
ER DET TYPISK NORSK Å
VÆRE GOD?
Norge blir ofte fremstilt som verdens beste land, med slagord som «Det er typisk norsk å
være god».
Det snakkes om fredsnasjonen Norge, og det var ikke tilfeldig a Norge fikk oppgave med å
dele ut Nobels fredspris.
Mye er bra i Norge. Men er vi klart best? Er vi så mye bedre enn andre?
– For tohundre år siden fikk vi egen grunnlov, som var en av de mest liberale i verden.
Men den inneholdt visse grove ikke-liberale innslag, bla. den såkalte «jøde-paragrafen»
som ble opphevet i 1851.
– Den 23.11.1936 ble den tyske journalisten, pasifisten, nazi-motstanderen og
konsentrasjonsleirfangen Carl von Ossietzky tildelt Nobels fredspris. Han kunne ikke selv
komme til Oslo for å motta prisen, fordi han var offer for et regime som mente det var
riktig å holde sine dissidenter bak lås og slå. 
Det var av stor betydning for Norge å beholde et godt forhold til Hitler-Tyskland. 
En rekke regjeringsmedlemmer nektet å delta i seremonien. Venstres formann Johan
Ludwig Mowinckel og arbeiderpartiets Halvdan Koht meldte seg ut av Nobelkomiteen i et
forsøk på å dempe de utenrikspolitiske skadevirkningene av tildelingen. Det var viktigere
å gjøre et diktatorisk og undertrykkende regime til lags enn å støtte en fredsprisvinner.
Ikke en gang den ellers så rakryggede kong Haakon ville delta. Norges Handels- og
Sjøfartstidende krevde valg av ny Nobelkomite. Også Knut Hamsun gikk ut i mediene mot
Ossietzky.
– På 1930-tallet hadde Arbeiderpartiet nærmest ødelagt det militære forsvaret. De trodde
det var en del av borgerskapets undertrykkelsesapparat og derfor burde svekkes; og at en
liten fredelig nasjon ikke hadde behov for militært forsvar.
– Forsvarsministeren var pasifist og militærnekter. Utenriksminister historiker Halvdan
Koht (1873-1965) var mer opptatt av målsaken enn av det som skjedde i Europa. Koht
hadde fått klare signaler fra tre ulike kilder om hvor og når det tyske angrepet ville
komme, uten å formidle det til regjeringen.
– Den niende april 1940 var landet totalt uforberedt på de tyske nazistenes egentlige
planer. Angrepet kom som en overraskelse og forsvarsinnsatsen var elendig. 
Toppen av vanviddet var da norsk ridende politi eskorterte tyskerne inn i hovedstaden.
For første gang i historien kunne fallskjermsoldater kjøre inn i en hovedstad og overta
byen mens all myndighet var borte. 
(Unntak er i Narvik-området, hvor kampene ble ledet av general Fleischer. Han var en
dyktig hærfører, men hadde kritisert Arbeiderpartiregjeringens forsvarspolitikk på 30-
tallet så han ble ostrakisert. Han er fortsatt persona non grata for Arbeiderpartiet; alle
andre hyller ham for hans store innsats. Han ble plassert i en ubetydelig stilling i
forsvaret og begikk selvmord i 1942.)
Da Norge kapitulerte sommeren 1940 var krigen formelt avsluttet fra norsk side. 
Stortingets krigsinnsats begynte bra. Elverums-fullmakten ble vedtatt 9. april som
overførte all myndighet fra de avmektige folkets representanter til det krigførende
ministerium Nygaardsvold.
– Et par måneder senere satt Stortingets presidentskap, støttet av partilederne, i
fortrolige forhandlinger med okkupasjonsmakten. 
27.06.1940 signerte presidentskapet en appell til kong Haakon om å abdisere.
– I september 1940 ble stortingsrepresentantene innkalt til Oslo. Med overveldende
flertall (92 mot 53 stemmer) støttet de forhandlingsresultat som presidentskapet og
partilederne hadde oppnådd. Avtalen gikk ut på å avvikle Elverumsfullmakten, avsette
ministeriet Nygaardsvold og suspendere Kongen. 
Til erstatning ville man få en konstitusjonell nyskapning; Riksrådet. Samtidig måtte
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Norge avstå suverenitet til en storgermansk allianse, kort sagt, underkaste seg
Rikskanselliet i Berlin. Alt i alt var det en gravleggelse av Grunnloven fra 1814; bisatt av
Det Tredje Riket og Det Norske Storting i fellesskap. Undersøkelseskommisjonen av 1945
sier: «Stortinget ble ikke noe nødanker i farens stund». Dette er utelatt av i den offisielle
historien om Stortinget.
De som rett etter krigen forsøkte å fortelle om disse tingene fikk sine bøker inndratt, og
stilt for retten. F.eks. boken «Døm ikke» (1948) av Milorg-leder i D-13, major Oliver H.
Langeland (1887-1958). Han listet opp hvordan regjeringen hadde fått nærmere tredve
tydelige forvarsler om at et fiendtlig militært angrep var forestående. Regjeringen hadde
lagt landet åpent for invasjon. Politikere, byråkrater, næringsliv og media gikk tidlig igang
med frivillig og uforbeholdent samarbeid med okkupasjonsmakten, allerede før kampene
i Norge var avsluttet. Regjeringen gikk til injuriesøksmål. Retten gav Langeland medhold i
at det var grunnlag for mye av kritikken. Mangel på fagmilitær handlekraft grunnet
inkompetent politisk overstyring var hovedårsaken. Langeland mente det burde reises
riksrettssak mot regjeringa Nygaardsvold. Langeland ble frikjent, men bøkene ble
forbudt. I ettertid er Langeland demonstrativt utelatt fra alle verk som omhandler krigen.
Pga. den ekstremt minimale motstanden Norge var i stand til å mønstre, var Norge
okkupert i fem år, men med regjering og kongehus trygt forvart i London.
Norske embetsmenn hjalp nazistene å kartlegge jødene og deres eiendeler. Det norske
politiet hjalp ivrig og velvillig naziregimet, da de ble bedt om å hente alle norske jøder slik
at de kunne sendes til Tyskland. «De ble arrestert» og «de ble deportert», står det, som
om ingen gjerningsmann fantes. (Det danske politiet ble omtrent samtidig bedt om å
utføre samme type oppdrag, men de handlet i praksis slik at de saboterte ordren.)
Men noen kjempet imot. «Gutta på skauen» gjorde en stor innsats i å vise tyskerne at
Norge ikke var deres.
Tyskertøsene hadde hatt forhold til tyske soldater under krigen. Etter at krigen var
avsluttet ble de i mange tilfeller regelrett trakassert og mishandlet på det aller groveste av
visstnok gode nordmenn. Myndighetene, som altså har som oppgave å beskytte borgerne,
så gjennom fingrene med dette. Noen av disse hadde barn som ble tvangsadoptert bort og
fortalt at deres biologiske foreldre var døde eller ikke ville ha dem.
Boken «Frimodige ytringer» av Martha Steinsvik setter spørsmålstegn ved
landssvikoppgjøret og gir eksempler på tortur foretatt på fritt initiativ fra norske
hjemmestyrker og andre sommeren 1945.
Etter krigen har sosialdemokrater, hovedsakelig i Ap, styrt utviklingen. Fra 1945 til 1965
var Einar Gerhardsen statsminister og landsfader. I denne perioden ble velferdsstaten
bygd opp. Den politikken han førte har idag nærmest universell oppslutning. Dette er
fremstilt som en suksesshistorie i verdenshistorisk sammenheng, og at vi stadig går
oppover på en stige som bare fører oss høyere og høyere.
De økonomer som utarbeidet den økonomiske politikken var folk som Ragnar Frisch og
Trygve Haavelmo, begge tildelt Nobelpris i økonomi. 
Frisch mente at det frie marked fører til kriser og derfor må reguleres. 
Leif Johannesen (1930–1982), en av Frischs elever var en annen viktig person som la
premisser for en generasjon økonomistudenter. Han var kommunist og ville ha en Sovjet-
økonomi, og kjempet ivrig mot frihandel. 
Denne reguleringsiveren fortsatte det kontrollregime som ble innført av Nazistene. 
De føringer som ble lagt på økonomien rett etter krigen var, et steg på veien mot en
permanent planøkonomi. The Economist skrev i 1953 at Norge ikke lenger kunne regnes
med i land med et liberalt økonomisk system. 
I 1959 skrev Frisch følgende i Aftenposten:
«Hvis vestlige demokratier fortsetter å basere sin økonomi på det frie marked vil de snart
bli forbigått av østlige land som forbereder seg på en ekspansjon under bruk av rasjonell
og fleksibel økonomisk planlegging.» Frisch mente altså så sent som i 1959 at
kommunistlandene ville gå forbi vestlige land i velstandsutvikling.
Norge ble medlem i frihandelsorganisasjoner som GATT og OEEC, og dette la noen



begrensinger på reguleringsiveren.
Alle reguleringene førte til at veksten i Norge ble lavere enn gjennomsnittet for OECD-
landene i perioden 1950–1973. (Etter dette kom oljen og veksten i Norge ble større.) 
Selv om Norge viste en svakere økonomisk utvikling enn andre land det er naturlig å
sammenligne med, sier historikere og politikere som regel at den norske økonomiske
politikken var en suksess. 
Hvis en tar med i beregningen at investeringene i Norge var høyere enn i mange
omkringliggende land, er de økonomiske resultatene i Norge enda svakere: Hvis det
hadde vært samme forhold mellom renter og økonomisk vekst som andre vest-europeiske
land burde det vært en økonomisk vekst på 6,2%/år. Aktuell vekst var 2,6%/år.
Styring og reguleringer bremser økonomisk vekst. 
Økonomien i Vesten blir mer og mer tungrodd. Dette innebærer at byråkratiet øker, som
gjør det enda vanskeligere for entreprenører å komme ut på markedene, og dette fører til
at arbeidsledigheten øker. I noen Sør-Europeiske land er arbeidsløsheten blant unge over
50%. Slikt kan prege folk for livet, og det er fare for at en generasjon unge europeere må
leve sine liv i fattigdom.
Alle velferdsstater (unntatt Norge) har en kolossal gjeld. Den er fra omkring 70% til 150%
av BNP for de verste landene. Dette må før eller senere betales tilbake av vanlige
arbeidende folk. (Pengene er gått til ineffektive og kostbare offentlige velferdstiltak, og til
offentlige ansatte i ulike kategorier. De som har nytt godt av disse ordningene har hatt det
fint så lenge pengene var der, men det vil bli veldig tungt for dem som må betale tilbake).
Historikere er som regel lite objektive når de skriver om dette. Mange historikere vinkler
fremstillingen slik at fiasko fremstilles som suksess, – bare for å få det til å se ut som om
frihetsfiendtlig politikk gir gode resultater.
På mange områder har det vært en betydelig velstandsøkning: De aller fleste har
mobiltelefoner. De aller fleste kan når som helst velge en film og se den hjemme via nett
eller DVD. De aller fleste kan tilbringe ferier på eksotiske steder langt avsted. Sykehus har
avansert utstyr som gjør at mange behandlingstyper skjer raskere og mer presist.
Forurensningsnivået er redusert. Osv. Dette skyldes teknologisk utvikling som har gitt økt
produktivitet de siste tiårene.
Dessverre er mye av denne produktivitetsøkningen gått til meningsløse og bortkastede
klimatiltak, intensivering av meningsløse sikkerhetskontroller i forbindelse med flyreiser,
osv. Mye er også gått til trygder for arbeidsføre som ikke er i jobb. Hvis disse hadde
jobbet, ville de ikke mottatt trygd, som ville spart det offentlige, dvs. skattebetalerne for
penger; de ville vært produktive, som ville ha ført til øket velstand. Velstand er resultat av
produksjon; jo flere produktive, jo høyere velstand.
Det er også slik at stadig flere områder utføres eller kontrolleres av det offentlige, og dette
fører til store kostnader og byråkrati, som reduserer velstanden.
De norske sosialistene har hatt en flaks som er mye mer enn hva de har fortjent. 
Frem til 70-tallet var den norske skipsfarten meget lukrativ skipsfartsbeskatning som i
mange år dekte et betydelig handelsbalanse-underskudd. Etter 70-tallet kom oljen med
eventyrlige skatteinntekter. 
Likevel er det bare flaks. Dagens høye levestandard og rikdom i Norge er kun et resultat
av de høye oljeinntektene. Dette har skjedd på tross av, og ikke pga. den sosialistiske
politikken.
Andre land som f.eks. USA, Spania, Hellas osv, som ikke har hatt høye skatteinntekter
pga. tilfeldige naturressurser eller lukrativ skipsfart har ikke hatt god økonomisk utvikling
pga. sosialisme og planøkonomi. I USA, Spania, Hellas, osv. har planøkonomi,
intervensjon og sosialisme heller ført til en katastrofal økonomisk og moralsk utvikling.
Det er derfor ingen tvil om at sosialisme, intervensjon og planøkonomi over tid fører til
fattigdom og permanente økonomiske kriser. 
Likevel finnes det ingen sosialister eller sosialdemokrater i Norge som innrømmer at flaks
er årsaken til brukbar økonomi og levestandard i Norge.
– Statens legitime rolle er å beskytte borgernes frihet, og dette skal den (i fredstid) gjøre



gjennom politi og domstoler. Men i mange tilfeller har disse instansene handlet stikk i
strid med dette.
– Domstolene, inkludert påtalemakten, har begått alvorlige feil som har medført grove
krenkelser av uskyldige mennesker. Mest kjent er Liland-saken og Fritz Moen-saken.
Liland og Moen var helt uskyldige, men de ble allikevel dømt for alvorlige forbrytelser de
ikke kunne ha begått. Påtalemakten og domstolene hadde ikke holdbare bevis, men de ble
dømt allikevel. Mange vil også ta med Torgersen-saken i denne sammenheng.
Noe som gjør vondt enda verre er rettsapparatets motvilje mot å ta opp igjen saker. Det
har vært private aktører med Tore Sandberg i spissen som har tatt sakene opp, slik at
myndighetenes forsøk på å dekke over egne overgrep og feilgrep er blitt avslørt og brakt
til opphør. Det er også andre saker hvor uskyldige blir tiltalt på et uholdbart grunnlag,
f.eks. Bjugn-saken.
– Quick-saken. Thomas Quick var en svensk psykiatrisk pasient som tilsto mer enn 40
drap, flere av dem i Norge. Det burde være lett å forstå at disse tilståelsene var rent
oppspinn, men norsk politi tok dem for god fisk, og avsluttet etterforskningen i flere
uoppklarte saker, (og det samme gjorde det svenske politiet). Siden søket etter de
virkelige gjerningsmennene opphørte kunne en rekke av dem puste lettet ut iogmed at
etterforskningen ble avsluttet.
– Fornorskingspolitikken ble i lang tid ført overfor samene. Samiske barn ble tvunget til å
lære norsk kultur og språk, samtidig som det var nærmest straffbart å benytte samisk og
dyrke den egne samiske kulturen. Dette var et grovt overgrep, og det statlige
skolesystemet ble brukt for denne krenkende og undertrykkende politikken.
– Under en årrekke foregikk ulovlig overvåkning av folk på venstresiden på tynt eller
ikke-eksisterende grunnlag. Myndighetene benektet i lang tid at slik overvåkning hadde
funnet sted.
– Også ytringsfriheten har vært utsatt for krenkelser: Forfattere som Hans Jæger (1854-
1910), Agnar Mykle og Jens Bjørneboe er blitt stilt for retten pga. bøker. Så sent som i
1980 ble filmen Monty Pythons «Life of Brian» forbudt med blasfemi som begrunnelse.
Bjørneboe måtte forøvrig rømme landet etter at hans roman «Under en hårdere himmel»
kom i 1957. Romanen var et oppgjør med landssvikoppgjøret i Norge etter andre
verdenskrig og utløste sterk debatt. Bjørneboe kritiserte særlig bruken av dødsstraff og
lover med tilbakevirkende kraft, og mener oppgjøret var, hardt, hadde preg av brutal og
usivilisert hevn, og rammet mange rettskafne mennesker.
– I barnehjem og ungdomsfengsler (f.eks. Bastøy) ble beboerne ofte grovt mishandlet, av
betjeningen og fangevokterne som ledd i det pedagogiske opplegget.
– I perioden frem til ca. 1970 ble et stort antall mennesker tvangssterilisert. Dette var folk
som myndighetene mente ikke burde få barn; fordi de var tatere, psykisk
utviklingshemmede, «minusvarianter» eller bare fordi de var vanskelige å ha med å gjøre
for ordensmakten.
– I perioden 1941-1959 ble over 2500 mennesker utsatt for lobotomi i Norge.
Sammenlignet med andre land er dette et meget høyt tall. Dette var i utgangspunktet
betraktet som en velment medisinsk prosedyre. Den portugisiske legen Egas Moniz som
utviklet metoden fikk Nobelprisen i medisin i 1949. Men man burde forstått at dette var et
drastisk overgrep. Den siste lobotomioperasjon i Norge ble utført i 1974.
– I Norge er det tradisjon for at myndighetene viser ettergivenhet overfor diktatoriske
regimer. I strid med all sedvane var ikke statsminister Solberg og stortingspresident
Olemic Thommessen villige til å møte fredsprisvinneren fra 1989, Dalai Lama, da han var
på Norgesbesøk i mai 2014. De ville ikke møte ham fordi de ikke ville støte
kommunistregimet i Kina.
– Statsråder i Stoltenberg-II-regjeringen presset redaktør Vebjørn Selbekk til å be om
unnskyldning fordi han hadde benyttet seg av sin ytringsfrihet ved å trykke tegninger som
var krenkede ovenfor muslimer. Istedet for å forsvare ytringsfriheten gikk Statsråder som
Jonas Gahr Støre og Bjarne Håkon Hanssen terroristenes ærend ved å støtte de som



begikk eller truet med å begå terror.
I sin kampanje for å bekjempe ekstrem islamisme samarbeidet Oslo-politiet med Tawfiiq
Islamisk Senter, som anbefaler sine tilhengere å drepe homofile og å steine utro kvinner.
– 22.07.2011 avslørte at beredskapen var nærmest ikke-eksisterende. Det eneste
politihelikoptret hadde ikke betjening, varslingsrutinene sviktet, tips som ble levert inn til
alarmsentralen ble ikke fulgt opp, osv. Politifolkene som ble sendt til Utøya visste ikke
hvor den var; de kom til feil brygge; og måtte dra til en annen som lå lenger unna; båten
ble overlastet og fikk motorstopp. Før dette fulgte politiet en instruks som sa at de ikke
hadde lov til å gripe inn fordi det var farlig for tjenestemennene, så de sto ved veien og
dirigerte trafikken (denne instruksen ble senere endret). 
Mens politiet somlet var det et stort antall private som med risiko for eget liv dro ut i sine
båter for å redde skrekkslagne ungdommer på flukt fra terroristen.
Er Norge verre enn andre land?
Det ble avslørt at beredskapen i Sverige etter drapet på Olof Palme og i USA etter drapet
på president Kennedy og angrepene 11.09.2001 også var helt elendig. Det er ingen grunn
til å si at beredskapen i Norge 22.07.2011 var vesentlig dårligere. Men det er liten grunn
til å hevde at Norge er så mye bedre enn andre land.
– Kan man se noen fellestrekk og linjer fra dette?
Mange nordmenn har en holdning som innebærer at det er akseptabelt å trakassere folk
som er svakere enn dem selv. En mengde grupper har vært utsatt for undertrykkelse,
trakassering, og i mange tilfeller grov mishandling, som myndighetene har stått bak eller
godtatt. Det gjelder tatere, samer, barnehjemsbarn, psykiatriske pasienter, tyskertøser,
forfattere, redaktører, osv. 
Videre er lederne ettergivende og krypende overfor makthavere: nazi-regimet på 30-
tallet, Kina i dag.
Det er ikke et pent bilde, men kanskje det er slik overalt, i alle land. Men det er ikke er
opplagt at Norge er best i verden og at det ikke er typisk norsk å være god.
Blir helsen bedre? 
– Overvekt er et stadig voksende problem i Vesten. 
– Stadig flere lider av psykiske problemer, og det gjelder også barn.
Blir utdannelsesnivået bedre? 
– I global indeks for kognitive evner og realisering av utdanning er rekkefølgen slik:
1. Finland, 2. Sør-Korea, 3. Hong Kong, 4. Japan, 5. Singapore, 6. Storbritannia, 7.
Nederland, 8. New Zealand, 9. Sveits, 10. Canada, … 17. USA, … 27. Norge … 
Land utenfor det tradisjonelle Vesten gjør det godt, mens sterke og rike land som
Storbritannia, USA og Norge kommer relativt dårlig ut.
Mange i Vesten tar høyere utdannelse. Antallet doktorgrader har økt fra 200 rundt 1980
til nærmere 1500 i 2012. De preges av stort antall og enkle mål, med mangel på kvalitet og
dyptpløyende kunnskap. 
Det opplyses heller ikke om doktorandene utdannes til å ta del i det private næringslivets
arbeidslivsrelaterte verdiskapende produktive, ikke-statsstøttede virksomheter. 
Mange temaer har i tillegg liten verdi og som kun kan gi jobber i byråkratiet og
statsfinansierte virksomheter. F.eks. er eksperter på gamle testamentet, kjønnsforskning,
sosiologi eller «dukketeater i middelalderen» mindre attraktiv for næringslivet enn de
som kan mye om materialteknologi, energi, skipsfart, fiskeri, olje og gass.
Avslutning. Man bør respektere hverandre, og dette inkluderer å respektere de som er
litt eller mye annerledes. Vi bør ha en stat som i minst mulig grad krenker borgernes
frihet, og helst ikke i det hele tatt. Videre bør staten effektivt beskytte borgerne mot
angrep, både fra andre land, og fra angrep og terroraksjoner på norsk jord. Den bør være
ekstra påpasselig overfor det som skjer i statens navn, via statens egne organer; inkludert
politi og rettsapparat.
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