nerledes enn den man er, å bli lidenska-
pelig med kaldt blod, å si noe annet enn 
det man mener like naturlig som om man 
virkelig mente det, og endelig å glemme 
sin egen plass ved å ta en annens.» Han 
spør hva skuespilleryrket er og svarer: 
«Et yrke hvor skuespilleren forestiller 
noe for penger, utsetter seg for skjendsel 
og fornærmelser som andre har kjøpt seg 
rett til å forvolde ham, og tilbyr sin per-
son til salgs offentlig.» Deretter skriver 
han i en avslutning som er like hard som 
den er vakker:
 

Hvilken ånd er det som preger skue-
spilleryrket og skuespilleren? En 
blanding av fornedrelse og falskhet,  
tåpelig stolthet og uverdig skjendsel, 
som setter ham i stand til å spille alle 
slags roller, bortsett fra den edleste  
av alle, å være et menneske. Denne 
rollen gir han avkall på.9 

At skuespillere faktisk har evnen til å slut-
te å være mennesker, at de har evnen til 
å dehumanisere seg selv for penger og 
egenkjærlighet, gjør dem til potensielle 
torpedoer og lurifakser. Det gir Rous-

seau grunn til å si at skuespillere derfor 
må ha «høyere moral enn andre menne-
sker for å unngå å bli fordervet».10  Med 
skuespillerevner kreves et større moralsk 
kompass, hevder han.

En annen grunn til å forby teateret 
er faren for rollen kvinner kan få i det, 
både på scenen og som publikummer. 
Rousseau skriver opp og ned om hvor 
foraktelig han syns det er at kvinner kan 
finne på å bevege seg utenfor kjøkkenet. I 
Brev til d’Alembert smeller Rousseau til med 
et av de heftigste forsvarene for kvinnen 
som et underlegent vesen jeg noen gang 
har lest. «Et hjem hvor husmoren er fra-
værende, er en kropp uten sjel, som snart 
vil gå i forråtnelse»,11 skriver han, før et 
langt parti som fortjener å stå på trykk i 
sin helhet følger: 

Men hvis jeg føyer til at det ikke 
finnes noen gode seder for kvinne-
ne hvis de ikke fører et tilbaketruk-
ket liv i hjemmet, hvis jeg sier at de 
stillferdige syslene i hjem og familie 
er deres arvelodd, at deres kjønns 
verdighet ligger i beskjedenheten, 
at hos dem er unseelse og kyskhet 
uadskillelige fra anstendigheten, 
at å søke mennenes blikk allerede 
er å la seg besudle av dem, og at 
enhver kvinne som viser seg frem, 
vanærer seg selv: I samme stund vil 
denne døgnfilosofien reise seg mot 
meg, den som oppstår og dør i en 
eller annen avkrok av en stor by 
og ønsker å kvele naturens rop og 
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hele menneskehetenes enstemmige 
røst.12 

Det Rousseau freidig kaller døgnfilosofi-
en – som oppstår i en stor by som Pa-

ris – skulle likevel vise seg å vinne den 
kampen, til tross for Rousseaus sverd-
kamp med ord. Vi har gledelig kvelt hele 
naturens rop og menneskehetens enstemmige røst 
i 2018. For Rousseau ville vårt kvinnesyn 
vært vanskelig å svelge. Kvinnenes rolle i 
historien oppsummeres i Brev til d’Alem-
bert slik: «Aldri har et folk gått til grun-

ne som følge av overdrevent vinforbruk, 
de går alle til grunne som følge av kvin-
nenes utsvevende liv. Årsaken til denne 
forskjellen er klar: Den første av disse to 
lastene vender en bort fra andre laster, 

den siste er opphavet til alle».13 Som 
man kanskje allerede har forstått, hø-
rer ikke en kvinne til på scenen eller 
på teateret overhodet – og det er også 
et argument for å unnlate å sette opp 
teater i Genève. Til og med et høyt 
vinforbruk er for Rousseau mer vel-
komment.

Rousseaus motstand mot teater 
i Genève skyldes i all hovedsak hans 
syn på folket som noe glupsk og hung-
rende, uten noe som helst forstand til 
å kunne begrense seg, deretter bakde-
len med umoralske skuespillere blant 
folket og ikke minst faren for kvinner 
i upassende og fremtredende roller. 
Rousseaus folk er i Brev til d’Alembert 
et folk som vil spise hva som helst av 
underholdning så lenge det finnes. 

Det er et folk som må beskyttes fra seg 
selv, til deres eget beste. Derfor er han 
den gode gjeter for folket, som ikke kan 
motstå hva det blir tilbudt: «Når teateret 
lykkes, kan man se på det som en slags 
skatt, som selv om den er frivillig, likevel 
er byrdefull for folket, fordi den stadig gir 
anledning til et pengebruk det ikke kan 
motstå».14 
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 Et slikt syn ville vært uhørt ar-
rogant i et moderne demokrati. Likevel 
er et slikt syn på en dum folkeberm som 
fråtser i all lavkultur den først måtte bli 
servert, langt fra fremmed for de intellek-
tuelles sjargong når de først er i lukkede 
rom. Å kreve en sensur som forbyr hele 
teateret som institusjon er dog helt fjernt 
for locker room talkers, samt alle oss andre. 
Likevel tror jeg det finnes perspektiver i 
Rousseaus teatertenkning som kan over-
føres til vår egen tid. Vårt eget under-
holdningssamfunn styres av press om det 
som hele tiden streber etter å bli bedre, 
som et raskere nett, en kraftigere mo-
biltelefon eller mer virkelighetslignende 
grafikk i dataspill. Rousseaus innsikt er 
at han er uinteressert i om en ting i seg 
selv blir bedre. Det han interesserer seg for 
er hva som er ønskelig for samfunnet og 
for mennesket. En oppgradering er ikke 
alltid ønskelig. Men å være den som sier 
nei til oppgraderingen, er nesten alltid en 
krevende posisjon å ha. Spesielt i vår tid, 
kanskje også i Rousseaus. Ved å motsette 
seg teater i Genève motsatte han seg et 
trykk fra storbyenes kultur, det man kan 
anta virket både hipt og fremskrittsrettet, 
et sted hvor man kunne lempe inn kul-
tur fra de store franske skuespillene. Men 
Rousseau selv betviler at dette i det hele 
tatt vil kunne skape et bedre samfunn for 
Genèves folk. 

Det er imidlertid ikke bare at han 
ser et flunkende nytt teater som en uøn-
sket og unødvendig oppgradering for 
Genève. Rousseaus forakt for både luk-
sus, overflod og elitekultur spiller nok 
også en rolle. Rousseau skal ha sagt at 
sulten er den beste kokk, og et lignende 
utsagn står i Brev til d’Alembert. Hvorfor 
trenger ikke folket teater? Jo, fordi «[…] 
likesom det trengs lite pynt på retter som 
er krydret av faste og sult, er det heller 
ikke nødvendig med raffinerte gleder for 
utslitte mennesker, som synes hvile i seg 
selv er en glede».15 Et slikt sitat må leses 
i sammenheng med at Rousseau mener 
teater ville ført til mindre godt arbeid og 
mer dagdriveri i byen. Når det gjelder 
eliteforakt kommer den til syne mot slut-
ten av teksten. Han skriver: «La oss ikke 
gå inn for de eksklusive skuespillene som 
stenger et lite antall mennesker inne i en 
trist og dyster hule, som gjør dem engste-
lige og ubevegelige, tause og passive, som 
ikke tilbyr dem å se annet enn fengsler, 
lanser, soldater og nedslående bilder av 
underkastelse og ulikhet». Mot slutten av 
brevet har Rousseau endret tone, plutse-
lig har han fått en romantisk klang i sitt 
forsvarsskrift.

Nei, lykkelige nasjoner! Dette er 
ikke deres fester! Det er i friluft, 
under åpen himmel at dere skal 
komme sammen og hengi dere til 
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den behagelige følelsen av lykke. 
Deres fornøyelse skal ikke være 
sentimentale eller kommersielle, 
ingen tvang eller egeninteresse skal 
forgifte dem, de skal være frie og 
generøse som dere selv er. La solen 
skinne på deres uskyldige forestil-
linger, dere kan selv bidra med en 
forestilling, den flotteste som solen 
kan skinne på.16 

 
Teateret er delt i scene og sal, det er 
adskilt og passiviserende for folket, des-
suten er det også ekskluderende. Dette 
vektlegger Rousseau. Hvorfor kan ikke 
alle være skuespillere sammen, liten og 
stor, ung og gammel, skriver han. Klasse-
løst. «Reis en stang pyntet med blomster 
midt på en plass, la folk samles der, og 
det blir fest.» Åpne opp gaten! Og la vi-
nen strømme ned i fellesskapsrus!

Og enda bedre: «La tilskuerne vise 
seg frem, la dem selv være skuespillere, 
la enhver se og elske seg selv i de andre, 
slik at alle blir bedre knyttet sammen.»17 

Noter
1 Rousseau, Brev til d’Alembert, location 441.
2 Rousseau, Brev til d’Alembert, location 777.
3  Rousseau, Brev til d’Alembert, location 777.
4  Krefting, «Forestillingen om lidelse» i Arr 
#3 4/2003 Solidaritetens grenser, 25-26.
5  Rousseau, Brev til d’Alembert, location 1025.
6  Rousseau, Brev til d’Alembert, location 1970-
1972.
7  Rousseau, Brev til d’Alembert, location 1970-
1972.
8 Winther, «Innledning» i Brev til d’Alembert, 
location 108.
9 Rousseau, Brev til d’Alembert, location 1452-
1461.
10 Rousseau, Brev til d’Alembert, location 
1469-1470. 
11 Rousseau, Brev til d’Alembert, location 1573.
12 Rousseau, Brev til d’Alembert, location 
1500-1505.
13 Rousseau, Brev til d’Alembert, location 
1869-1870.
14Rousseau, Brev til d’Alembert, location 1927-
1928.
15 Rousseau, Brev til d’Alembert, location 1169.
16 Rousseau, Brev til d’Alembert, location 2086.
17 Rousseau, Brev til d’Alembert, location 2086. 
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I denne teksten har jeg satt meg som 
mål å nøste opp i to mannlige forfatteres 
diagnoser av mannen i dagens vestlige 
verden ved å lese «ham» inn i en slags 
kulturell selvforståelse. Begge forfatterne 
skildrer en mann som både er mer og 
mindre fri enn noen gang, har dårligere 
og bedre vilkår enn noen gang og som 
står bedre og verre stilt i sitt eget liv enn 
noen gang. Med andre ord skildrer de 
to forfatterne livet i sine romaner slik de 
fleste forfattere til enhver tid har gjort 
det: lidelsesfullt og fantastisk, noen gang-
er på samme tid, noen ganger mer av det 
ene enn det andre.

Forfatterne jeg skal se nærmere 
på er Karl Ove Knausgård og Michel 
Houellebecq. Begge er kontroversielle 
på sine måter, begge er radikale på sine 
måter og begge får sine doser tyn for å 
være menn som skriver om at det kan være 
kjipt å være mann i dag.1 Når jeg sier at 
jeg skal plassere disse to og deres manns-
syn inn i en «kulturell selvforståelse» øn-
sker jeg å vise hvor fremmedgjøringen 
og meningstapet Houellebecq og Knaus-
gård omtaler, stammer fra. Det viser seg 
å være en god gammaldags kamp om 
hva som egentlig gagner mennesket. 
Kapitalismen og det liberale represen-
terer en form for absolutt frihet. Dette 
er et blikk på tingenes tilstand, et sted 
uten stramme tøyler slik at man skal ha 

mulighet til å realisere sitt fulle potensial. 
Denne tanken om absolutt frihet slår i 
sin tomhet over til en lengsel: Houelle-
becq og Knausgård lengter etter en form 
for anker som binder en fast til et fun-
dament, slik at livet uansett har en form 
for grunnleggende mening å styre ut fra. 
I Norge kan sosialdemokratiet sees som 
et slikt anker, men, som vi skal se, mener 
Knausgård ankeret har mistet festet fra 
bunnen. Dermed henger det og flyter i 
en illusjon av fellesskap, men egentlig er 
interessen for samhold liten. 

Som hvite menn i en kulturell elite 
har hverken Knausgård eller Houelle-
becq noe å klage over, skulle man tro. 
«Hvit mann» er fortsatt totalt overlegen 
alle andre generaliserende gruppering-
er hva gjelder privilegier og posisjoner. 
Mannens største lidelse er slik sett å ikke 
få lov til å lide, eller at hans lidelse mis-
tenkeliggjøres, kanskje med grunn, som 
et narsissistisk rop om oppmerksomhet. 
Mitt poeng her er ikke å skape mannen 
som offer, ei heller å skape mannen som 
seierherre. Snarere vil mitt poeng være å 
unngå offermarkering, å styre unna vin-
nere/tapere, for heller å lufte hvorfra op-
plevelsen av lidelse kommer. 

Både hovedpersonen i Min kamp 
og alle hovedpersoner i Houllebecqs ro-
maner er fylt av en lidelse av å vite at de 
egentlig ikke burde lide. Deres lidelse er 
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en overskuddssykdom, en overflødighet 
som de er ekstremt bevisst. Det å ha det 
kjipt er en uunngåelig del av det å leve. 
Hvorvidt du er mann, kvinne eller annet 
spiller egentlig ingen stor rolle. Når jeg 
hevder at Knausgård og Houellebecq 
skildrer en lidelse som særlig angår man-
nen, mener jeg ikke at det er en lidelse 
som er eksklusiv for mannen, ei heller 
at den gjelder alle menn, eller at denne 
lidelsen er en sentral del av det å være 
mann. Det er heller en antakelse om at 
ideene og følelsene disse to forfatterne 
skriver om bunner i noe, altså at fre-
mmedgjøringen og håpløsheten disse ro-
manskikkelsene opplever også kan over-
føres til den virkelige verden. Begge har 
allerede en stor resepsjon og er både lest 
og kommentert i stor grad. Det betyr at 
deres tanker resonnerer i kulturen og at 
deres bøker er gjenkjennelige for mange.

Begge mine forfattere skriver om 
jeg-personer som tydelig har «hetero-
fil mann fra middelklassen» som iden-
titetsmarkør, og det er innenfor denne 
rammen deres lidelse skjer. Det har op-
phav i hvordan de plasserer seg selv i 
relasjon til verden omkring seg, både hva 
gjelder seksualitet, økonomi og vennskap. 
Middelklassemannen framstilles av 
Houellebecq og Knausgård som en som 
har en iboende lengsel vekk til noe annet, 
vekk fra livet. Hvor skal man finne dette 

andre som ikke er så konformt og stabilt? 
Et sted å lete er i historien. Bildet av den 
lidende middelklassen, slik den tema-
tiseres av Knausgård og Houellebecq, er 
dermed lengselsfullt og tilbakeskuende. 
Men samtidig trenger ideen om frihet 
seg på, særlig i tanker om fremtid og ens 
drømmer og visjoner. Mannen står i det 
indre livets krig i ønsket om å kjenne at 
noe står på spill, at sosialdemokratiets il-
lusjoner om trygghet, stabilitet og felless-
kap skal falle, og at noe «mer ekte», som 
for eksempel nærhet til naturen, nærhet 
til døden, nærhet til det sublime eller 
nærhet til det guddommelige, skal vokse 
fram. Jeg vil vise konsekvensene av å feste  
mannens esoteriske fremtidslengsler til 
en historisk bevissthet som danner et ut-
gangspunkt for en kulturell selvforståelse.

 
Det enkle livet 
I Houellebecqs roman Muligheten av en øy 
(2005) skildres en forbedret menneske-
art, nymenneskene, som er blitt udøde-
liggjort gjennom teknologien ved lagring 
av DNA og gener. Når organene til men-
nesket forvitrer, gjenskapes det, allerede 
fullt utviklet, som ut av en fabrikk. Ro-
manen veksler mellom den selvbiograf-
iske fortellingen til hovedkarakteren, 
Daniel, og Daniels 24. reinkarnasjons 
kommentarer til Daniels selvbiografi. 
Det er en slags delfisk «kjenn deg selv» 

som ligger til grunn: Den første Daniel 
skrev ned sine bekjennelser i tekstform 
slik at hans senere reinkarnasjoner skal 
ha en plattform for sin identitet. Boken 
åpner med Daniel24s refleksjoner over at 
hans liv snart er omme, og at den neste 
i rekken av Daniel, Daniel25, snart vil ta 
over. Dette er ikke trist, det er nesten lys-
tig. I sin neste reinkarnasjon vil han nem-
lig få møte hunden sin Fox igjen. Dette 
fryder ham:

Den store fordelen med å ha hund 
er at det er mulig å gjøre den lykke-
lig. Den ber bare om små ting; hun-
dens ego er veldig lite. Det er ikke 
utenkelig at kvinnene i en tidligere 
epoke befant seg i en tilsvarende 
situasjon – at de hadde det omtrent 
som husdyr. Bare det å være med i 
fellesskapet ga sikkert en form for 
huslig lykke som vi ikke lenger er i 
stand til å forstå; det ga sikkert en 
slags nytelse å være en funksjonell, 
veltilpasset organisme med en serie 
ukompliserte oppgaver å utføre – 
gjentakelsen av disse oppgavene 
fylte de like ukompliserte dagene.2

Det er flere ting ved denne åpningen 
som er interessant og verdt å merke seg. 
For det første ser vi at hunden er god å 
ha fordi det er lett å gjøre den lykkelig. 
Lykken oppnås ved å innfri dens krav, 
som er veldig få. Det å være kravstor 
og det å være lykkelig er motsetninger; 
egoisme og lykke lar seg ikke kombinere. 

Antakelsen om at kvinnen tidligere var 
som et husdyr er en hypotetisk spekulas-
jon om at kvinnen som stelte i hjemmet 
egentlig var lykkelig, fordi hun hadde så 
liten grad av egeninteresse. 

Selvsagt er historien en ynkelig øn-
skebrønn som man lett kan kaste noen 
mynter i om man føler seg distansert og 
fremmed fra sin egen tid. «Se der had-
de de det fint, der var livet enkelt». Det 
enkle, slik det framstilles av Houellebecq, 
er et liv festet til noe meningsgivende og 
funksjonelt, en «veltilpasset organisme»: 
fellesskapet. Implisitt ligger at felleskapet 
er falt fra, individet står alene og kan ikke 
lenger gjøre noe for seg selv, fordi men-
nesket ønsker å gjøre andre lykkelige. I en 
tid hvor alle ber om så mye blir det van-
skelig å tilfredsstille alle ønskene. Lettere 
er det da med en hund som hopper og 
logrer av glede når du kommer hjem fra 
arbeid. 

Her ser vi kimen til en histo-
rieforståelse som ikke er så fremmed, 
som er påstanden om at i dagens infor-
masjons-/post-industrielle-/post-alt-
samfunn er verden så fortettet av inn-
trykk og opplevelser at vi drukner oss selv 
i en endeløs konsumpsjon, og vi evner 
aldri egentlig å gripe en høyerestående 
forståelse av verden. Et slikt blikk på his-
torien finner vi i enhver ytring som start-
er med «slik er det spesielt i våre dager», 
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eller «dette er særlig viktig i vår tid hvor vi 
aldri riktig …». Egentlig er det vel ikke et 
syn på historien i det hele tatt, men hell-
er en opplevelse av vår tid som uoversik-
tlig og kaotisk.

Riktignok er også historien en for-
tettet verden med mange ulike, gjerne 
motstridende, fortellinger. Men der det 
enda ikke er gjort forenklede seleksjon-
er fra vår egen tid er det blitt dannet en 
myte i historien, en fortelling om hvor-
dan ting egentlig var. Dette sier ikke så 
mye om de respektive periodene som det 
gjør om den som selv forteller. Daniel24s 
posisjon i åpningen av romanen, som er 
at livet for kvinnen i hjemmet var enklere 
og mer harmonisk, er en slik selektiv for-
telling som ikke bare er en avledning 
av mannen Daniel som levde på siste 
halvdel av 1900-tallet, men det er også 
en lesning av alle de 23 andre Daniel-
ers kommentarer til livet til denne første 
Daniel. Alle disse kjenner verden kun 
gjennom Daniels blikk. Den første Dan-
iel blir slik et bilde på en primærkilde, på 
tilgangen til virkeligheten, og alle gjen-
fødelsene hans som blir født inn i hans 
voksne kropp, men uten en forforståelse 
for hva det vil si å være i verden. Dette 
blir igjen et bilde på historikeren som 
gjennom kommentarene konstruerer en 
fortelling om identitet og eksistens. Ny-
menneskene, som er den nye arten som 

begynner med Daniel2 og som foreløpig 
har sin ende på Daniel25, kjenner ikke 
til begjær og seksualitet. Rammeverket 
for fortellingen endres, og det å forstå 
den første Daniels liv blir mer og mer 
umulig.  

Hvem var så den originale Dan-
iel? Hvor starter fortellingen? Daniel var 
en desillusjonert, tidvis sterkt deprimert 
komiker som en gang i arbeidet med 
en forestilling innså årsaken til hans livs 
ubehag: «Det var rett og slett latteren jeg 
ikke tålte lenger, selve latterens utrykk, 
det plutselige forvrengte, deformerte 
oppsynet som et lite øyeblikk fratar 
det menneskelige ansikt all verdighet.» 
Klovnens tristesse er et kjent bilde, og 
dette var Daniels første virkelige opplev-
else av den.

De tre ukene forestillingen var satt 
opp, var et sammenhengende hel-
vete for meg … Hver kveld før jeg 
gikk på scenen, slukte jeg et helt 
brett med valium. Og hver gang 
publikum lo (jeg kunne forutse det, 
for jeg hadde full kontroll på virke-
midlene mine, jeg kunne dette yr-
ket), var jeg nødt til å snu ansiktet 
bort for å slippe å se alle disse gri-
masene og rykningene, disse fryk-
telige trynene som var fortrukket i 
hat.3

For Daniel er ikke dette bare ekstremt 
kjipt som en utøvende profesjonell ko-

EILIF GULDVOG HARDTVEDT

miker. Dette er også en fremmedgjøring 
fra livet og fellesskapet: Komikeren står 
alene på scenen og har fått en schopen-
hauersk erkjennelse av livet som først 
og fremst lidelsesfylt. Samtidig forsøker 
den leende massen akkurat der og da å 
fortrenge lidelsen. Publikum ser stjernen 
på scenen som et pleiende instrument 
og plasserer ham slik i en himmelens 
ensomhet. Selv spiser han brett med va-
lium, pakket i aluminium fra fabrikken. 
Den deprimerte som spiser lykkepiller er 
selv en lykkepille pakket i himmelsk st-
jerneglans. 

En liknende fortelling om klovnens 
fall har vi fra 1800-tallet om komikeren 
Deburau. En gang kom en pasient inn 
til en kjent parisisk nervelege. Pasienten 
klagde over tidens sykdom, ulyst ved liv-
et, dyp forstemthet, kjedsomhet. «Dem 
feiler det ikke noe,» sa legen etter en 
inngående undersøkelse. «De trenger 
bare litt avspenning, litt avkobling. Gå en 
kveld til Deburau, og De kommer til å 
se helt annerledes på livet.» «Akk kjære 
herre», svarte pasienten, «Jeg er Debu-
rau.»4 

Daniels og Deburaus manglende 
mulighet til latter er vanens knusende 
kraft. Fellesskapet, som Daniel24 nøk-
ternt antyder at fantes tidligere, er fjernt 
fra Daniel når han mister evnen til lat-
ter. Det blir et gap mellom Daniel og alle 

andre, et gap som fyller ham med vid-
ere tungsinn og fortvilelse ettersom hans 
jobb er å innfri de kravene han selv hat-
er. Deburau og Daniel er som et bilde på 
historiens evige gjenkomst. For det første 
fordi gjentakelsen og ensformigheten i 
deres liv umuliggjør nytelsen og skaper 
kjedsomhet. Men de er også begge en 
gjentakelse i den store historien: Individ-
er som sentrerer livet rundt seg selv og 
ikke klarer å se alle andre i denne erk-
jennelsen.

«Evig gjenkomst» er navnet på 
kapittelet om kjedsomhet i Walter Ben-
jamins Passasjeverket, som historien om 
Deburau er hentet fra. Benjamin knyt-
ter begrepet først og fremst til Nietzsche 
og hans sirkulære historiesyn: «La oss 
tenke denne tanken i sin mest fryktelige 
form: at tilværelsen, slik den er, uten mål 
og mening, men uunngåelig tilbakeven-
dende uten noen finale, i intet: ‘Den evige 
gjenkomst’. [s 45] … Vi benekter endemål: 
hadde tilværelsen et, så måtte det vært 
oppnådd.»5 Her framstilles en tilværelse 
uten retning, i evig sirkel og i stadig beve-
gelse. Individet vil nødvendigvis plassere 
seg selv i midten av tilværelsen. Selvsen-
trering er den eneste reelle sentreringen, 
fordi dypest sett kan du bare kjenne noe 
fra ditt eget blikk. Slik sett er påstand-
er om at ting er «særlig viktig i vår tid» 
forenlig med tanken om sirkulær histo-
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rie, ganske enkelt fordi vi kun benevner 
oss selv og vår egen tid, altså er histo-
rien irrelevant. Men i bevisstheten om 
tidens gang, dens foranderlighet og bev-
egelighet, blir alle historiens hendels-
er likevel gjeldende. Historien danner 
uunngåelig en ramme for forståelsen av 
den verden vi befinner oss i. Tanken om 
den evige gjenkomst blir dermed som en 
utslettelse av individet, for samtidig som 
individet ikke egentlig kjenner noe annet 
enn seg selv, møter det også alle inntryk-
kene fra en ytre verden. Selvsentrerin-
gen og vissheten om egen eksistens settes 
altså i en klinsj med erkjennelsen av en 
ytre verden som påvirker selvet. Akkurat 
der, i brytningen mellom en indre og en 
ytre verden, mellom interne og eksterne 
forventinger, oppstår formingen av indi-
videt. For mannen, som i historien ofte 
framstilles som giganten, er spenningen 
mellom samtidens nødvendige selvutslet-
telse i bevisstheten om historiens evige 
gjentakelse en smerte fordi han kommer 
fra herredømmet.

Dermed lander vi her. Mannens 
problem, her fortalt gjennom Daniel, lig-
ger et sted mellom vissheten om fraværet 
av retning og fortellingen om retning og 
mening. Altså: Et sted mellom myten og 
fornuften, historien «slik den er» og his-
torien «slik den fortelles». Nok et altså: 
Mannens problem er et historisk prob-

lem, både i hans eget liv (Deburau og 
Daniel som blir fanget av gjentakelsen 
og kjedsomheten), men også i «Den store 
fortellingen» slik den er avlevert til alle 
tider, som seierherrenes fortelling, om det 
store livet og om troen på framtiden. 

Det er gjennom mannens privilegi-
um lidelsen oppstår. For å knytte det an 
til kampen mellom friheten og ankeret 
slik jeg introduserte det innledningsvis: 
Mannen, sett ut fra historien slik den of-
test fortelles, har en større frihet enn kvin-
ner, og dermed også en annen bevissthet 
til hva som kunne vært om det var an-
nerledes. Det er noen forutsetninger her, 
og det er særlig hva jeg mener med «his-
torien slik den oftest fortelles». Jeg mener 
den grovt forenklede, og ofte feilaktige, 
fortellingen om mannen som evig fri og 
herskende, og kvinnen som evig under-
danig, godtroende og «lykkelig», som 
Daniel24 antar at hun kanskje var, litt 
som en hund. 

Jeg har nå reist en metodisk plat-
tform som jeg videre vil konkretisere og 
vise ved å se på noen fjelltopper i Knaus-
gård og Houellebecqs forfatterskap. Al-
ler først skal jeg se hvordan Knausgård 
plasserer seg som mann i historien. Jeg 
bygger her videre på tanken om historien 
som en inngang til selvforståelse. Slik 
Daniel25 er på enden av en etter hvert 
flere tusen år lang tradisjon av Danieler, 

står Knausgård i Min kamp på enden av 
flere tusen år med mannlige forfattere. 
Gjennom Knausgårds mange kamper 
skildres en voldsom individualisering 
som vi allerede ser i verkets tittel. Knaus-
gårds selvsentrering er, vil jeg hevde, 
historisk betinget, og den uttrykker en 
lengsel til en storhet og et fellesskap som 
fantes tidligere. Videre fra denne tanken 
om lengselen til fellesskap og storhet bev-
eger jeg meg tilbake til Houellebecq, som 
kan sies å uttrykke individualismens yt-
terste konsekvens: seksualitetens marked-
splass. Her ender vi tilbake til Daniel24s 
lengsel til det enkle livet, til det lykke-
lige. Teksten får slik, kan jeg avsløre, en 
sirkelform som likesom griper etter sin 
egen hale. Litt som livet. Eller mannen. 
Lengtende etter begynnelsen, der alt var 
åpent og klart til å fylles – ikke allerede 
utfylt. 

En inngang til kjønnet
Karl Ove Knausgårds Min Kamp er godt 
og vel behandlet i norske litteraturkretser. 
Jeg vil ikke gå særlig inn i prosjektet som 
en helhet, men ganske snevert inn i hans 
kamp, altså Min kamp som Mannens 
kamp. Knausgård framstiller ofte seg selv 
som en ganske vanlig fyr med et ordinært 
antall kvaliteter som avviker fra nor-
malen. Ett av disse avvikene er litterært 
talent, et annet er en enorm evne til å 

ødelegge for seg selv. Men hva er det som 
ødelegger ham? Noen ganger framstilles 
det som om hele verden, alt fra biologien 
til kulturen, ikke helt har plass til ham. Bi-
ologien svikter ham lenge seksuelt (fjerde 
bok av Min kamp er en fortelling om uen-
delige premature ejakulasjoner og en ek-
stremt seksuelt frustrert kåt tenåring), og 
i kulturen ser han en voldsom dissonans 
mellom den sosialdemokratiske tanken 
om at «alle skal med» og fraværet av et 
sted å faktisk være sammen. Som kul-
turkritiker er det ved å påpeke hvordan 
sosialdemokratiets forsøk på å feste til-
værelsen i fellesskapet gjerne faller på at 
fellesskap og narsissisme ikke er forenlige 
størrelser. Sosialdemokratiet, som en 
gang virket som et fundament i Norge, 
evner ikke lenger å engasjere og skape 
en samhørighet. Dermed faller slagordet 
«alle skal med» på at det er uklart hvem 
«alle» er, og hvor «alle» egentlig «skal».

Knausgårds skepsis til so-
sialdemokratiet kommer, i stor grad, fra 
hans gode venn Geir Angell Øygarden.6 
Øygarden er sosiolog og har gjort tre 
omfattende studier av den maskuline rol-
len: Den brukne neses estetikk (2001), Bagdad 
Indigo (2011) og Odyssevs åre (2017). I alle 
tre ligger en overbevisning om at mid-
delklassemannen som triller barnevogn-
er er fremmed for hva det vil si å være 
maskulin og dermed hva det vil si å være 
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egentlig mann. Øygarden er ingen 
kjønnsforsker, og han opererer ikke 
innenfor kjønnskategorienes politisk 
korrekte diskurs. Han har et bilde av 
mannen som ideelt sett sterk, ma-
skulin og krigersk, og et tilsvarende 
syn på kvinnen som passiv, feminin 
og underdanig. Øygarden fester 
dette til historien og den tradis-
jonelle mannsrollen. Behovet for å 
feste sin egen reise gjennom Afghan-
istan i Odyssevs åre til Homers antikke 
helteepos vitner om et slikt historisk 
feste av selvet. 

I sin anmeldelse av Odyssevs åre 
i Morgenbladet skriver Carina Elis-
abeth Beddari om Øygarden som en 
«trojansk hest». Hun framstiller bo-
ken som en lengsel etter å ønske kri-
gen og eventyret; en sterilisert mid-
delaldrende mann som ønsker seg 
tilbake til mannens ungdom hvor han 
var kriger og hersker.7 «Er det ikke egent-
lig dét han vil forsone seg med, at han nå 
foretrekker den ‘feminiserte’ farsrollen 
fremfor en kalasjnikov i hånden?» Altså 
skisserer ikke Øygarden ifølge Beddari 
egentlig et reelt ønske om krigen. Det er 
et ønske om å ønske. Det er et bilde av 
fremmedgjøring eller utilstrekkelighet: 
Mannen, kriger og jeger, har «alltid» 
levd med døden som ledsager. Han ser 
seg tilbake til denne så mye mer ekte 

måten å leve på og ser med forferdelse 
på metroseksualitet og feminisme. 

Knausgård er riktignok langt fra 
en typisk machomann. Der Øygarden 
oppsøker krigen, det grandiose og spek-
takulære, innfinner Knausgård seg med 
familielivet, ja nærmest finner han den 
dypeste meningen i livet der. Utover 
familien snakker Knausgård om det sub-
lime, det guddommelige, om alle disse 
stedene hvor han lengter etter å finne 
holdepunkter. Vestens uoversiktlige «nå» 
blir i Knausgård et tungsinn, og det som 

kan bringe ham ut derfra er tanken om 
store sosiale bevegelser, tanken på virke-
lig å hengi seg til en gud, tanken om å ta 
del i en helhet.  

Er dette særlig mannlig? Kanskje. I 
så fall hvorfor? Er det slik at det virke-
lig store er mannlig? At mannen har et 
selvbilde som er mange ganger forstørret 
fra det han egentlig er, og at når han så 
skal finne noe å måle seg selv med, noe å 
feste seg selv til, så må det være det aller 
mest grandiose? Som om det for man-
nen ikke er tilstrekkelig med det nære, 
for mannen gjelder kun det store? Ligger 
det i dagens kjønnsroller at mannen har 
monopol på de store ideene? Og videre: 
Skal guddommelige lengsler reduseres til 
narsissistiske rop om at verden slik den er 
ikke er tilstrekkelig for meg? Er behovet 
for å slippe fri og rømme likesom man-
nens privilegium? I så fall: Hva er kvin-
nens frisone? Hvor lengter hun seg vekk? 

Olaf  Haagensen, litteraturkritikker 
i Morgenbladet, har skrevet en artikkel 
om forholdet mellom kvinner og menn 
i virkelighetslitteraturen som kan virke 
som et utgangspunkt for en forståelse av 
vår tids kjønnsroller. Han plasserer man-
nen som privilegert med utgangspunkt 
i «Knausdal-komplekset» (etter Knaus-
gård og Espedal), og han setter dette opp 
mot Linnéa Myhre og Vigdis Hjorth. 
Betegnende nok for relasjonen Linnéa 

Myhre vs. Knausdal (altså mann/kvinne) 
er hvilke skikkelser som behøves for å 
måle seg selv: «Knausgård trenger selves-
te Adolf  Hitler for liksom virkelig å lodde 
dybden i sitt indre mørke. Myhre klarer 
seg med den levende inkarnasjonen av 
norsk mellomkultur.»8 Inkarnasjonen 
er psykiater Finn Skårderud. Kanskje 
kan man argumentere for at Myhre og 
Knausgård ønsker å oppnå noe forsk-
jellig i sine romaner. Men spørsmålet er 
ikke dermed mindre reelt, for hva er det 
som motiverer en romans undersøkelser? 
Hvorfor er det en klisjé at mannen snakker 
om de store temaer som eksistensen og 
det guddommelige, farsroller og Hitler, 
mens kvinnen snakker om psykiatere, 
overgrep og helt nære relasjoner? Og, 
spør Haagensen i sin artikkel, hvorfor er 
det en forskjell i måten man undersøker 
«virkeligheten», altså sannheten, i roma-
nene til Hjorth og Knausgård? Videre 
kommer noe som i og for seg bygger opp 
under disse kjønnsrollene: 

Når man leser Myhres roman opp 
mot Knausdal-komplekset – der 
Knausgårds utforskning av sitt eget 
farsskadde jeg via Hitler står som 
et stormannsgalt høydepunkt – blir 
dette et nokså sofistikert fuck you 
til virkelighetslitteraturens fremste 
mann.9

Kvinnen er den realistisk orienterte 
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anorektikeren og mannen den desillus-
jonerte narsissisten med pappaproble-
mer og en henfallenhet til Hitler. Den ene 
klarer aldri å se seg stor nok, den andre 
kan aldri se seg liten nok. Kulturen blåser 
mannen opp til lengsel til krigen og stor-
het, som oftest fører til døden. Samtidig 
tvinger den kvinnen i knestående som 
anorektiker (om enn sofistikert), som også 
fører til døden. Ved å ta parti i denne dis-
tinksjonen, altså ved å lade framstillingen 
av «giganten Knausgård» som et «stor-
mannsgalt farsskadd jeg» og sette denne 
opp mot den langt mer sympatiske fram-
stillingen av den anorektiske og antakelig 
ikke mindre deliriske Myhre, bygges skillet 
mellom kvinnen og mannen bare videre 
opp. Ikke først og fremst som «mann (30) 
rekker ut en hånd for å hjelpe kvinnelige 
forfattere», men fordi det blir en offer-
markering. Hvorfor skal man vinkle det 
som et problem at mannen i dette tilfellet 
oppleves som narsissist og stormannsgal? 
Hvorfor skal denne selvsentrerte lidelsen 
være mindre reell og samsvare mindre 
med virkeligheten enn anorektikerens 
overbevisning om at egen kropp er for 
tykk? 

Der jeg først festet mannens selv-
forståelse til historiefortellingen i seg selv, 
slik den framstilles av Houellebecq gjen-
nom selvbiografien som identitetsmarkør 
i Muligheten av en øy, har jeg ved å se på 

Knausgård og Øygarden ønsket å se mer 
konkret hvordan historien kan skape en 
dissonans i ens egen selvforståelse. His-
torien om seierherrene bygger en for-
ventning til eget liv som det ikke finnes 
muligheter for i sosialdemokratiet i dets 
forsøk på å skape stabilitet og trygghet. 
Her oppstår et ubehag som følge av mis-
forholdet forventning/virkelighet, his-
torie/samtid. I Muligheten av en øy ender 
Daniel25 opp med å ønske seg vekk fra 
det stabile, trygge og følelsesløse livet han 
lever i sitt hus alene. Så lenge han holder 
seg innenfor sitt territorium er han bes-
kyttet, og ettersom døden er fjernet fra 
livet kjenner nymennesket ikke lenger 
på begjær. Beveger han seg ut blir der-
imot døden og fangenskapet et reelt al-
ternativ. Daniel25 lengter til følelsene og 
lidenskapene han ser er skildret i Daniels 
selvbiografiske notater, og det blir til slutt 
uutholdelig. Han rømmer fra sitt hjem, 
ut i den skumle verden.

Frigjøringens tidsalder
I De grunnleggende bestanddeler skaper 
Houellebecq et narrativ om oppveksten i 
Frankrike i tiden fra 2. verdenskrig fram 
til i dag. Dette er en slags frigjøringspe-
riode med sekstiåtterne, feministbeve-
gelsene og seksualopplysning. Han skil-
drer to halvbrødre som ikke får ta del i 
frigjøringen, og han framstiller det hele 

som et skinn av en frigjøring. Alle frig-
jøringene smelter sammen til ett stort 
fangenskap: seksualitetens frie marked. 
Her er både mann og kvinne deter-
minert til ulykke som følge av kroppens 
forgjengelighet. Livet er forfall, og alder-
dommen er vissheten om en bedre tid 
hvor man var attråverdig og sprek. Den 
«kloke gamle» finnes ikke i Houellebecqs 
verden: De eldre (og de er ikke så veldig 
gamle, gjerne bare 30-40 år) har mistet 
det beste i livet: begjæret, forførelsens 
kraft og hyppig seksuell omgang.

Den ene av våre to brødre, Bruno, 
lever i et evig uforløst begjær i en periode 
hvor andres begjær tilfredsstilles på alle 
kanter. Begjæret er ikke bare seksuelt – 
selv om det først og fremst er det – men 
det er også et begjær etter en form for 
selvrealisering; Bruno ønsker å bli forfat-
ter. Som en form for forlengelse av selv-
realisering og seksualisering tematiseres 
flukten fra hverdagen flittig hos Houel-
lebecq. Der Knausgård forsøker å trek-
ke fram det hellige i hverdagen, skildres 
knapt nok dagliglivet hos Houellebecq. 
Derimot spiller ferien som motiv en vik-
tig rolle i hans romaner, gjerne som en 
frisluppen blanding av sol, (gruppe)sex 
og alkohol. Ganske enkelt en pause fra 
livet. Lengselen etter å komme seg vekk 
pares med ønsket om å finne en mening 
for tilværelsen. Feriene er det eneste 

i Houellebecqs romaner som virkelig 
skildres harmonisk. Helst bør man nok 
lese det som en diagnose av at vi i dag 
setter nytelsen som det høyeste gode, og 
dermed følger: Bør vi feste livet som et 
hele til et par ukers flukt fra det?

I sin nyeste roman, Underkastelse, 
festes livet helt eksplisitt til det gud-
dommelige og til underkastelsen. Hov-
edkarakteren Françoiser en nihilistisk 
og degenerert universitetsprofessor i en 
ekstrem midtlivskrise som lever sitt liv i 
partnerskap med den romantiske forfat-
teren Joris-Karl Huysmans (1848-1907) 
som han er en av de fremste akade-
miske eksperter på. Samtidig som han 
ikke evner å innlede et like godt forhold 
til noen nålevende mennesker som han 
har gjort til Huysmans, klarer han heller 
ikke å finne et rotfeste til livet på samme 
måte som Huysmans etter hvert gjør i 
katolisismen. Først når Det muslimske 
brorskap vinner det franske presidentval-
get i 2022 og innfører en form for sharia 
light opplever Françoisen mulighet til å 
ta del i noe – om enn også denne gangen 
noe halvhjertet og liketil. 

Der lengselen er eksplisitt i Under-
kastelse, ligger den latent i alle hans an-
dre bøker. For hva skal man feste alle 
valgene til? Redningen for Françoiser å 
konvertere til islam, med alle godene det 
innebærer for ham selv. Brorskapet gjen-
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innsetter patriarkatet, kvinnene dekker 
seg til slik at Françoisikke lenger blir kåt 
av alle miniskjørtene og bikiniene som 
omgir ham hver gang han beveger seg ut 
døra. Dessuten blir flerkoneri lovlig, han 
får sågar flere koner inkludert i jobbtil-
budet fra Sorbonne universitet. Francois’ 
underkastelse er langt fra noen religiøs 
omvendelse. Det er heller en underkas-
telse til egen narsissisme. 

Dette virker ikke bare som en di-
agnose av vår egen tid som selvsentrert 
og dypest sett interesseløs, men det for-
teller også mye om hva Houellebecq ser 
som det som gjør livet surt for mennene: 
seksualiteten. Den gir et skinn av å være 
fri og ledig som følge av dens stadige 
tilstedeværelse, enten det viser seg i de 
lettkledde kvinnene på gaten, reklam-
ene, pornografien eller framveksten av 
sadomasochistiske sexklubber. Men for 
Françoisi Underkastelse og Bruno i De grun-
nleggende bestanddeler er sexen utilgjengelig 
med mindre den betales for. Vår dep-
rimerte, desillusjonerte og gode venn ko-
mikeren Daniel fra Muligheten av en øy har 
derimot seksuelle tilbud etter hver eneste 
forestilling. Men det er hans status som 
samfunnets lykkepille som gir ham alle 
tilbudene. Dessuten lærer han å kjenne 
begjærets temporalitet: Når han nærm-
er seg 40 er han ikke lenger så attraktiv 
for de 20 år gamle lekkerbiskenene. Han 

trenger dem ellers ikke lenger. Han kan 
onanere. Det er like godt som alt annet 
kommer han fram til. Eller kjøpe en 
hore. Det får være det samme.

Den altomfattende 
seksuelle økonomien
Resultatet av alt dette mener Houelle-
becq er at sex er blitt markedsstyrt akku-
rat som kapitalismen. Vesten orienteres 
etter økonomisk spill, og økonomien er 
ikke kun bank og finans: Økonomien 
er vel så mye seksuelle relasjoner. Alle-
rede i debutromanen, Utvidelse av kamp-
sonen (1994), etableres seksualitetens frie 
marked som et ledemotiv hos Houelle-
becq. Her møter vi en vellykket og en-
som dataingeniør som får et oppdrag hos 
landbruksdepartementet som innebærer 
en del reising for å drive opplæring av 
byråkrater omkring i Frankrike. Hov-
edpersonen utfører oppdraget som han 
utfører alt annet – godt og retningsløst. 
Alt i alt er han en vellykket dataingeniør, 
men et mislykket menneske. 

Med seg på reisen har han sin enda 
mer mislykkede kollega Raphaël Tisser-
and. Tisserand er en 28 år gammel (han 
skildres allerede som aldrende) desperat 
jomfru, som mer enn noe annet ønsker 
å få seg et ligg. Men livet har bydd på 
problemer for Tisserand: 

Problemet til Raphaël Tisserand 
– og faktisk det grunnleggende 
ved hele hans personlighet – er at 
han er veldig stygg. Så stygg at ut-
seendet hans virker frastøtende på 
kvinner, og at han aldri får ligge 
med dem. Han prøver, han prøver 
så hardt han kan, men det går 
ikke. De vil ikke ha noe med ham 
å gjøre, så enkelt er det. … Han 
ligner nøyaktig på en padde, med 
kraftige, grove, slappe, formløse 
ansiktstrekk, det stikk motsatte av 
skjønnhet. Det ser ut som det kon-
stant siver ut en slags fet væske av 
den glinsende, kvisete huden.10

Dagene tilbrakt som Tisserands reisev-
enn får hovedpersonen til å komme fram 
til følgende: 

Det er åpenbart, tenkte jeg, at sek-
sualiteten i vårt samfunn utgjør et 
eget differensieringssystem, helt 
uavhengig av pengene, et differ-
ensieringssystem som er minst like 
nådeløst. Virkningene av de to sys-
temene er forresten nøyaktig like. 
Akkurat som tøylesløs økonomisk 
liberalisme, og av tilsvarende årsa-
ker, skaper den seksuelle liberalis-
men tilfeller av kronisk fattigdom.11

Riktignok er ikke denne fattigdommen 
nødvendigvis særlig forbeholdt mannen. 
Også kvinnen lider under denne. 

Seksualitetens kroniske fattigdom 
utforskes nærmere i Plattform (2001). Her 

møter vi Michel, nok en vellykket, men 
utilpass og ensom fyr i 40-årene, som 
forteller om et år i livet sitt som begyn-
ner med en ferie i Thailand i etterkant 
av farens død. På ferien kobler Michel 
av med å kjøpe deilige thaikvinner (han 
mener bestemt de er av meget høyere 
kvalitet enn de europeiske), og han møter 
Valérie, som ganske kort tid etter ferien 
blir hans kjæreste og samboer. Valérie 
besitter en toppstilling i reiselivsbran-
sjen, og inspirert av Michels hyllest til 
sexturisme utvikler hun et hotellkonsept 
som skal legge til rette for å kjøpe seg til 
eventyr for europeiske kvinner og menn 
på ferie. I Plattform er hele den vestlige 
kulturen på seksualitetens fattigstue. Mi-
chel og Valéries konsept er et resultat av 
en tanke om at mens vi i Vesten ikke klar-
er å nyte for nytelsens skyld fordi vi i for 
stor grad er anspent og stressede, er kvin-
ner og menn i fattigere land mer avslap-
pede, de trenger penger og dessuten liker 
de å tilfredsstille andre. De er hengivne. 
Vi betaler for deres hengivelse, og denne 
hengivelsen er ikke et problem. 

Lengslene de hvite europeerne tilk-
jennes her er noen av de samme Dan-
iel24 åpner Muligheten av en øy med: Det er 
en lengsel til uskylden. For Daniel er usky-
lden fellesskapet og tilhørigheten, for Mi-
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chel og Valérie er uskylden hengivelse til 
nytelse, som for dem er en naturlig bind-
ing mellom mennesker, og slik sett også 
dreier seg om en form for samhørighet. 
Uskylden er å regne som en akademisk 
og litterær trope, en tappet klisjé som 
allerede hos Rousseau var på vei ut. I 
tanken om uskyld ligger ideen om en 
tilsmusset kultur som korrumperer det 
rene mennesket. Her føyer seksualiteten 
seg inn i den sirkulære historieforståel-
sens paradoks: Vi står her, akkurat nå, 
og vi opplever oss som fremmede fra å 
nyte. I tidligere tider, og i andre kultur-
er, finnes en annen inngang til livet som 
virker renere og bedre. På den ene siden 
har du visshet om gjenkomstens identitet 
i lengselen til noe annet, på den annen 
har du den altoppslukende følelsen av 
samtidens og omgivelsenes utilstrekke-
lighet. 

I Houellebecqs univers er Vestens 
borgere så indoktrinert i økonomisk ten-
king at det tar over alle områder i livet. 
Alt dreier seg om optimalisering, telling 
og tall, og alle disse størrelsene, for ek-
sempel antall jenter du har ligget med 
eller antall penger på konto, er kun en 
måte å måle ens egen narsissisme på. 
Denne sidestillingen av sex og økonomi 
omtales i Adam Gopniks artikkel om 

Houellebecq i The New York Times hvor 
det påpekes at framstillingen i Houel-
lebecqs romaner på 1990-tallet var så 
radikal og spisset at det ble ansett som 
overdreven parodi. Men plutselig kom-
mer Dominique Strauss-Kahn, tidligere 
leder av Det internasjonale pengefond-
et, som «in the brief  time before dining 
with his daughter and boarding a plane, 
turned out to have budgeted fifteen min-
utes for sex (coerced or not) with a total 
stranger. D.S.K. was a character only 
Houellebecq could have imagined, and 
already had.»12 

Apatien 
Hva sitter vi nå igjen med? Mannen på 
enden av Historien som miserabel? Man-
nen som irrasjonell og styrt av begjæret, 
uten evne til å avstå fra modernitetens 
fristerinner? Jeg tror at heller enn en slik 
lukket slutt hvor det kan konkluderes og 
slås fast et resultat, kan det komme noen 
refleksjoner omkring nødvendigheten 
av å åpne opp. Middelklassemannens 
lidelse, som ikke skal påtvinges alle 
menn, og som heller ikke skal frarøves 
alle kvinner, har sitt opphav i moder-
nitetens historiefortelling. Denne histo-
riefortellingen er vanskelig å håndtere, 
fordi den favner så vidt. Ta diskusjonen 

om kanoniserte forfattere: Ved å påpeke 
diskusjonen skaper man allerede et nar-
rativ av mannen som seierherren som 
skal frarøves tronen. Det er ikke dermed 
sagt at diskusjonen ikke skal tas, og heller 
ikke at mannen skal sitte uforstyrret på 
sin konstruerte illusjon av en trone. Selv-
forståelse skapes i møtet mellom fortid og 
nåtid, kanskje også i framtid og i noe så 
abstrakt som visjoner og drømmer. Det 
Knausgård og Houellebecq gjør er å es-
tetisere en følelse som oppstår oppe i alt 
dette. Deres følelse av ubehag og vem-
melse er, for alt jeg kan si noe om, en helt 
genuin erfaring av verden, enten den er 
narsissistisk eller ei.

MANNENEILIF GULDVOG HARDTVEDT

Noter

1 Kritikken av Houellebecq og Knausgård 
spenner vidt, noe som er selvsagt for to av 
de mest omtalte og omdiskuterte nålevende 
forfatterne. Et fellestrekk ved kritikken imot 
dem er at de er misogyne og hegner om det 
mannlige.
2 Houellebecq, Muligheten av en øy, 9.
3 Ibid. 55.
4 Benjamin, Walter. Passasjeverket. 261.
5 Nietzsche sitert hos Walter Benjamin i 
Passasjeverket. 271.
6 Claus Elholm Andersen tar for seg forhol-
det mellom Geir Angell Øygården og Karl 
Ove Knausgård i «Forfatteren og Sociolo-
gen» i Edda 02/2014 (Vol. 101).

7 Beddari, «En trojansk hest», morgen-
bladet.no (https://morgenbladet.no/bo-
ker/2017/en-trojansk-hest), hentet 18.01.18
8 Haagensen, Olaf. «I skyggen av menn i 
brunst», morgenbladet.no (https://morgen-
bladet.no/boker/2016/10/i-skyggen-av-
menn-i-brunst) hentet 22.02.18
9 Ibid.
10 Houellebecq, Utvidelse av kampsonen, 51.
11 Houellebecq, Utvidelse av kampsonen, 91.
12 Gopnik, “The Next Thing”, www.
newyorker.com: https://www.newyorker.
com/magazine/2015/01/26/next-thing 
(16.01.18)
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Fagutvalget for idéhistorie er et fagsosialt samlingspunkt 
for idéhistorie-studenter på Blindern. Ved siden av å være 
et bindeledd mellom studentene og instituttledelsen har 
fagutvalget ansvar for å holde arrangementer som skal 
skape et godt fagsosialt miljø.  
 
 
 
Våre faste arrangementer er:   
 
Ergo: En arena hvor studenter holder foredrag for studenter om tema de 
interesserer seg for, i mer eller mindre faglig oppkledning.   
 
Dette er en mulighet til å presentere ideer og tanker for medstudenter i en 
uformell setting. Arrangementet holdes annenhver onsdag klokka 19.00. For 
mer informasjon lik Ergo på Facebook.  
 
 
Idéhistorisk lunsjseminar: Én fredag i måneden møtes idé-
historiestudentene til lunsj, kaffe og et foredrag fra en ekstern foreleser. 
Lunsjseminarene tar opp aktuelle akademiske problemstillinger.  
 
 
Ønsker du å komme i kontakt med oss, eller har du lyst til å holde en Ergo? 
Kontakt oss på Facebook, eller send en mail til: idehistorieuio@gmail.com

EILIF GULDVOG HARDTVEDT
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I serien «Idéhistoriker i arbeid» har vi til 
nå stort sett snakket med representan-
ter fra «den gylne» 90-tallsgenerasjonen 
idéhistorikere. Selv om møtene med 
store kulturpersonligheter som Pål An-
gelskår og Birger Jåsund har vært både 
spennende og inspirerende, har serien 
kanskje hatt et litt skjevt fokus, i hvert fall 
på aldersfronten. Derfor har vi i dette 
nummeret oppsøkt en av våre egne, tid-
ligere redaktør og grunnlegger av Molo 
som rett etter studiene gikk inn i jobb på 
Jødisk museum i Trondheim. Jeg møter 
Aurora til en kopp kaffe bare et steinkast 
unna Nidarosdomen en kald, men solfylt 
januardag. 

Aurora begynner med å fortelle oss litt 
om museet: 

Vi er et museum som ble gitt i gave til byen i 
forbindelse med 1000-års jubileet i 1997. 
Formålet er å formidle historien til jødene som 

har bodd nord for Dovre. I tillegg opplyser vi om 
jødisk religion og kultur slik den praktiseres og 
leves ut i samme område. Museets arbeid består 
også i å gi kunnskap om problemstillinger tilk-
nyttet antisemittisme i Norge, både i dag og opp 
gjennom historien, og om minoritetsspørsmål. 
Vi har mye kontakt med det jødiske samfunnet 
i Trondheim. Integrert i museumsbygget ligger 
også byens eneste synagoge, én av Norges to syn-
agoger. 

Hvem er det som besøker museet?
I hovedsak er det skoleklasser og turister, men 
også en del foreninger og grupper fra ulike arbe-
idsplasser. Det kommer også studenter fra reli-
gionsstudier og lærerutdanningen. 

Vi følger opp med et spørsmål om hva 
slags stilling Aurora har på museet?   

Jeg er ansatt med tittelen «formidler», så det er 
formidling jeg primært holder på med. Dermed 
blir jeg en slags lærer eller museumspedagog. Me-

IDÉHISTORIKER I ARBEID: 
AURORA JACOBSEN 
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steparten av arbeidet går med på å ta imot grup-
per og holde opplegg for disse. Det er hovedsake-
lig snakk om skoleklasser, men det hender også at 
studenter fra universitetet eller for eksempel lag og 
foreninger kommer innom. Videre jobber vi med å 
bygge opp en nettressurs om jødenes historie nord 
for Dovre, fra den første innvandringen på slutten 
av 1800-tallet og frem til i dag. Slik sett blir 
det altså en del skriving og arkivarbeid. For tiden 
holder vi og på med en ny utstilling om annen 
verdenskrig. Den største utfordringen med slike 
utstillinger er hvordan man velger å presentere 
innholdet. Om man skal gå for en brutal gjen-
givelse, slik stilen kanskje var før i tiden, eller en 
mer stille og ren fremstilling som man for eksem-
pel har valgt på minnessenteret for 22. juli. Vi 
heller nok mer mot det siste alternativet i vår ut-
stilling. Utstillingen skal både formidle hva som 
skjedde og alvoret i dem, men på en slik måte at 
de besøkende kan oppleve en nærhet til historien, 
og gjerne begynner å reflektere. Vi planlegger at 
den skal presentere de individuelle historiene til 
utvalgte personer i Midt- og Nord-Norge som på 
ulike måter ble rammet av Holocaust: enten ved å 
bli deportert, tvunget til å flykte eller til å gjemme 
seg under krigen. 

Aurora nevner også at museet for tiden 
samarbeider med den anerkjente tys-
ke kunstneren Gunter Demnig om å 
sette ut såkalte snublestener over hele 
Trondheim. Sammen med Jødisk muse-
um Oslo samarbeider de om å legge ut 

snublesteinene over hele landet. Museet 
i Trondheim har ansvar for snublesteiner 
for personer som bodde nord for Dovre, 
museet i Oslo for de som bodde i sør. 
Snublesteiner er minnesmerker over of-
rene for nazismen, og i Norge har man 
valgt å legge ned snublesteiner primært 
for de som ble drept eller deportert til 
konsentrasjonsleirene. Siden midten av 
90-tallet har Demnig personlig satt ned 
over 60.000 steiner over hele Europa, 
og nå lager han altså steiner til minne 
om de mange jødene som ble deportert 
fra Trondheim under krigen. Disse blir 
gjerne plassert på fortauet utenfor der 
ofrene arbeidet eller bodde. Aurora for-
teller at hennes oppgave i stor grad drei-
er seg om å legge alt til rette før Demnig 
kommer og legger ned steinene i begy-
nnelsen av juni. Innen den tid må alle 
tillatelser fra landeiere og kommunen 
være i boks. I tillegg foregår nedleggelsen 
i samarbeid med ofrenes etterkommere. 

Idéhistoriker på museum 
Mange idéhistoriestudenter går nok ofte 
rundt og grubler på hvor lang tid det 
tar før man vil få jobb etter endt utdan-
ning. På spørsmål om hvordan hun ble 
ansatt på Jødisk museum i Trondheim, 
kan Aurora fortelle at hun allerede begy-
nte å søke på en rekke jobber under siste 

semester på masteren. Dessverre var det 
ikke mye respons å få, så da det åpnet seg 
et ett års vikariat på museet bestemte hun 
seg for å kjøre på med alt hun hadde av 
erfaring og praksis i søknaden: «hemn-
ingsløs selvskryt» som hun selv omtaler 
det. Denne strategien må åpenbart ha 
fungert, for Aurora ble raskt kalt inn til 
intervju, for så å komme videre til andre 
intervjurunde hvor hun ble gitt en mer 
spesifikk oppgave: 

Jeg fikk fem dager på meg til å lage et opplegg for 
en tenkt ungdomsskoleklasse om et tema fra andre 
verdenskrig. Siden min mor jobber som lærer, gikk 
jeg til henne for å be om råd. Sammen utarbei-
det vi et opplegg med utgangspunkt i en gammel 
reisekoffert som vi henta opp fra kjelleren og som 
jeg fylte med ulike ting som kunne brukes til å 
fortelle en historie. Så var det bare å sette seg på 
toget og håpe på det beste! 

Som vi ser jobber Aurora for en institus-
jon som har historieformidling som vik-
tigste siktemål. Følgelig får hun god bruk 
for utdannelsen sin i arbeidshverdagen: 

Veldig mye handler om å finne, ordne og tolke 
informasjon. Om å vite hvor man skal lete for å 
finne det stoffet man er på jakt etter og å kunne 
sile ut dette fra arkiver og andre kilder. Jeg vil 
også trekke frem den historiske basisen og oversik-
ten som idéhistorieutdanningen har gitt meg som 

svært viktig. Men jeg tror også erfaringene man 
skaffer seg utenom studiene kan være vel så vik-
tige når man skal ut og søke jobb. For min del 
hadde jeg kanskje ikke fått denne jobben om jeg 
ikke hadde hatt en deltidsjobb som omviser på 
Akershus festning, samt arbeidspraksis på Nas-
jonalbiblioteket. Arbeidet med formidling, tekst-
bearbeiding og søknadsskriving, som jeg har gjort 
i Molo, var også avgjørende for at jeg fikk jobben. 

På spørsmål om hva en idéhistoriker 
konkret kan bidra med på et museum 
mener Aurora at dette i første omgang 
kommer an på hva slags museum det er 
snakk om. Samtidig vil den historiske 
konteksten man bærer med seg fra stud-
iet alltid kunne gi en bedre forståelse av 
det museet forvalter og stiller ut for pub-
likum: 

Det er nok primært kulturhistorie jeg holder på 
med på dette museet. Det handler mye om men-
neskers liv, hvordan de levde og spiste, hva de 
arbeidet med, hvordan hverdagen deres så ut etc., 
men de store historiske linjene man lærer å trekke 
gjennom idéhistoriefaget bidrar naturligvis til en 
dypere forståelse av det vi ønsker å formidle. De 
trønderske jødenes liv kan settes inn i en større 
historisk kontekst, så det blir mulig å peke på hva 
som var spesielt for det jødiske livet i Nord- og 
Midt-Norge og på likheter mellom livet her og 
for jødiske minoriteter i andre europeiske land. 
Den idéhistoriske forklaringen på hvorfor for-
holdene var som de var for jødene i Trondheim 
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på begynnelsen av 1900-tallet, er også noe jeg 
som idéhistoriker kan bidra med. For eksempel 
ble kosher-slakting forbudt i 1936 i Norge. 
Bakgrunnen for det kan ha vært antisemittiske 
strømninger. Her vil en idéhistoriker kunne trek-
ke linjer til utviklingen i Europa og undersøke 
hvorvidt, og hvordan, Norge ble påvirket av disse, 
altså hvordan Norge kan plasseres i en europeisk 
idéhistorisk kontekst.

Aurora fortsetter med å si at det er ut-
fordrende å gi en riktig fremstilling av 
jødenes historie overfor de besøkende. 

Man må prøve å unngå en oss/dem fremstilling. 
Dette var jo helt vanlige nordmenn som deltok i 
lokalmiljøet på lik linje med alle andre. Museet 
skal formidle mangfoldet ved det å være jødisk 
før og nå. Jeg mener også det er viktig å holde 
seg unna alle former for mystifisering av jødene. 
Selv har jeg ikke jødisk bakgrunn, og da kan det 
naturligvis være vanskelig å finne en riktig bal-
anse. Heldigvis kommer jeg gjennom arbeidet i 
kontakt med personer med jødisk bakgrunn, som 
jeg kan spørre om det skulle være noe jeg lurer på. 

En annen utfordring som den gjennom-
snittlige besøker av museet kanskje ikke 
er klar over er det moralske ansvaret en 
museumsformidler sitter med i møtet 
med de besøkende:

Jeg har et stort ansvar særlig overfor skoleklass-
ene, som handler om å ikke overføre fordommer og 
å gi en mest mulig riktig fremstilling av historien. 

For eksempel forteller jeg skoleklasser og lærerstu-
denter om typiske antisemittiske forestillinger. Da 
forklarer jeg det historiske opphavet til forestill-
ingen og hvorfor det ikke er hold i den. Slik får jeg 
forhåpentligvis de besøkende til å reflektere over 
hvordan stereotypier og fordommer oppstår, og de 
får kunnskap til å selv kunne argumentere mot 
fordommer de møter hos andre.

Savner beklagelse fra Samfunnet
Et godt eksempel på hvor galt det kan 
gå om man ikke er bevisst den historiske 
konteksten er den mye omtalte «politisk 
ukorrekt»-festen på studentersamfun-
net i Trondheim, hvor studenter kledde 
seg ut som SS-soldater og drakk drinker 
med navn som «Auschwitz» og «Nacht 
und Nebel». I Adresseavisa 22.11.171 ar-
gumenterte Aurora og samlingsforvalter 
ved museet, Kristine Lehn, for hva prob-
lemene er ved å arrangere en slik type 
fest, og at de savnet en beklagelse fra Stu-
dentersamfunnets side.

Vi mente at vi måtte ta ansvar i situasjonen, da 
vi ikke var fornøyde med uttalelsene fra studen-
tersamfunnet i etterkant av festen. Hedda Sa-
vosnick (student ved NTNU. Journ.anm) hadde 
skrevet en kronikk om hvordan hennes oldefar ble 
deportert fra Norge og gasset ihjel i Auschwitz, 
og mente at en slik type fest ikke håner nazistene, 
men ofrene.2 Vi syntes derfor det var viktig å stå 
frem som den institusjonen vi tross alt er i byen, 

og informere om jødene i Trondheim sin faktiske 
skjebne under krigen. Vi argumenterte historisk 
for hvorfor festens tema var problematisk, og 
forklarte at andre verdenskrigs hendelser fortsatt 
påvirker livet og hverdagen til mennesker som le-
ver i dag. Det vi reagerte mest på var at Samfun-
net aldri kom med det vi mente var en ordentlig 
beklagelse, noe vi mener både etterkommerne og 
andre berørte fortjener.   

Et lite, men viktig museum  
Etter samtalen tar Aurora meg med bort 
på museet for en liten omvisning. Idet vi 
låser oss inn får jeg høre om de omfat-
tende sikkerhetstiltakene man må forhol-
de seg til når man arbeider på en jødisk 
institusjon. Utenfor den tunge jerndøren 
som leder inn i bakgården står det en 
rekke påler som skal redusere risikoen 
for bilbomber. At man er nødt til å iverk-
sette slike tiltak i en by som Trondheim, 
får meg til å forstå den viktige funks-
jonen slike museer tjener innenfor folke-
opplysningen. Selve museumsbygningen 
består av en synagoge som befinner seg 
i øverste etasje, et kosher-kjøkken, samt 
undervisnings- og kontorlokaler. Hov-
edutstillingen ligger i kjelleren, hvor det er 
lavt under taket, men nok å feste øynene 
på. Gjennom flere rom fortelles histo-
rien om det jødiske samfunnet i Trond-
heim med bruk av bilder, gjenstander 
fra familiene og andre effekter. Særlig in-

teressant er det å se hvilken rolle jødene 
hadde i byens handelsliv før krigen, som 
innehavere av en rekke klesbutikker og 
andre typer forretninger. For alle som er 
interessert i norsk by- og kulturhistorie 
er museet vel verdt et besøk. Aurora 
legger ikke skjul på at de gjerne skulle 
hatt litt større utstillingslokaler, men 
beliggenheten bare noen få armlengder 
fra Nidarosdomen veier noe opp for de litt 
begrensede fasilitetene. Etter en hyggelig 
ettermiddag og grundig innføring i en 
viktig del av Norgeshistorien vandrer 
jeg videre ut i Trondheimsskumringen. 
Litt mer opplyst traver jeg oppover 
Bakklandet3, mens frostrøyken blander 
seg med den kalde januarlufta. 

Noter

1 Kronikken er tilgengelig online: 
https://www.adressa.no/meninger/kronik-
ker/2017/11/22/Savner-at-Samfundet-beklager-
«nazifest»-15634443.ece  

2 Debattinnlegget er tilgjengelig online: 
https://www.adressa.no/meninger/kronik-
ker/2017/11/22/Savner-at-Samfundet-beklager-
«nazifest»-15634443.ece 

3 For øvrig et område med en jødisk histo-
rie, hvor det bodde noen jødiske familier på 
begynnelsen av 1900-tallet.

IDEHISTORIKER I ARBEID: AURORA JACOBSEN EVENSHAUGENDRE UGELSTAD AAS



VÅR  2018 \ 73
#7/ MOLO — Idéhistorisk studenttidsskrift

Konspirasjonsteorier florerer i eks-
treme og radikale politiske bevegelser 
på tvers av det politiske spektrum. Dette 
fenomenet er felles for bevegelser og ide-
ologier som ellers har ytterst forskjellige 
syn på samfunnet, historien og forestill-
inger om det fullkomne samfunn.4 Yt-
terst til høyre finner vi teorier som omtal-
er jødiske eller muslimske konspirasjoner 
om å styrte vestlig sivilisasjon. Ytterst til 
venstre finner vi teorier som setter en in-
ternasjonal økonomisk elite i rollen som 
de sammensvergede. Også for religiøse 
ekstremister og kulter spiller konspiras-
jonsteorier en sentral rolle.5 Jeg skal her 
undersøke forbindelsen mellom ekstreme 
holdninger og konspirasjonstenkning. 

Denne artikkelen utforsker hvilken rolle 
ideen om at «folket holdes for narr» har 
i ideologier som kontant avviser utbredte 
forestillinger og fremmer grunnleggende 
og fullstendige politiske endringer. Jeg 
skal se nærmere på noen konspirasjon-
steorier som vi finner ytterst til høyre, og 
hvordan disse bidrar til å skape samklang 
mellom det verdensbildet som utgår fra 
ideologien og det de møtes med i media 
og dagliglivet.

Konspirasjonsteorier
Vi har alle en mer eller mindre klar idé 
om hva en konspirasjonsteori er. Før jeg 
kan redegjøre for konspirasjonsteorienes 
ideologiske rolle, så er det allikevel nød-

«World Zionism, together with imperialistic powers, try through a studied plan and an intelligent 
strategy to remove one Arab state after another from the circle of  struggle against Zionism, in order 
to have it finally face the Palestinian people only.»
Hamas’ Charter, artikkel 32.1

«Eurabia designates a new entity – with political, economic, religious, cultural, and media compo-
nents – superimposed on Europe by powerful governmental lobbies.»
Bat Ye’or, Eurabia: The Euro-Arab Axis.2

«I denne kampen finner vi «soleklart» og «innlysende» bevismateriale på den ene siden, og et offisielt 
narrativ basert på vitenskapelig svindel på den andre. Sistnevnte overlever bare på grunn av avtalte 
bestrebelser blant noen få for å skjule sannheten, den manglende evnen hos mange til å akseptere 
dimensjonene på bedraget, og motviljen hos dem som kjenner sannheten mot å snakke ut.»
Ted Walter i avisen Ny Tid, om 11. september.3
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vendig å foreta noen begrepslige oppryd-
ninger. En konspirasjonsteori er en egen 
type forklaringsmodell. En sammensver-
gelse utpekes som den viktigste årsaken i 
et hendelsesforløp. Denne gruppen med 
sammensvergede har onde motiver og 
har satt i verk en dekkoperasjon for å sk-
jule sitt virke. Det er en tendens i daglig-
tale til å bruke ordet konspirasjonsteori 
som synonymt med vilt oppspinn, vrøvl 
og falske forklaringer. Jeg skal ikke her re-
degjøre i detalj for forholdet mellom tro 
og sannhet, mellom virkelighet og teori. 
Det er imidlertid nødvendig å ha et visst 
grep om hva slags tenkning vi har med 
å gjøre. Konspirasjonsteorier er ikke gale 
per definisjon. Ekte sammensvergels-
er finnes. En ytterligere distinksjon er 
nødvendig. Brian Keeley gir i artikkel-
en «Of  Conspiracies» en oversikt over 
kjennetegn som lar oss avgjøre hvorvidt 
vi står overfor det han kaller en «unwar-
ranted conspiracy theory».6 Dette er en 
av de første systematiske redegjørelsene 
for konspirasjonsteoriens epistemologi. 
Keeleys utgangspunkt er at det finnes 
ekte konspirasjoner og at vi derfor 
trenger en rekke verktøy for å skille mel-
lom de redegjørelsene det er god grunn 
til å tro på og de som kan avvises. Det er 
et skille mellom en sann påstand og en 
påstand det er god grunn til å tro på. La 
oss kalle dette berettiget og uberettiget 

konspirasjonstro. I dagligtale er det sist-
nevnte kategori vi referer til.

Både i tilfeller av berettiget og uber-
ettiget konspirasjonstro settes en mektig 
og hemmelighetsfull gruppe sammens-
vergede som den viktigste årsaken til en 
hendelse. En «unwarranted conspiracy 
theory» er ifølge Keeley en teori som 
forkaster eller motsier en offisiell eller 
åpenbar forklaring. Den knytter sam-
men tilsynelatende urelaterte hendelser. 
De dreier seg utelukkende om uønskede 
hendelser. Hemmelige gode gjerninger 
blir ikke tema for konspirasjonsteorier. 
De sammensvergede har onde motiver.

 Teorien baserer seg på det Kee-
ley kaller «errant data». Dette er data-
punkter som ikke dekkes av den offisielle 
historien, eller som direkte motsier den. 
Et tydelig eksempel på dette finner vi 
blant de mange teoriene omkring mor-
det på John F. Kennedy. En periode løp 
det ville spekulasjoner omkring en mann 
som i det øyeblikket Kennedy ble skutt 
stod med oppslått paraply. Dette var en 
solfylt dag i Texas og det var tilsynela-
tende ingen rasjonell grunn til å ha med 
seg paraply. Mange undret seg over om 
denne mannen ga signalet til mannen 
som skjøt, eller om han hadde en pistol 
bygget inn i paraplyen.7 Oppmerksom-
heten rundt denne «paraplymannen» ble 
så stor at han til slutt ble sporet opp og 

bedt om å vitne foran kongressen. Der 
forklarte han at paraplyen var en pro-
test mot Kennedys appeasement-poli-
tikk.8 Paraplyen skulle henvise til Neville 
Chamberlain som hadde gitt etter for 
Adolf  Hitler og som var kjent for å bære 
en sort paraply. Det var bare et sam-
mentreff at Kennedy ble skutt idet han 
kjørte forbi demonstranten med para-
ply. Denne forklaringen var så underlig 
at ingen klarte å tenke seg frem til den.  
Han var et datapunkt som den offisielle 
forklaringen ikke hadde tatt hensyn til, 
og han ble følgelig gjenstand for en rekke 
konspirasjonsteorier. Brotherton skriver 
at hvis vi kan lære noe av fortellingen om 
Paraplymannen, så er det at virkeligheten 
noen ganger er langt underligere enn vi 
kan forestille oss. Det faktum at konspir-
asjonsteorier tar hensyn til data som ikke 
regnes med i den offisielle historien gjør 
at de fremstår som spesielt sterke teorier. 
De forklarer «mer» enn det myndighe-
tene og media gjør. 

Det er tre grupper som er sentrale 
i enhver konspirasjonsteori: konspir-
atørene, det uvitende folket og «de som 
har sett sannheten». «Folket holdes for 
narr» – dette er den underliggende anta-
gelsen i alle konspirasjonsteorier. De sam-
mensvergede gjemmer unna de bevisene 
som ville felle dem og produserer falske 
bevis som en del av dekkoperasjonen. 

Dette gjør at konspirasjonsteoriene ikke 
lar seg motbevise. Det innebærer nød-
vendigvis også en sterk mistillit mot 
bærerne av den offisielle fortellingen. 
Over tid utvides denne gruppen gradvis. 
På et modent stadium vil en uberettiget 
konspirasjonstro kunne avsløres ved å se 
på graden av mistro mot personer, insti-
tusjoner og media som må til for å op-
prettholde teorien.  

Konspirasjonstroens omfang og 
karakter
En mengde surveyundersøkelser (sys-
tematiske kartlegginger av holdninger) 
om konspirasjonstro har blitt utført de 
siste tiårene. De jeg her presenterer er 
fagfellevurderte og publisert i internas-
jonalt anerkjente tidsskrift, som Political 
Psychology og Social Psychological and Per-
sonality Science. Disse kan kaste et lys på 
konspirasjonstroens omfang og karakter. 
Wood, Douglas og Sutton  har vist at 
troen på én konspirasjonsteori korrelerer 
positivt med troen på selv motstridende 
konspirasjonsteorier.9 For eksempel op-
pdaget de at de som trodde sterkt at 
Prinsesse Diana fremdeles var i live var 
de samme som trodde sterkt at hun ble 
myrdet (altså at det ikke dreide seg om 
en ulykke). Likeledes var det en sterk 
korrelasjon mellom å tro at Osama Bin 
Laden allerede var død idet amerikanske 
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styrker rykket inn i hans skjulested i Pa-
kistan og troen på at han fremdeles er i 
live. Det som styrer jakten på kunnskap 
er en fast tro på myndighetenes, medias 
eller maktpersoners falske spill: «Folket 
holdes for narr». Det konkrete innholdet 
i teorien er av mindre betydning, gitt at 
det stemmer med denne forutsetningen. 
Mitt poeng her er ikke at konspirasjon-
stroende er irrasjonelle, men snarere at 
det erkjennelsesmessige utgangspunktet 
for konspirasjonsteoretikere skiller seg 
fra normen. Tilbøyeligheten til å tro på 
motstridende konspirasjonsteorier ind-
ikerer at disse deltagerne har andre krit-
erier når de skal avgjøre om det er god 
grunn til å tro et eller annet. Både ideen 
om at Diana ble drept av dronningen og 
ideen om at hun fremdeles er i live stem-
mer med deres kriterier. Den mektige, 
hemmelighetsfulle og korrupte eliten 
forsøker å skjule sitt virke fra folket. Hvis 
forklaringen på Dianas død stemmer 
overens med denne grunnoppfatningen 
så er denne gruppen konspirasjonstro-
ende tilbøyelige til å tro på den. 

Den amerikanske sosiologen Ted 
Goertzel har gjennomført flere studier av 
konspirasjonstro. Hans undersøkelse fra 
1994 viser, i tråd med funnene til Wood, 
Douglas og Sutton, at troen på en kon-
spirasjonsteori korrelerer med troen på 
andre, urelaterte konspirasjonsteorier. 

Konspirasjonsteorier får altså ikke tilslut-
ning basert utelukkende på sin status som 
den best belagte forklaringen på en gitt 
hendelse eller tilstand. Konspirasjonstro 
er noe vi kan forstå som en generell tendens 
som forekommer i større grad for noen 
grupper enn for andre. Goertzel viser 
at konspirasjonsteorier korrelerer med 
anomi, mangel på mellommenneskelig 
tillit og usikkerhet vedrørende egen ar-
beidssituasjon.10 Konspirasjonstenkning 
skiller seg fra annen tenkning. Den har 
som grunnlag en sterk mistanke mot en 
mektig fiende som får sin konkrete form 
i den enkelte konspirasjonsteori. En 
gruppe som i særlig grad utviser tro på 
konspirasjonsteorier er ekstreme og radi-
kale politiske bevegelser.

Konspirasjonen og det radikale
Hva forbinder politisk ekstremisme og 
konspirasjonstro? Rent empirisk er sam-
menhengen lett å påvise. Bartlett og 
Miller (2010) viser i en rapport at konspi-
rasjonsteorier florerer innenfor ekstreme 
politiske bevegelser på tvers av spekteret. 
De presenterer en oversikt over vanlige 
konspirasjonsteorier hos religiøse eks-
tremister, kulter, ytre høyre, ytre venstre 
og et assortert utvalg av andre ekstreme 
grupperinger, som anti-teknologi-eks-
tremister og anarkister.11 Det er ganske 
enkelt påfallende hvor utbredt denne 

tenkemåten er for de vi definerer som 
politisk ekstreme. Van Prooijen m.fl. kom 
fram til samme konklusjon basert på en 
surveyundersøkelse: det er en kvadratisk 
sammenheng mellom avstand fra sen-
trum på en politisk høyre-venstre skala 
og tro på konspirasjonsteorier.12 Med 
andre ord øker sannsynligheten for å tro 
på konspirasjonsteorier idet man bev-
eger seg mot de ekstreme endene av den 
politiske høyre-venstre skalaen, uavhen-
gig av hvilken retning man beveger seg.

Det finnes flere mulige forklaringer 
på denne sammenhengen. En mulighet 
er å vurdere den som spuriøs, altså at det 
finnes en bakenforliggende faktor som 
øker sannsynligheten både for konspiras-
jonstro og for politisk ekstremisme. Fork-
laringer av typen: Sosial marginalisering 
fører til mangel på politisk og mellom-
menneskelig tillit som i sin tur øker sann-
synligheten for politisk radikalisering 
og for konspirasjonstro, faller innunder 
denne kategorien. Problemet med denne 
typen forklaringer er at retningen og rek-
kefølgen for de kausale forbindelsene er 
vanskelige å bestemme. Det eneste som 
vises i kvantitative undersøkelser av sur-
veydata er korrelasjoner mellom de ulike 
variablene: lav tillit, sosial marginaliser-
ing, konspirasjonstro og politisk ekstrem-
isme. Vi kan med en viss plausibilitet ta 
utgangspunkt i hvilken som helst av disse 

variablene og hevde at den er et resultat 
av de tre andre.    

Bartlett og Miller hevder at en di-
rekte kausal forbindelse mellom kon-
spirasjonstro og ekstremisme er umulig 
å bevise. Deres løsning er å konkludere 
med at konspirasjonstro kan fungere som 
en «radikaliseringsmultiplikator». Med 
andre ord vil konspirasjonsteorier øke 
graden av mistro mot offentlige personer 
og institusjoner og fremme revolusjonære 
holdninger. Det er gode grunner til å 
anta at dette er tilfelle. En typisk konspi-
rasjonsteori har et innhold som svekker 
tilliten til de etablerte elitene, demon-
iserer «fienden» og legitimerer voldsbruk 
(for eksempel som et nødvendig verktøy 
for å bekjempe fienden og vekke de sov-
ende massene). En slik teori kan imidler-
tid ikke forklare hvorfor konspirasjonstro 
er så utbredt blant politiske ekstremister 
over hele det politiske spektrum. Kon-
spirasjonstro har også en utbredelse 
som strekker seg langt utover ekstreme 
politiske bevegelser. Ted Goertzel om-
taler blant annet en spørreundersøkelse 
som viste at kun 10% av amerikanere 
trodde på den offisielle forklaringen på 
mordet på John F. Kennedy.13 Konspir-
asjonsteorier har altså en utbredelse som 
går langt utover radikale og ekstreme 
bevegelser, men det er helt tydelig at de 
jevnt over har en større og mer grunnleg-
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gende plass i disse verdensbildene. Med 
dette som bakgrunn vil jeg fremme en 
funksjonalistisk forklaring på konspiras-
jonsteorienes universelle tilstedeværelse i 
slike bevegelser. Med andre ord antar jeg 
at tilstedeværelsen av konspirasjonsteori-
er i radikale og ekstreme ideologier kan 
forklares ut fra de psykologiske og ideol-
ogiske funksjoner de tjener. De finnes i 
større grad i ekstreme og radikale ideolo-
gier fordi de er spesielt nyttige for de som 
slutter seg til disse verdensbildene. Min 

hypotese er at konspirasjonsteorier be-
nyttes av disse gruppene for å justere for 
kognitiv dissonans.

Mot en funksjonalistisk
forklaring
Felles for radikale og ekstreme bevegels-
er på tvers av det politiske spektrum er 
at de har en virkelighetsoppfatning som 
avviker kraftig fra normen. Den histo-
rieoppfatningen, samtids- og samfunns-
diagnosen og ideen om idealsamfunnet 
som kommer til uttrykk i disse ideolo-
giene deles ikke av majoriteten. Dette 
faktum gjør at kilder til kraftig kognitiv 
dissonans florerer i slike bevegelser. 

Kognitiv dissonans er en psykolo-
gisk spenning som oppstår idet to mot-
stridende kognitive elementer (ideer, 
kunnskap etc.) konfronterer hverandre. 
En slik spenning er ubehagelig. Det 
klassiske eksempelet fra psykologien er 

røykeren som på en og samme tid har 
ideene: «du må røyke» og «røyking er 
skadelig for helsen». Disse ideene lar seg 
ikke forene, og røykeren må anvende 
visse teknikker for å senke dette spen-
ningsnivået. En løsning kan være å avvise 
en av ideene. Røykeren kan simpelt hen 
si «jeg skal slutte å røyke» eller «jeg stoler 
ikke på forskningen som sier at røyking 
er farlig». Det kan også dreie seg om en 
prioritering: «røyking er så viktig for meg 

at de negative konsekvensene for helsen 
er akseptable». En annen løsning er å ut-
sette problemet: «jeg skal slutte å røyke 
så snart denne stressende familiesituas-
jonen eller eksamenstiden er over». Det 
er kort sagt mange mulige teknikker 
som kan anvendes for å redusere kog-
nitiv dissonans. Vi gjør det hele tiden. 
Undersøkelser har for eksempel vist at 
jo mer man har betalt for et produkt, jo 
høyere vurderer man kvaliteten til dette 
produktet. Det er en svært ubehagelig 
opplevelse når du har betalt mye penger 
for et produkt av lav kvalitet. Jon Elster 
foreslår for eksempel at grunnen til at 
flere Broadway-forestillinger får stående 
applaus nå enn de gjorde tidligere er at 
billettprisene har økt.14 Publikum over-
beviser seg selv om at forestillingen er 
av høy kvalitet siden de har betalt mye 
penger for å se den. 

Konspirasjonsteorier er et effektivt 
verktøy for å avvise utbredte oppfat-
ninger. Forestillingen om konspiratørenes 
enorme evne til å manipulere og fabrik-
kere bevis og dekke over sin sanne na-
tur gjør at konspirasjonsteorier er særlig 
egnet til dette formålet. Et historisk ek-
sempel på konspirasjonsteorier som mid-
del til å redusere kognitiv dissonans er 
Himmlers Posen-tale, hvor han omtaler 
«den gode jøde». Alle tyskere, sier han, 
kjenner en god jøde. Partimedlemmene 

vil godta utvisningen eller utryddelsen av 
jødene. Men så kommer de alle sammen, 
alle 80 millioner anstendige tyskere, og 
hver av dem har én god jøde. Alle de 
andre er svin, men denne ene er en god 
jøde. Himmler avviser denne tankegan-
gen og ber sitt publikum se for seg hvor 
vanskelig situasjonen ville være dersom 
jødene fikk fortsette sitt arbeide som 
hemmelige sabotører og agitatorer midt 
i det krigsherjede Tyskland. I vår termi-
nologi har Himmler her tatt tak i den 
jevne tyskerens kognitive dissonans. Han 
reduserer ikke denne dissonansen ved 
å moderere og nyansere det demoniske 
bildet av jødene som har blitt mant frem 
i diskursen i Det tredje rike. Han tilleg-
ger i stedet et konspiratorisk aspekt som 
skaper samklang mellom ideen om «den 
gode jøde» og nazistenes politikk: jødene 
har sammensverget seg for å ødelegge og 
undergrave Tyskland. «Den gode jøden» 
er en falsk forestilling. 

To eksempler fra norsk ytre høyre
I islamfiendtlige diskurser står den 
såkalte Eurabia-tesen sentralt. Dette er 
teorien som hevder at verdens muslimer, 
med varierende grad av støtte fra vestlige 
eliter, forsøker å erobre Vesten, knuse 
vestlig sivilisasjon og drepe vestlige men-
nesker eller gjøre dem til slaver.15 I denne 
tesen er alle muslimer like og forente 
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i dette prosjektet. Islam anses som en 
ond og enhetlig ideologi. En spenning 
oppstår raskt mellom bildet av den onde, 
barbariske muslimen og bildet av vanlige 
muslimer slik de fremstår i dagliglivet og 
i media. Her benyttes konspirasjonsteor-
ier med tydelig effekt. To begreper som 
går igjen i «kontra-jihadistenes» diskurs 
er «taqiyya» og «sudden jihad syn-
drome». «Taqiyya» er forestillingen om 
at muslimer, med hjemmel i Koranen, 
regelmessig skjuler sine virkelige (onde, 
imperialistiske) motiver. «Sudden jihad 
syndrome» er navnet kontra-jihadistene 
har gitt til et (ifølge dem selv svært ut-
bredt) fenomen hvor tilsynelatende nor-
male muslimer helt plutselig blir radikale 
og utfører terrorangrep. Det hevdes at 
muslimene fra tidlig alder har blitt hjer-
nevasket og at de en dag, uten forvarsel, 
vil gå til angrep. Disse ideene, «taqiyya» 
og «sudden jihad syndrome», blir særlig 
prominente når muslimske personer 
og organisasjoner med demokratiske 
holdninger og vestlig fremtoning er 
under omtale. Personer som Hadia Tajik 
og Abid Raja får raskt et slikt stempel. 
De fremstår begge i media som alt annet 
enn barbariske og onde. For å redusere 
dissonansen mellom det bildet av dem 
som tegnes i media og ideen om at alle 
muslimer uten unntak er onde og barb-
ariske mennesker med planer om å ero-

bre Europa, fremsettes tanken om at de 
er falske. De beskyldes for å «ta en taqi-
yya» og å skjule sine virkelige motiver og 
egentlige lojalitet. 

Holocaust-fornektelse, en praksis 
som blant annet er svært utbredt i Den 
Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM), 
er et annet tydelig eksempel på konspir-
asjonstro som verktøy for å redusere kog-
nitiv dissonans. Det er vanskelig å fores-
tille seg et forsvar av nasjonalsosialismen 
som ikke fornekter masseutryddelsen av 
jøder under andre verdenskrig. Et in-
dustrielt massemord som rettet seg mot 
en hel folkegruppe står i et kraftig spen-
ningsforhold til forherligelsen av nazis-
men som foregår i grupper som DNM. 
Slike organisasjoner må både fornekte 
Holocaust, finne en alternativ fortelling 
som kan overbevise deres publikum og 
forklare hvilke krefter og motiver som 
står bak den «falske» fortellingen om 
masseutryddelse.  På DNM sine hjem-
mesider ligger en artikkel med tittelen 
«Ti vanlige holocaust-myter».16 Slik 
åpner artikkelen:

Den 27. januar ble den internas-
jonale «holocaust»-dagen mark-
ert. Av den anledning er det høyst 
sannsynlig at man på noen måte 
har blitt eksponert for løgnpropa-
ganda om andre verdenskrig og da 
særskilt om nasjonalsosialistenes 
påståtte forbrytelser.

Det er mytene som følger av denne 
«løgnpropagandaen» DNM vil til livs. 
De forklarer helt eksplisitt at fortellingen 
om Holocaust forhindrer «kritikk av 
masseinnvandringen» og brukes mot 
dem som forfekter ZOG-teorien. ZOG, 
eller Zionist Occupation Government, 
er en samlebetegnelse på de samtidige 
konspiratoriske forestillinger om jødisk 
innflytelse over politikken og deres mål 
om verdensherredømme.

De skriver at disse «mytene» ble 
utformet av de allierte under Nürnberg-
prosessen for å trekke oppmerksomheten 
bort fra deres egne krigsforbrytelser og at 
de ble spredt videre av jødisk-eid masse-
media som «har en egeninteresse i at 
myten holdes ved liv». Artikkelen tar vid-
ere for seg «de ti vanligste holocaust-my-
tene». Hvert av disse punktene tydelig-
gjør den kognitive dissonansen som har 
oppstått for moderne nasjonalsosialister 
idet de konfronteres med fortellingen om 
Holocaust. Under hvert punkt finner vi 
også en revidert fortelling som inkluderer 
en konspirasjon for å demonisere nazis-
tene. Disse ti punktene lyder som følger:

1. Det finnes bilder som beviser «holo-
caust»
2.  Det finnes vitner som kan bevise «ho-
locaust»
3. Jøder ble drept med giftgass

4. Seks millioner jøder ble drept
5. Den «endelige løsningen» innebar at 
jøder skulle utryddes
6. Det finnes en ordre om å utrydde jøder
7. En tysk konspirasjon
8. Jødene var uskyldige ofre
9. Holocausttroende formidler objektiv 
sannhet
10. De som «fornekter» holocaust er et 
fåtall lavt utdannede (hatefulle) tullinger 

Hvert av disse punktene mener forfat-
teren å kunne motbevise. Det er en rekke 
gjennomgående trekk. Et grunnleggende 
element er at den offisielle historien er 
falsk.  Under hvert punkt finner vi utsagn 
som avviser det vi har blitt fortalt:

«Nei, det finnes ingen fotografier eller 
filmer av gasshenrettelser.»

«Det finnes ingen fungerende 
gasskamre, det finnes ikke forekomster 
av hydrogencyanid i de påståtte 
gasskamrene i Auschwitz.»

«Av de tusenvis dokumenter som 
eksisterer og omhandler «holocaust» 
nevnes det aldri noe om å systematisk 
«drepe» eller «gasse» jøder eller andre 
mennesker.»

Bevisene er, ifølge DNM, lite troverdige 
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eller betyr noe annet enn det seiersmak-
tene, jødene, media og historikerne vil 
ha oss til å tro. For eksempel avviser ikke 
forfatteren at bildene fra Holocaust eksis-
terer, ei heller at de stammer fra konsen-
trasjonsleirer. De bildene som eksisterer 
er ifølge DNM fra arbeidsleirer som var 
rammet av tyfus og mat- og medisinman-
gel som fulgte av de alliertes bombing av 
tysk infrastruktur. Om giftgassen Zyklon 
B hevder forfatteren at den «ble brukt for 
å avluse klær, og i disse avlusingskamrene 
er det massive forekomster av hydrogen-
cyanid i form av avlagringer i blant an-
net vegger».

Disse alternative forklaringene blir 
belagt med kvasivitenskapelige kilder. 
For å avvise vitnesbyrdene fra konsen-
trasjonsleirene trekker forfatteren frem 
redegjørelsen til Holocaust-fornekteren 
Paul Rassinier, som mente at antallet 
jøder som døde under krigen var langt 
mindre enn det som ble hevdet under 
Nürnbergprosessen. Rassinier er særlig 
nyttig i DNMs utgreiing, da han selv var 
antinazist, motstandskjemper og satt i 
konsentrasjonsleirer under krigen. Vit-
neforklaringen til Rudolf  Höss, leirkom-
mandant i Auschwitz, blir også avvist, 
som resultat av tortur: «Dette ble avslørt 
i 1983 da Rudolf  Höss sin avhørsleder, 
den jødiske Bernard Clarke, erkjente og 
skrøt om at han hadde torturert Höss og 

truet med å drepe hans kone og barn, 
dersom han ikke tilstod.»

Denne Bernard Clarke synes 
kun å eksistere på fora engasjert i Ho-
locaust-fornektelse.17 Videre avvises 
gasskamrene som bevismateriale ved 
henvisning til «den nøytrale amerikanske 
gasskammer- og henrettelseseksperten 
Fred Leuchter». Fred Leuchter foretok 
kjemiske undersøkelser av gasskamrene 
i forbindelse med sitt vitnemål for fors-
varet til Ernst Zündel, som var anklag-
et for Holocaust-fornektelse i Canada. 
Han konkluderte med at ingen slike 
henrettelser kan ha foregått. Som følge 
av dette har Leuchter blitt omfavnet av 
Holocaust-fornektere, og han har blant 
annet jobbet tett med personer som Da-
vid Irving. 

Holocaust er et psykologisk og ide-
ologisk uromoment. Hvis vi godtar at det 
har foregått en masseutryddelse av jøder, 
så innebærer tilknytning til nasjonalso-
sialismen et sterkt ubehag. Ideen om en 
verdensomspennende konspirasjon av 
jøder og politikere som har diktet opp 
denne fortellingen for å oppnå mer makt 
og for å dekke over de moralsk forkas-
telige aktivitetene de engasjerer seg i re-
duserer dette ubehaget betraktelig. Disse 
sionistene nærer ifølge DNM et sterkt hat 
mot «den hvite rase». De har gradvis tatt 
over kontrollen i politikken, økonomien, 

underholdningsindustrien, akademia og 
sentrale organisasjoner verden over. De 
forsøker å bruke denne innflytelsen til 
å knuse og underlegge seg vestlig sivil-
isasjon. I sitt partiprogram understreker 
Den Nordiske Motstandsbevegelsen at 
de vil «med alle tilgjengelige midler, på 
lang sikt, arbeide for å ta tilbake mak-
ten fra den globale sionistiske eliten som 
økonomisk og rent militært har okkupert 
større deler av vår verden».18 

Konklusjon
Konspirasjonsteoriene hevder at vik-
tige hendelsesforløp styres av mektige 
grupper med onde motiver som evner 
å manipulere, forfalske og fjerne bev-
ismateriale for å forlede befolkningen. 
En slik grunnstruktur lar seg forene med 
mange forskjellige fiendebilder. Konspi-
rasjonstro er sjelden begrenset til en en-
kelt konspirasjonsteori. De som tror på 
en konspirasjonsteorier tror ofte på an-
dre, urelaterte, eller sågar motstridende 
konspirasjonsteorier. Konspirasjonstro er 
spesielt utbredt i (men ikke begrenset til) 
radikale og ekstreme politiske bevegelser. 
Den synes å være forbundet med en type 
mistillit rettet mot «korrupte eliter» som 
også florerer i slike miljøer. En opplevelse 
av at «folkeviljen» blir pervertert i det 
nåværende politiske system er utbredt 
både ytterst til høyre og ytterst til ven-

stre. Konspirasjonsteorier synes dessuten 
å ha minst en sentral ideologisk funksjon 
for radikale og ekstreme politiske beve-
gelser. I den grad kraftig kognitiv disso-
nans oppstår når sterkt avvikende tank-
esystemer møter den paradigmatiske 
diskursen i våre samfunn, benyttes kon-
spirasjonsteorier for å justere for denne 
dissonansen. De bidrar til å skape orden 
i et tankesystem som er spesielt utsatt for 
konfrontasjoner med motstridende kog-
nitive elementer.  

De eksemplene jeg har trukket 
fram fra norsk ytre høyre kan vise hvor-
dan dette foregår i praksis. Sterke an-
ti-islamske holdninger lar seg oppret-
tholde lettere hvis de forenes med ideen 
om islam som en samlet, enhetlig og 
ond ideologi som tar sikte på verden-
sherredømme. Hvis vi også legger til at 
muslimer regelmessig skjuler sine virke-
lige motiver, lar for eksempel dissonan-
sen som oppstår når Abid Raja eller 
Hadia Tajik går ut i media og fremmer 
demokrati og individuelle rettigheter seg 
redusere. Likeledes skapes en indre or-
den av konspirasjonsteorien om jødisk 
verdensherredømme og spredningen av 
«myten om Holocaust», når tilslutning 
til nasjonalsosialismen utfordres av ideen 
om forbrytelser mot menneskeheten i 
Det tredje riket og gassingen av jødene.
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Noter
1 Hamas, 2009.
2 Ye’or, 2005, s. 12.
3 Walter, 2017. Denne avisartikkelen omtal-
er ødeleggelsen av World Trade Center som 
«en kontrollert sprengning»
4 Bartlett & Miller, 2010, ss. 3–4.
5 Det bør understrekes her at ikke alle eks-
tremister slutter seg til konspirasjonsteorier. 
Konspirasjonsteorier er heller ikke begrenset 
til ekstreme og radikale miljøer.
6 Keeley, 1999.
7 Brotherton, 2015.
8 Appeasement er en strategi som innebærer 
å gi etter for en aggressiv motpart for å un-
ngå krig.
9 Wood, Douglas, & Sutton, 2012.
10 Goertzel, 1994.
11 Bartlett og Miller 2010, ss. 8–15.
12 van Prooijen, Krouwel, & Pollet, 2015.
13 Goertzel, 1994, s. 731.
14 Elster, 2007, s. 163.
15 Fekete, 2011, s. 43.
16 Den Nordiske Motstandsbevegelsen, 
2018.
17 Mange google-søk ga ingen relevante 
treff utover de nettfora som er engasjert i 
Holocaust-fornektelse.
18 Den Nordiske Motstandsbevegelsen, 
2016.
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CORNELIUS DE PAUW (1739–1799):

Teksten er en omskrevet versjon av et foredrag som ble holdt på Nordisk sommeruni-
versitets sommersesjon i kretsen for filosofisk antropologi, Island 2004. I foredraget 
var jeg hovedsakelig opptatt av å presentere en tematikk som for meg var helt ukjent, 
nemlig at selv i det opplyste 1700-tallet hadde man problemer med å innlemme opp-
dagelsen av Amerika i verdensbildet, slik at Amerika ble et tilfelle, en case, som måtte 
forklares hovedsakelig ut fra et mye eldre verdensbilde. 

De innfødte er helt blottet for den fysiske 
styrken som kjennetegner europeerne. 
Den minst kraftige europeer er mer enn 
en utfordring for den sterkeste amerika-
ner. De har svak konstitusjon, de gir tapt 
for den minste byrde. De er mindre av 
størrelse enn europeerne. Til å begyn-
ne med ble de ikke oppfattet som menn, 
men som orangutanger eller store aper 
som kunne utryddes uten anger eller for-
dømmelse; men for å føye latterlighet til 
elendighet, var det en pave som utstedte 
en bulle hvor han erklærte at ettersom 

paven ønsket å etablere bispestoler i de 
rikeste landene i Amerika, var det hans 
hellige ønske at de innfødte skulle erklæ-
res for mennesker å være.

Mange amerikanere mangler øy-
enbryn og ingen har skjegg eller noe 
hårvekst i det hele tatt, bortsett fra på 
toppen av hodet, noe som i seg selv er 
et tegn på kraftløshet og degenerasjon. 
De er kalde i kjærlighet og fullstendig 
uinteressert i kvinner. De mangler i den 
grad virilitet at mange menn har melk 
i brystene, og i Brasil er det stammer 

Av Anne Helness

OPPLYSNINGSTIDEN OG 
DEBATTEN OM AMERIKA

hvor fedrene ammer barna snarere enn 
mødrene. Overalt i Amerika er melk så 
rikelig hos mødrene at de ofte ammer 
barna til de er sju-ti år gamle.

De ville er helt likegyldige overfor 
tortur og død, ikke fordi de er modige, 
men fordi de er for svake og mangler de 
finere følelser til å gjøre noe annet. I mø-
tet med de spanske conquistadorene ut-
viste de en grad av feighet som bare kan 
forklares gjennom fysisk degenerering.

Velsignelsene som man kan glede 
seg over i den gamle verden skyldes tør-
rhet og varme; den nye verdens plager 
forårsakes av kulde og fuktighet i over-
flod. Kulde, fuktighet, særlig fuktighet, 
forårsaker den giftige luften, veneriske 
sykdommer og de mannlige ammene. 
De samme faktorene forklarer den lille 
størrelsen på og relative mangelen på 
firbente dyr, overvekten av reptiler og in-
sektplager, den lille befolkningen og den 
fysiske degenereringen hos de innfødte.

Amerika kan ikke være et nytt kon-
tinent, slik Buffon hevder. I sunnere tider 
var det antakelig store dyr i Amerika, 
noe funnene av fossile levninger beviser. 
Det var antakelig også mennesker likeså 
siviliserte som grekerne på Alexanders 
tid, men det skjedde en forferdelig katas-
trofe. Amerika opplevde en ny oversvøm-
melse, en flom av enorme proporsjoner, 
mange århundrer etter Noas flom. De 

innfødtes universelle fortellinger beviser 
det, dessuten også de utallige innsjøene, 
våtmarkene og elvene. Vannet fra denne 
oversvømmelsen har ennå ikke hatt tid til 
å renne vekk og ut i havet, og solen har 
ikke hatt tid til å fordampe de giftige sal-
tene. De innfødte har bare nylig kommet 
ned fra de fjellene de ble drevet opp i på 
grunn av flommen, og de er fremdeles 
ofre for det fiendtlige klimaet som fulgte i 
kjølvannet av katastrofen.

Naturen har befolket Amerika med 
barn som det er umulig å gjøre menn ut 
av. Da europeerne kom, var det ikke en 
eneste amerikaner som kunne lese eller 
skrive. Selv i dag, etter tre hundre år, kan 
ikke en eneste en av dem tenke. Deres 
grunnleggende kjennetegn er stupid 
ufølsomhet. Deres lathet hindrer dem i 
å lære noe. Ingen sterke følelser rører sje-
len deres. De har verken intelligens eller 
perfektibilitet. I løpet av de tre århundre-
ne siden oppdagelsen av Amerika har 
mange innfødte blitt brakt til Europa. Alt 
mulig er blitt prøvd for å sivilisere og ut-
danne dem, men ikke én har noen gang 
greid å skape seg et navn i vitenskap, 
kunst eller handel. Amerikanerne har in-
gen abstrakte ideer eller ord for å uttryk-
ke dem. Ingen amerikaner har noen gang 
forstått den kristne religion. Lahontans 
teologiske dialoger med en kultivert vill-
mann er en bevisst forfalskning, selv om 
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Encyklopedien diskuterer dem seriøst.
Klimaet i Amerika er så ødeleggen-

de at det påvirker europeerne på samme 
måte som de innfødte, selv om førstnevn-
te ikke degenerer i samme grad. Når de 
er svært unge lærer de innfødte villig, 
men straks de er passert barndommen 
blir de dummere enn europeerne. Den 
mest berømte skolen i Amerika har ikke 
engang greid å utdanne noen til å skrive 
en dårlig bok. Jesuittene, som alltid for-
teller skrytehistorier om sine utdannel-
sesskoler, har ikke frembrakt en eneste 
stor lærer, filosof, lege, vitenskapsmann 
eller lærd som er blitt berømt i Europa. 
Det kan ikke bare skyldes slett undervis-
ning, fordi genialitet hever seg over slike 
hindringer. Klimaet må være skyldig.1 

Jeg har akkurat parafrasert noen av 
hovedtankene i Cornelius de Pauws verk 
Rescherches Philosophiques sur les Américains 
som ble utgitt i to bind i henholdsvis 
1768 og 1769. Verket kom i flere utgaver 
og oversettelser, og skapte enorm debatt 
og en rekke motskrifter. Rescherches philos-
ophiques fremmer én eneste tese: At alt i 
den gamle verden er uendelig mye bed-
re enn tilsvarende ting i den nye verden. 
De Pauw, som var en nederlandsk filosof, 
geograf  og diplomat, anvender tesen på 
land, klima, dyr og befolkningen i sin hel-
het. Verket inneholder kapitler om kan-
nibaler, den store lamaen, orangutanger, 

eskimoer, patagonske kjemper, albinoer, 
Floridas hermafroditter og jesuittene i 
Paraguay. Når det gjelder de patagonske 
kjempene, som brukes som motbevis av 
de Pauws kritikere, så konkluderer han 
med at hvis kjempene virkelig eksisterte, 
ville noen har brakt et eksemplar – eller 
i det minste et skjelett – til Europa, og 
siden det ikke har skjedd, er rapportene 
om deres eksistens oppspinn. 

Samtidig fordømmer de Pauw pave 
Alexander VI for å ha gitt spanskekon-
gen et land han ikke hadde rett til; han 
kaller slaktingen av indianerne for den 
største ugjerning i verdens historie; han 
hisser seg opp over presteskapets intole-
ranse og insisterer på at biskoper er dår-
lige filosofer. Han stiller seg dessuten kri-
tisk til Montesquieu, og mener at Europa 
ville vært lykkeligere om ikke to italienere 
hadde vist veien til Amerika. Gjennom 
hele verket henviser han kontinuerlig 
til ulike autoriteter. Bare på de første to 
hundre sidene er det ikke mindre enn 70 
ulike kildehenvisninger. Men den han 
skylder mest, selv om det ikke fremgår av 
henvisningene, er George-Louis Leclerc 
de Buffon (1707–1788). Hele de Pauws 
tese er å finne i Buffons Historie naturelle, 
som utkom i perioden 1749 til 1769. 

Rescherches philosophiques utløste en 
bitter strid om hvordan man skulle forstå 
det amerikanske eksempelet. De Pauw 
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hevdet at klimaet i den nye verden var 
så ufordelaktig for alle former for liv at 
både dyr og menn, enten de var hjem-
mehørende i Amerika eller overført fra 
Europa, degenererte, med den konse-
kvens at hver ny generasjon kolonister 
som var født i Amerika, ble stadig svake-
re – fysisk, moralsk og intellektuelt – enn 
deres europeiske forfedre var. Man kun-
ne derfor ikke bruke det amerikanske ek-
sempelet til å trekke noen konklusjon om 

menneskehetens perfektibilitet. Denne 
pessimistiske tanken ble mottatt med stor 
overbevisning og kom til å vedvare til 
langt ut på 1800-tallet. Den bygger på en 
rekke elementer i 1700-tallets tenkning 
som først tok form med de Pauw.2   

En viktig impuls i dette var den 
såkalte klimateorien – som fremhevet 
at menneskets fysiske, mentale og mo-
ralske karakter bestemmes av forholdet 
mellom temperatur og fuktighet i det 
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respektive området. Dette var en idé 
som var blitt popularisert av Charles 
Montesquieu (1689–1755) i Esprit des lois 
(1748). Montesquieu postulerer tanken 
om at menneskets mentale og følelses-
messige natur er svært forskjellig i for-
skjellige klimaer, og at man derfor må 
lage en statslovgivning som tar hensyn til 
slike forskjeller. Tanken var ikke ny hos 
ham. Den kan spores tilbake til Platon og 
ble vekket til live i renessansen av blant 
andre Jean Bodin (1530–1596), og er 
også å finne hos Michel de Montaigne 
(1533–1592) og i reiselitteraturen fra 
1500- og 1600-tallet. Men det var gjen-
nom spredningen av Montesquieus tan-
ker midt på 1700-tallet, gjennom blant 
annet Encyclopedien, at forestillingen ble 
alminneliggjort. For 1700-talls-mennes-
ket var det opplagt at klimaet i Amerika 
og Europa var så forskjellig at det også 
måtte ha konsekvenser for graden av si-
vilisering i Amerika. Selv om tanken alt-
så ikke var ny, fikk den en ny utforming 
i opplysningstiden gjennom koplingen til 
troen om universelle naturlover som vir-
ket på menneskehetens skjebne.3  

Knyttet til teorien om klimaet var 
også troen på at den nye verden faktisk 
var ny. Antakelig oppstod tanken om at 
betegnelsen «den nye verden» også be-
tydde «en verden som nylig var skapt» 
delvis på grunn av indianerkulturenes 

relative primitivitet. Parallelt med fore-
stillingen om den edle villmann som det 
uskyldige naturbarnet, eksisterte tanken 
om at indianerne var en underlegen rase 
som befant seg midt mellom mennesker 
og dyr i værenskjeden.4  Spanjoler og 
andre drev jakt på indianerne og pave 
Alexander VI hadde sett seg nødt til å 
erklære dem som mennesker i stand til 
å motta den katolske tro. Samtidig opp-
stod det i Spania en populær motstand 
mot koloniadministratorenes brutalitet. 
Mange konkluderte med at korrupte ko-
lonister og indianernes primitivisme var 
et resultat av det ugunstige klimaet, som 
igjen kunne forklares gjennom at den nye 
verden var ny.5  

Franske tenkere grep tanken be-
gjærlig, ikke minst grunnet et negativt 
syn på kolonialisme på bakgrunn av de 
negative virkningene av inflasjon som 
importen av edle metaller hadde ført 
til, dessuten introduksjonen av syfilis 
i Europa og ikke minst de mislykkede 
franske forsøkene på å kolonisere Nord-
Amerika. «Menn burde holde seg hjem-
me,» uttalte Montesquieu så tidlig som i 
1721: Koloniene gjorde ikke annet enn å 
svekke moderlandet uten at det resulterte 
i at det nye landet ble befolket. Bare det å 
bytte fra et klima til et annet kunne frem-
kalle sykdom, og hvis man samtidig byt-
tet til et vilt land, som med nødvendighet 
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måtte ha et dårlig klima hvis det var ube-
folket, ville resultatet være fatalt. Benoît 
de Maillet (1656–1738) hevdet i Telliamed 
(skrevet ca. 1730, publisert posthumt i 
1748) at jorden en gang i tiden hadde 
vært helt dekket av vann, og akkurat som 
landmassene gradvis var dukket opp av 
havet, hadde dyrene utviklet seg fra fiske-
ne. Derav fulgte at livet på nytt land måt-
te være mer primitivt. Maillets hypotese 
ble latterliggjort av Voltaire (1694–1778), 
men i Essai sur les moeurs (1753–56) støtter 
han konklusjonen. Voltaire var tilhenger 
av såkalt polygenese og mente at de ulike 
rasene, som var grunnleggende overleg-
ne eller underlegne hverandre, var skapt 
separat. Han insisterte på at den nye ver-
den var yngre enn den gamle, at india-
nerne var en mindreverdig rase skapt se-
nere enn den hvite rase, og at klimaet og 
det fysiske miljøet i Amerika var ugunstig 
for menneskelig liv. Den som gav teorien 
om amerikansk degenerering vitenska-
pelig legitimitet var imidlertid Buffon.6 

Buffon var tilhenger av såkalt mo-
nogenese; at alle arter har oppstått fra én 
enkelt art som senere er blitt modifisert 
og differensiert i ulike regioner på jor-
den gjennom klima, diett og fysiske be-
tingelser. Det samme skulle også gjelde 
mennesket. Dyrene i den nye verden er 
mindre i variasjon og størrelse, og svake-
re enn i den gamle verden først og fremst 

grunnet et kjøligere og fuktigere klima i 
en verdensdel som hadde stått lenger un-
der vann. Den samme degenereringen 
kunne ses i de innfødte indianerne, «bare 
et førsterangs dyr»,7 mente Buffon. Han 
overførte imidlertid ikke konklusjonen til 
også å gjelde europeere som slo seg ned 
i den nye verden, men akkurat det ble 
oversett av de fleste av hans samtidige.8  
Likevel, før De Pauw gjorde det, så var 
det ingen som hadde påstått at det var et 
nødvendig årsak-virkning-forhold mellom 
klima og kolonistenes underlegenhet i 
forhold til europeerne.9  

Buffons tese kan kort oppsumme-
res i fire punkter: 1) dyrene som er felles 
for både den nye og den gamle verden 
er mindre i førstnevnte; 2) dyrene som 
er hjemmehørende i den nye verden er 
jevnt over mindre enn dyr i den gamle 
verden; 3) husdyr felles for begge verde-
ner har degenerert i den nye; og 4) den 
nye verden har langt færre arter enn den 
gamle. Årsaken til at det skulle være slik, 
var at Amerika har mindre varme, at na-
turen dekker overflaten med vann og at 
mennesket har drenert naturen i mindre 
grad. Med andre ord så er varme positivt 
og fuktighet negativt for utviklingen av 
store firbente dyr.10  Når det gjelder be-
folkningen har Buffon følgende å si: Selv 
om de ville er ganske nær menn fra vår 
egen verden i størrelse, så holder ikke det 

CORNELIUS DE PAUW



VÅR  2018 \ 93
#7/ MOLO — Idéhistorisk studenttidsskrift

som unntak for den generelle reglen om 
en natur i forfall over hele kontinentet:

Den ville er svak og har små re-
produksjonsorganer. Han har in-
gen hårvekst, ingen skjeggvekst og 
ingen følelse for kvinner. Selv om 
han er lettere enn europeeren for-
di han løper mer, har han likevel 
mye mindre kroppsstyrke. Han er 
også mindre følsom, sløvere og la-
tere. Han har ingen livlighet, ingen 
kjærlighetsaktivitet, og kroppen be-
veges kun for å dekke nødvendige 
behov. Frata ham sult og tørste så 
ødelegger man samtidig det eneste 
aktive bevegelsesprinsipp. Han er 
dum og sitter eller ligger hele dager 
av gangen.11  

Når Buffon sammenlikner dyrene i 
Amerika og Europa og finner at euro-
peiske dyr alltid er større og sterkere og 
bedre, og ser at husdyr som innføres til 
Amerika blir svakere, overfører han ob-
servasjonen til også å gjelde de innfødte. 
På den annen siden er insekter og reptiler 
ofte atskillig større og det er langt flere av 
dem i Amerika enn i Europa. Han finner 
så en forklaring på to ulike fenomener: 
klima og geografi.12 

I denne tilstanden av løssluppen-
het, sykner, visner, kveles alt. Luften 
og jorden tynges ned av fuktighet 
og giftige gasser og kan ikke rense 
seg selv eller dra nytte av påvirk-
ningen fra livets stjerne. Solen øser 

forgjeves ned sine livgivende stråler 
på denne kalde massen som ikke er 
i stand til å svare på solens varme; 
den [Amerika] vil aldri frembrin-
ge noe annet enn fuktige vesener, 
planter, reptiler og insekter; og kal-
de mennesker og svake dyr er alt 
den noen sinne vil nære. 13 

Særlig fuktighet og nedbør er altså skyld i 
elendigheten, da solen ikke greier å nære 
den gode jorden, og kaldblodsmennes-
ket er for nær dyrene på værenskjeden 
til å kunne temme naturen. Historikeren 
Antonello Gerbi (1904–1976) oppsum-
merer Buffon med å påpeke at «den 
kjærlige jorden på den ene siden og disse 
dyrene som har vann i stedet for blod i 
årene oppsummerer gjennom to svært 
levende bilder Buffons teori».14  Teorien 
om at fuktige omgivelser produserer en 
overflod av slanger og insekter kan i før-
ste omgang føres tilbake til 1600-tallets 
debatt om den spontane regenerasjon av 
reptiler fra råtnende legemer, men i siste 
instans går den tilbake til Aristoteles og 
Plinius.15  

De Pauws viktigste kilde er således 
Buffon, selv om han bare henviser til ham 
der hvor han er uenig. Men De Pauw og 
Buffon er ikke alene om å tegne et ne-
gativt bilde av Amerika; de hadde vikti-
ge støttespiller i blant andre Guillaume 
Thomas Raynals (1713–1796) Historie 
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philosophique et politique des établissements 
et du commerce des Européens dans les deux 
Indes (1770) og den skotske historikeren 
William Robertsons History of  America 
(1777), selv om førstnevnte i bunn og 
grunn var tilhenger av Rousseaus tese 
om den edle villmann. De Pauw hadde 
også stor støtte hos encyklopedistene, og 
han ble da også invitert til å skrive en av 
de to artiklene om Amerika i Supplément 
de l’Encyclopedie (1776). Men ikke alle var 
enige i det negative bildet av Amerika 
og De Pauws verk fikk en rekke mot-
svar. Ikke minst ble metoden hans kriti-
sert. Han ble beskyldt for å bare benytte 
seg av autoriteter som støttet hans tese, 
snarere enn å prøve å tegne et balansert 
bilde. 

En av de viktigste kritikkene kom 
fra Antoine-Joseph Pernety (1716–1796), 
den eneste kritikken De Pauw besvarte. 
Pernety leste sin kritikk Dissertation sur 
l’Amerique et les Américains for Akademiet i 
Berlin i september 1769, og De Pauw lot 
den senere trykke som en del av bind III 
i annenutgaven av Rescherches philosophique 
sammen med sitt eget svar på kritikken. 
Pernety hadde tatt del i Bougainvilles ek-
spedisjon til Falklandsøyene i 1763, og 
han benektet kategorisk De Pauws dom 
over det amerikanske klimaet, dyrene og 
de innfødte – og fremmet en lang rekke 
argumenter for å bevise at han selv har 

rett, delvis gjennom å henvise til mange 
av de samme kildene som De Pauw, men 
også andre, nyere kilder. I de tilfellene 
de benytter seg av de samme eksemple-
ne trekker de motsatte konklusjoner. De 
Pauws motsvar er for det meste en gjen-
takelse av hans tidligere argumenter, men 
med et nytt element – nemlig at Pernety 
blander både tid og rom: «Peru er ikke 
det samme som Canada, og de tidlige 
oppdagelsene vil ikke stemme overens 
med beretninger skrevet på 1700-tallet. I 
mellomtiden er Amerika blitt kolonisert, 
store skoger er blitt hogd ned, landet er 
drenert og luften renset gjennom røy-
ken fra mange branner. Alt har bidratt 
betydelig til å modifisere klimaet.»16  De 
Pauw brydde seg ikke med å svare på 
Pernetys neste motsvar.

I det store og hele utgjorde debatten 
bare en episode i en evigvarende disku-
sjon om alle raser er likeverdige eller om 
noen er bedre enn andre.17 På 1700-tal-
let var det to generelle hovedposisjoner 
i denne debatten. Den ene posisjonen 
representeres av Rousseau og hans like-
sinnede og den andre posisjonen repre-
senteres av encyklopedistene som i høy 
grad var influert av Hume, Locke og an-
dre britiske filosofer. Men grensene var 
ikke absolutte mellom rasjonalister og ro-
usseauister. Angrepene på De Pauw var 
for en stor del rasjonalistiske, og Raynal, 

ANNE HELNESS

som tilhørte samme side som De Pauw, 
var for eksempel også en sterk tilhenger 
av Rousseaus naturmenneske.18  

For Raynal tjener Amerikas svakhe-
ter til å understøtte hans egne humanistis-
ke teorier. I Historie philosophique et politique 
des établissement et du vommerce des Européens 
dans les deux Indes (1770) fremmer han en 
rekke argumenter for Amerikas forfall: 
Husdyr som blir akklimatisert, gir mat av 
dårlig kvalitet og klimaet i Cartagena fø-
rer til degenerering (mens klimaet i Chile 
skulle føre til perfeksjon). At europeeren 
ikke degenereres er bare fordi han har 
større moralsk styrke enn den innfødte 
lokalbefolkningen. Bare mot slutten kon-
fronterer Raynal problemet med det nye 
kontinentet – eller i det minste Buffons 
versjon av problemet. Etter å ha presen-
tert leserne for en lang rekke symmetrier, 
harmonier, balanser og korrespondanser 
mellom den gamle verden og den nye har 
Raynal et problem: Stillehavet er så stort 
og Atlanteren så liten, den uforklarlige 
måten kontinentet smalner til intet mot 
sør og fjellenes merkelige retning – nord-
sør i stedet for øst-vest som overalt ellers 
i verden. Konfrontert med sådan man-
gel på disiplin og orden utbryter han: 
«Sinnet stopper opp og blir sorgtungt over 
å oppdage forvitringen av den planmes-
sige ordenen og symmetrien som har for-
skjønnet jordens system»; dessuten er de 

enorme fjellene, de store elvene, sumpe-
ne og mangelen på sand «tegn på en ver-
den som akkurat er i ferd med å komme 
til live».19 At kontinentet ikke er dyrket 
opp og for en stor del ubebodd kan ikke 
bety noe annet enn en verden som nylig 
har oppstått. Og, spør Raynal retorisk, 
«finner man dessuten ikke i den Gamle 
Verden dobbelt så mange arter dyr som 
i den Nye, atskillig større dyr innen sam-
me art, mer aggressive og blodtørstige 
monstre fordi menneskene har økt at-
skillig mer i antall? Se derimot hvordan 
Naturen synes å ha neglisjert den Nye 
Verden!»20 Selv om Raynal ikke siterer 
Buffon, er påvirkningen tydelig, særlig i 
måten han gremmes over innbyggernes 
manglende erotiske styrke: 

Mennene her er mindre sterke, 
mindre modige, uten skjegg eller 
hår; alle tegn på manndom har de-
generert, svakt utrustet med denne 
livlige og mektige følelsen, med 
denne deilige kjærligheten som er 
kilde til alle kjærligheter, begynnel-
sen på all tilknytning, det grunnleg-
gende instinktet, samfunnets første 
bånd, som når mangler gjør at alle 
andre forbindelser verken har dyb-
de eller varighet [...] Mennenes 
manglende interesse for det mot-
satte kjønn som Naturen har gitt 
stedet for reproduksjon er tegn på 
ufullkomne organer, en slags barn-
dom for Amerikas folk lik individer 
som ennå ikke har kommet i pu-
berteten. Det er en dyptgående feil 
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ved den andre hemisfæren, en slags 
impotens som tydelig avslører hvor 
nytt kontinentet er.21 

Amerika er med andre ord et umodent 
kontinent, og befinner seg fremdeles i 
barndommen. Men i løpet av de neste to 
sidene hos Raynal blir umodenhet til de-
generasjon, og de forvokste barna blir til 
svake, gamle menn. Og som vanlig legges 
skylden på fuktigheten. Men fuktighet 
var først og fremst kjennetegn på en ung 
verden, ikke en gammel verden. Raynal 
løser problemet ved å si at Amerika ikke 
er ung, men født på ny, med andre ord 
både ung og gammel: «Naturens ufull-
stendighet i Amerika beviser derfor ikke 
denne hemisfærens nyhet, men dens 
gjenfødelse. [Kontinentet] har utvilsomt 
vært befolket for like lenge siden som det 
gamle, men det kan ha vært oversømmet 
senere.»22  

Teorien om en oversvømmelse 
som bare rammet de amerikanske kon-
tinentene historiserer Buffons tese om en 
vasstrukken og fuktig natur, og den var 
blitt fremmet av flere. Forsøket på å for-
klare det fysiske forfallet av Amerika ved 
hjelp av en ny flom, er ikke annet enn 
et eksempel på en generell tendens, hos 
den nye verdens kritikere, til å overfø-
re en verdensomspennende katastrofe 
til ett område av verden, akkurat som 

forsvarerne av Amerika mer enn en gang 
foreslo at den nye verden ble spart for 
den bibelske flommen. 

Francis Bacon (1561–1626) var 
den første som fremmet tanken om en 
flom som bare rammet de amerikanske 
kontinentene tusen år etter den bibel-
ske flommen. Selv om vannet aldri steg 
mer enn 40 fot noe sted, ifølge Bacon, 
medførte flommen at dyr og mennesker 
døde – selv om noen klarte å komme seg 
opp i høyden og dermed overleve. Det er 
grunnen til at det er så få mennesker i 
Amerika og at de få som finnes, mangler 
kultur og lever som barbarer. Amerika og 
dets innbyggere er således unge og har 
gradvis befolket hele kontinentet. Men 
«fordi de er enkle og ville folk, har de 
ikke vært i stand til å overbringe frem-
tiden skrift, kunst og sivilisasjon i mot-
setning til Noa og hans sønner som kom 
fra en av de fremste familier på jorden,» 
hevder Bacon.23  

Mens denne tanken om en liten 
flom som bare rammet Amerika altså 
går tilbake til Bacon, synes fusjoneringen 
av degenerasjon og umodenhet å være 
inspirert av De Pauw. Når Raynal deret-
ter går over til å diskutere hvem som er 
lykkeligst av det ville eller det siviliserte 
mennesket, konkluderer han med at det 
er den ville som er lykkeligst, «den sam-
me villmannen som Raynal noen sider 
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tidligere hadde nektet kjærlighetens gle-
der, kilden til alle andre gleder,» påpeker 
Gerbi noe sarkastisk.24 De Pauw, deri-
mot, er overbevist om at mennesket bare 
kan nå perfeksjon om det lever i et sam-
funn og at et menneske som lever alene i 
en naturtilstand ikke kan være annet enn 
et dyr. Ja selv den største filosofen, om 
han ble etterlatt på en øde øy i ti år ville 
komme tilbake som et «villdyr, dumt og 
imbesilt, og ville ikke vite noe som helst 
i hele naturen».25 De Pauws holding til 
indianerne er sydd over samme lest: De 
er dyr som ser med skrekk på samfunnets 
lover og motsetter seg utdannelse, de le-
ver uten tanke på naboer og i en tilstand 
av «treghet, stillstand, total motløshet. 
Villmannen vet ikke at han må ofre en 
del av sin frihet for å kultivere sin ånd, og 
likevel, 'uten en slik kultivering er han in-
tet'».26  De Pauw er således langt mer ra-
dikal enn Buffon, som bare et par år tidli-
gere hadde publisert essayet om dyrenes 
degenerering. Men Buffon hadde forsøkt 
å holde mennesket ute av teorien sin og 
hadde i verste fall sett på indianeren som 
et kaldt og sløvt dyr, nylig fremkommet 
og uten erfaring. Men for De Pauw er in-
dianeren verken et umodent dyr eller et 
forvokst barn, men forkvaklet. Naturen 
er ikke ufeilbarlig, den er i stadig forråt-
nelse og forfall.27  

Gjennom hele verket argumenterer 

De Pauw eksplisitt og implisitt mot 
misjonærer og andre som beundrer den 
edle villmann. Naturen i Amerika er svak 
og korrupt – svak fordi den er korrupt, 
mindreverdig fordi den er forkvaklet. 
Bare insekter, slanger og skadedyr trives 
og blomstrer. De faktaene som inspirer-
te Buffons vitenskapelige interesse blir 
hos De Pauw bare en unnskyldning for å 
rette et giftig angrep på hele den ameri-
kanske menneskeheten. Menneskene har 
det verre enn dyrene. De er så svake at 
selv den svakeste europeer med letthet 
ville vinne over dem. De har mindre føl-
somhet, mindre menneskelighet, mindre 
smak og færre instinkter, mindre hjerte 
og mindre intelligens, mindre av alt. De 
er som tilbakestående barn, uhelbredelig 
late og ute av stand til enhver mental ut-
vikling overhodet. Men det gir ikke euro-
peerne noen rett til å mishandle dem. De 
Pauw stiller ikke spørsmål ved den euro-
peiske overlegenheten, men europeerne 
har misbrukt sin overlegenhet, og bør i 
fremtiden avstå fra resten av verden og 
heller holde seg til sin egen.28   

Slik er De Pauw en typisk ency-
klopedist; ikke bare angriper han ofte 
religion og jesuittene, han er også et 
eksempel på en kombinasjon av en 
usvikelig tro på fremskrittet og en total 
mangel på tro på det gode i mennes-
ket. Argumentasjonen hans i Rescherches 
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philosophques er en merkelig blanding: på 
den ene siden argumenter encyklopedis-
ten De Pauw entusiastisk for fremskritt 
og mot alt som er primitivt; på den an-
nen side viker humanisten De Pauw med 
gru tilbake for krig og avslører hyklerske 
unnskyldninger for krigføring. De to til-
nærmingene kan ikke forenes verken hos 
De Pauw eller innenfor opplysningsfilo-
sofien generelt. Men, hevder Gerbi i The 
Dispute of  the New World (1973), i De Pauw 
«kombineres de for å knuse de impotente 
og undertrykte amerikanerne under en 
forening av natur og historie».29  

I motsetning til Buffon plasserer De 
Pauw menneskene i Amerika i sentrum 
av sin undersøkelse og tvinger dermed 
offentligheten til å ta stilling – og utløs-
te med dette, som nevnt, en voldsom 
debatt.30 Men det fantes forløpere til 
De Pauw. Den naturlige ondskapen og 
korrupsjonen blant indianerne var stan-
dard argumentasjon blant kristendom-
mens forsvarere (for eksempel Juan de 
Sépulveda (1489–1573)), mens den in-
stinktive godheten og moralen var et ar-
gument hos rasjonalistene og de antikle-
rikale, men også hos noen i den religiøse 
leiren (som tilhengere og etterfølgere av 
Bartolomé de Las Casas (1474–1566)).31 
Et argument som brukes i begge leire 
er fysiognomien. Motstanderne bru-
ker spedbygdheten som argument mot 

indianerne, mens forsvarerne bruker det 
som argument for. I den ene leiren blir 
det et tegn på svekkelse, underlegenhet, 
og svakhet, i den andre leiren blir det 
et tegn på opphøydhet og forfinethet 
(Las Casas sammenliknet for eksem-
pel indianerne med adelen i Europa).32 
Mindreverdighet var siden Aristoteles 
blitt brukt som legitimering av slaveri 
og det samme gjelder for de klimatiske 
argumentene.33 De Pauws Rescherches phi-
losophique møtte raskt motbør, ikke minst 
for tilhengerne av forestillinger om den 
edle villmannen og en uberørt jomfruelig 
natur, og omgitt på den ene siden av de 
som beundret de før-kolumbiske sivilisa-
sjonene og på den andre av talsmenn for 
spansk storhet og menneskelighet. Men 
i baktroppen finner man også en og an-
nen geograf  og naturalist bevæpnet med 
øyenvitneberetninger. Dessuten, og ikke 
minst, så vinner man en hærskare med 
kritikere og troende som gikk i motbør 
med et så pessimistisk syn på historien. 
«Guds forsyn, Naturen, Fremskrittet, 
kristendommens siviliserende mosjon, 
og troen på mirakler som teknologi, han-
del og godt styresett ble alle mobilisert 
i en salig forvirret blanding for å slå til-
bake denne ødeleggende fremstillingen 
som truet deres ære og prestisje,»34  sier 
Gerbi. Etter at den første stormen had-
de lagt seg blusset debatten opp igjen på 
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slutten av 1700-tallet, men etter hvert 
som romantikken fikk fotfeste endret 
selve grunnvollen for debatten seg fra å 
angå natur og etnografi til å omfatte teo-
logi og historie.35
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Kristian Krohg-Sørensens siste teg-
neserieutgivelse er kort, tettskrevet og 
innførende i gjennomgangen av den 
russiske revolusjon. På oppfordring fra 
Forlaget Manifest tok han på seg jobben 
med å fortelle og illustrere tiden fra feb-
ruar til oktober 1917. Samtidig som man 
får et innblikk i revolusjonens gang, blir 
også en del foranliggende hendelser til 
revolusjonen tatt opp, og boken ender i 
flere sider med kommentarer og fotnot-
er til det som blir fremstilt i de tegnede 
rutene. På denne måten innbyr tegnese-
rien også til dypere innsikt for de mer 
kunnskapstørste lesere.

Ved selv å være en leser som ikke 
kan skryte på seg mer enn den mest ele-
mentære basiskunnskap om revolusjonen 
virket lesingen oppfriskende, men mest 
av alt oppklarende og lærerik. Her syn-
es jeg også en av bokens styrker kommer 
tydeligst fram, gjennom nettopp det å 

engasjere til videre lesing. Trangen etter 
å søke opp utdypende informasjon kom 
svært naturlig. Noe av det morsomme 
med boken blir derfor å kunne veksle 
mellom rutene i boken og den mer ut-
dypende teksten på de siste sidene.

Tegneseriens fire kapitler dedikerer 
Krohg-Sørensen henholdsvis til februar 
1917, Tsar Nikolaj, Lenin og oktober 
1917. Den tegnede delen av boken ender 
så i en epilog. På denne måten veksler bo-
ken mellom å fortelle om de større kon-
sekvensene av revolusjonen og skjebnen 
til den gamle hersker, Tsar Nikolaj, og 
den nye landsfader, Lenin. Det oppleves 
også at boken formidler historien med et 
nøytralt blikk. Her er det ingen som hyl-
les eller svartmales mer enn den andre. 

Kristian Krohg-Sørensen, med 
bakgrunn som journalist og mastergrad 
i Russland-studier, viser god kjennskap 
til emnet. I studietiden bodde han i St. 

ANMELDELSE:

Av Ask Olsson Aabø

Manifest Forlag, 2017.

DEN RUSSISKE REVOLUSJONEN 
AV KRISTIAN KROHG-SØRENSEN
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Petersburg, hvor de viktigste hendelsene 
under revolusjonen fant sted, men likev-
el trer ikke byen like godt frem gjennom 
tegningene som det han suksessfullt klarte 
med Oslo i Gulosten. St. Petersburg op-
pleves til sammenligning mer som en noe 
nedprioritert kulisse, framfor en tegnet 
skildring av byen. Et utsnitt av byplanen, 
gjort i starten av boken, gjør det likevel 
godt mulig å orientere seg etterhvert som 
viktige steder blir introdusert.

Tegneserie som medium kan fun-
gere godt som effektiv formidler. I dette 
tilfellet har nettopp denne egenskapen 
kommet godt fram, ved at en såpass om-
fattende historisk hendelse har kunnet bli 
fortalt på kun 44 illustrerte sider. Denne 
fortettingen kan likevel mot slutten frem-
bringe et savn etter en noe lengre bok, 
i og med at dette er spennende lesning 
som gjøres ferdig i en fei. Dette oppfattes 
derimot mer som et ønske fra forlagets 
side, enn som en intensjon fra tegneren. 
Det kan derfor ikke gjøres annet enn å 
rose Krohg-Sørensen for gjennomførin-
gen av boken. Samtidig kan man se 
boken, med miksen av fakta og tegnin-
gens tilbøyelighet til karikatur, som et 
forfriskende alternativ til andre histo-
riebøker.

Tegneteknisk viderefører Kro-
hg-Sørensen stilen fra sine tidligere 
utgivelser. Løssluppenheten i streken 

gir tidvis assosiasjoner til tegnere som 
franske Jacques Tardi og Joann Sfar. 
Dette er to internasjonalt anerkjente 
tegneserieskapere, som med sin strek 
både forenkler gjenkjennelige motiver 
og overdriver trekkene ved sine karakter-
er. Jacques Tardi kan også raskt tenkes 
som en referanse med sitt prisbelønnede 
verk Skyttergravskrigen, som omhandler 
første verdenskrig. Om Krohg-Sørensen 
har vært inspirert eller ei, gir denne teg-
nemåten et enkelt, renskåret uttrykk. 
Samtidig viser det tegnerens evne til å 
kunne trekke frem de elementene som er 
viktige og unnlate det overflødige. Dette 
bidrar til den effektive fortellermåten 
som er gjort i boken. 

Fremstillingen av karakterene i bo-
ken, eller rettere sagt revolusjonens mest 
kjente hovedkarakterer, er også gjort 
på finurlig vis. Her veksler det mellom 
karikerte fremstillinger og mer auten-
tiske portretter. Den mystiske Rasputin 
blir her et godt eksempel, ved at han 
med sitt korte innhopp blir tegnet på to 
relativt forskjellige måter. En fremstilling 
er av det mer fotoinspirerte slaget og den 
andre er gjengivelsen av N. Ivanovs kari-
katurtegning. Som en avsporing kan man 
fabulere videre på om karikaturen også 
har inspirert utformingen av den fiktive 
Rasputin, fra tegneseriene om sjøman-
nen og eventyreren Corto Maltese. Her 

ANMELDELSE

opptrer Rasputin som en viktig bikarak-
ter, men deler ikke annet enn navnet og 
de karakteristiske ansiktstrekkene med 
den historiske Rasputin.

Med enda et bidrag til samlingen 
av historiske tegneserieutgivelser, kan 
man lure på om det er dette vi vil fort-
sette å se fra Krohg-Sørensen i årene 
framover. Kanskje følger han inspira-
toren Joe Sacco og lar tegneseriejournal-
istikk bli en del av repertoaret? Uansett 
er hans evner som tegneserieskaper over-
bevisende så langt. Som en pedagogisk 
gjennomgang av en av det forrige århun-
drets aller viktigste hendelser kan boken 
varmt anbefales. 

ASK OLSSON AABØ
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