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historie:
Vårutenrikspolitiske
av
Enfortellingi skYggen
1905-syndromet?
Tirri:r:
Fonrartsn:
Forr-qc:
KRoNrrr:

SeglettilAudun
Hugleiksson
(ca.1.240- 1302)

' Del I og Del II
opprinnelig utgitt hhv.
1964 og 1967,gienutgitt
i 2005 sammenmed den
tidligere upubliserteDel
III
'zDet rikholdige (og
nyttige) noteapparatstår
ikke for Masengs,men
for utgivernes og spesielt
kommentatoren Mjøsets
regning.

Utsikt over de nord-europeiske staters
utenrikspolitikk i de siste århundrerr
Einar Maseng:
Universitetsforirrget. Osio
Odd Gunnar Skagestad

ble skreveti - belysesi Lars Mjøsetsgrundige
vil ha registrertat det i
OssEnvANrpKoLLEGER
introduksjon til verketsDel I.
løpet av foråret dukket opp en skulpffir nær
hovedinngangentil Nordkvartalet (rett utenior
vinduenetil vårt nå henårne bibliotek,ja"')' En
EinarMasengsprosjekt
skulptur til æreforJørgen Løvland, som uwilsomt
tema fremgår av titelen: Her
Vrnrtrs AMBISIØsE
fortjente et minnesmerke. Med inskripsjonen
- i tid og rom - fremdynamisk
gis
og
en bred
er dettemin<Norgesførsteutenriksministeru
statersutenriksPoli*
nordeuropeiske
av
de
stilling
nesmerketsamtidig et monument over vår histoforholdet mellom
av
uwiklingen
tikk, herunder
rieløshet: Et 6nrydig budskapom at Norgeshisog i forhold til det
innbyrdes
statene,
t
nordiske
de
torien begynte i 1905,en påminnelse- hugget
statssystemet.
ta
europeiske
sten - om vår manglendevilje eller evne til å
Forfatterens fremstillingsform synesikke å være
inn over ossden forestilling at Fedrelandetkunne
av noen trang til å tekkesfaghistorikere,
uteninspirert
ha hatt noen utenrikspolitikk - ennsi noen
noen åpenbartønskeom å imponere
av
ei
heller
riksminister - før den tid.
overtydelig formalkompetanse'F{er
med
leseren
Et budskapsom forutsetterat ruvende
staffasjei form av
lite
teoretisk/akademisk
6nt
er
skikkelsersom Hauk Håbrok ogAudun HugleiksOmautoriteter'
til
åglige
henvisninger
direkte
son usynliggiøres,og at senereseklersaktører
De
fravær'2
sitt
ved
glimrer
fotnoter
stendelige
på Norges utenrikspolitiskearenaavskrivessom
Mjøsets
inkl.
sider,
(tilsammen
967
tre
bindene
skyggefigorer,suspekterepresentanterfor <fire-for
fildige efterord) formidler et enormt kunnskapshundreårs-natten>og angiveligesannhetsbevis
tilfang, og det skinner igjennom at fodatteren har
myten om <svenske-åkeD.
hatt tilgang til et stort antall førstehåndskilderi
I sitt trebindsverkUtsikt.'. går ikke Einar
politiske aktørers
Masenglenger tilbake i historien enn til 1500-ta1- form av aktstykker fra sentrale
til skue i henkildehenvisningene
Å
stille
arkiver.
let. For dagensnorske leserer dette likevel mer
synesimidformkrav
akademiske
hold
til
bestemte
enn nok til å åpne døren ril et kunnskaps-og
fra
anliggende
prioritert
noe
vært
å
ha
ikke
samlertid
som gir et vesentligmer
erkjennelsesunivers
side.
forfatterens
mensattgrunnlag for forståelsenav norsk utenMasengsstil er fortellende - undertiden på
rikspolitisk historie, enn den som vårt vedvarende
grensen
til det kåserende- og samtidig gienhar forlenetossmed.
<1905-syndrom>
dette dog uten å henfalle
analyserende,
nomført
Etter en innholdsrik og omskiftelig karriåre
av det plagsomtesosjargong
til ågterminologisk
i norsk utenriks$enesteutførte Einar Maseng
bærer
setningsbygning
og
Ordvalg
slaget.
teriske
(1880i1972) et historisk forfatterskapsom inntil
uttrykksform'
byråkratiske
tids
preg
av
sin
visst
et
nylig er blitt liggende upåaktet. Dette - og andre
Dette beryr en lett snirklete fysk- og danskpåvirinteiessanteforhold vedrørendefodatterensbakket syntaks,hvor presisjoner gitt forrang fremfor
grunn og den historiskekontekstendetteverket
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i en debatt som egentlig haddevært mer aktuell
70-80 år tidligere,da geopolitikkensgrunnlegger
Rudolf Kje116nog retningensøvrige ånebærere
Halford Mackinder og Karl Haushoferformulerte
sine utenrikspolitiskedoktriner med det motsatte
kjernepunkt, nemlig at nettopp de geografiske
forutsetningerdrkterer et landsinteresserog rettferdiggjør detsutenrikspolitiskedisposisjoner'
I Masengsverk ligger merkantilistiskinspirerte synsmåteroppe i dagen' Dette gielder i om
mulig enda sterkeregrad forfatterensgeopolitiske
perspekriv.Uttrykkene geopolitikk/geopolitisk stårriktignok knapt noe stedå lese,og man
finner {å eller ingen uttrykkelige referansertil
geopolitikkensforannevnteguruer og deresteogeopolitiskeperspektiv retiskearbeider. Ikke destomindre er verket
Forfatterens
av rendyrkedegeopolitiskebetraktFonrarrrnr,N unnlater i påfailendegrad å kokettere giennomsyret
ninger, analyserog tankegods.Nøkkelbegreperi
med teoretiskeknagger,eiler å redeglørefor id6såmåte er de naturgitteinteressemotsetningene
grunnlagetfor sine anal1'ser.Et slikt id6grunnlag
spesielti
og <landmaktenD,
mellom <sjømaktentr
eksqeaplfimen
tiistede,
grad
er riktignok i høveste
over
kontroll
tilknytning til spørsmålvedrørende
seresi liten grad. For en uforberedtleserer dette
flerbrukes
handelsveier.I dette aktøruniverset
problematiskfordi det dreier segom implisitte
osjømaktene>
på 1600-talletom
tallsbetegnelsen
<skoieo
eller
reminger
forutsetninger- tankesen,
om England
England og Holland, på 1700-ta11et
- som
innen historie- og samii:nnsforsråelsen
og Frankrike,mens Masengderetter går over til
en leseri dagensglobaliserteverden (og med et
i bestemtform
å bruke betegnelsen<sjømakten>
sikkerhetspolitiskrankeuniversformet av en epoke
om England alene (hvor forfatterensforetrukne
med ideologiskekonflikter og "kald krigs>konform <Englandrforståsi sin uwidede berydning
stellasjoner)giennomgåendeer lite fortrolig med'
som Storbritannia,tlK eller det britiske imperEt ord som
Ett eksempeler merkaøtilkmen:
betegner
ium i videre forstand). <LandmakteneD
nok mangemener å dra kjenselpå.men er vi
og
Preussen
først ogfremst Russland,men også
uten videre innforstått med hvilken enorm påvirkdobdessuten
dets arvtagerkeiserriketTyskland,
ning merkantilistiskebetraktningsmåterhaddepå
Østerrike-Ungarn' som fofatteren
beltmonarkiet
en
glennom
praksis
og
utenrikspolitisk tenkning
gjennomgåendekun omtaler som <Habsburg>'
lang epoke?
Forfatterensoppfatning av de nordiskelandspoEt annet eksempeler stikkordetgeopolitikk:
sisjoni det større nordeurop6iskebilde kan langt
I sin grunnberydning en kvasi-vitenskapsom
på vei forståsved hansbruk av betegnelsen<sundble utviklet på begynnelsenav 1900-raliet,og
statene))om Danmark og Sverige. Nettopp den
som blant annet skulle danne det ideologiske
geografiskebeliggenhetved Øresund og Storebælt
grunnlaget for Nazi-Tysklandsutenrikspoiitikk
har opp giennom århundrenemedført en særlig
. D enne forståelsen
(<kb ensraum,>-konseptet)
spill om konsårbarheti forhold til <maktenes>
forkludres i våre dagerved at allehåndepolitiske
trollen over Nord-Europas viktigste handelsvei.
kommentatorer høyst gierne - med sufiisantfoI'
I skrivendestund er det en motesakå snakke
fengelighetog uten å rødme - benytter ordet (og
om <forsyningssikkerheomht. olje/energi. I
på'en måte som
det avlededeadjektivetgeopalitisk)
den merkantilistiske epoke var det tilsvarende og
målbærerat det nå er reduserttil et moteuttrykk beslektedetemaet spørsmåletom kontroll med
trygt løsrevetfra sin grumsetegrunnberydning og
handelsveiene.Dette var et behov og et probuten fnugg av normativt meningsinnhold'
- fremfor alt
lem som særliggjaldt <sjømaktenen
I en artikkel i tidsskriftet Samtidenr 1997
England. Først og fremst var det et spørsmålom
dlbakevisteforskerenIver B. Neumann med stor
derforakt den tanke at det skulie bestånoen sammen- sikkerhet for tilførsler av strategiskeråvarer,
sikkerhet
nest- i srigendegrad - et spørsmålom
heng mellom et lands utgnrikspolitikk og evenfor eksport av ferdigvarer.De viktigste strategiske
tuelle geografiskedeterrninanter. Et friskt innlegg

eleganse.Til trossfor generøsbruk av utropstegrr
kan forfatterensspråkføringalt i alt virke noe tørr,
men hansgrep på stoffet giør at fremstillingen
(nesten)aldri blir kjedelig.
Foråtteren tar utgangspunkti Kalmarunionens
forlis i 1523,en tildragelsesom etter hanssyn behistoriske
rydde slutten på de skandinaviskeiands
ha
ville
som
mulighet til å skapeen riksenhet
arena
politiske
kunnet opptre på den europ6iske
som en maktfaktor av første rång,og ikke bare
- som de senereårhundrer skulle vise - i stigende
i storgrad som et knippe salderingselementer
maktenessplitt-og-hersk-spill.
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relemdfrteri
stormaktenes
splitt-oghersk-spill.

betraktninger,
analyserog
tankegods.

råvarerfor <sjømakten,var i seilskutetidensåkalte
(navalstorest- mastetøInmer'tjære og hamp som
behøvdesfor orlogsflåten.Dette var råvarersom
måtte importeresfra Norden, Østersjø-landene
og Russland,og som beryddeavhengighet1" iTpårweien v-taØresund/Storebælt.Og Englands
økettde sårbarhetoverfor hindringer av landets
eksport av Grdigvarer ble demonstrert under Napoleonskrigene,da Frankrikesblokadepolitikk var
finansielleryggrad'
,rærrredå knekke <sjømaktens>

spillMaktenes
avmakt
og småstatenes

Et minne over vår
historieloshet?

%mr
Ætterffistidens
atlantiske

alliansePolitikk.

M-or nErrB merkantilistiskeog geopolitisk opptrukne bakteppettegner Maseng et mangetasettert
bilde av et utenrikspolitisk spill preget av Perrodiske kriger og enda hyppigereskiftendeallianser
mellom <.makteneo.Heller enn et null-sum-spill
hvor 6n aktør søkerfirll uttelling på tilsvarende
full bekostning av en annen' avtegneset bilde av
kompliserte aweiinger hvor <maktene)søkerå
hindre konstellasjonerhvor 6n eller flere av dem
kunne tenkeså bli for overmektigei forhold til
de øvrige. Det er et spill hvor hver aktør har
- og undertiden innbyrdesmotsammensatte
setningsfilte- interesserog beveggrunner'-Og .til
det er spill hvor de småstaterstort sett er dømt
storutenfor
å tap.. brrt"r, de søkerå holde seg
i
maitskonfliktene eller wertimot søkertrygghet
resultatet
vil
alliansemed 6n eller flere av de store,
til syvendeog sistbli det samme- de ender opp
når de storesmellomregnsom salderingsposter
skaperskal giøresopp' Så ogsåfor de nordiske
hnås vedkommende- de haddesin historiske
sjansei Kalmarunionen' senereskulle de bli offer
å, .grr" innbyrdesstridigheter og for <maktenes'r
splitt-og-hersk-politikk. Bak utfallet av de mange
hendelseri Norden - fra S1wårskrigen
irr*"Åt"
1563-70til det tyske angrep9' april 1940 - aner
vi hele tiden stormakteneskryssendeinteresserog
one
manipulerendedisPosisj
Anvendt på norsk utenrikspolitikk i det 20' århundre,ffr Masengsanalyseen kritisk brodd mot
såvelmellomkrigstidensnedrustedenøytralitetskurs som mot etterkdgstidensatlantiskealliansepolitikk. Masengsreseptfor småland som ønsker
å bevaresin selvstendigheti en stor og ubarmhvor
hjertig verden,er den såkaltesmåstatsrealisfie'
best
åller
,inpnå n ytrotiteter enhovedingrediens'
det
ville
land
øt Notg" og de øvrige nordiske
lrtr. o* man kunne gå sammeni et statsforbund
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tuftet på strengnøytralitet utad, og med en ffovermed
digheiforankret i et sterkt forsvarssamarbeid
høy militær beredskaP'
Ikke spesieltoriginale tanker'kan man sak*
tensbemerke- slike betraktningervar fremme
bl.a.tøt Norge i 1949 valgteå gå med i NATO'
uten at realismeni såhenseendeble vurdert som
tilstrekkelig overbevisende.Det må imidlertid
erkjennesat Masengsverk - med forbehold for
detsideologiskbefengtepremisser- gir en veldokumentert og solid argumentasjonfor en utenrikspolirisk kurs som vi ellers,med etterpåklok,kap"rs briller, lett kan ftistes ril å avfeiesom naig
svermeriskeller historiskpass6.

tilnærming
Denanalytiske
Er rnnxr vro Masengsverk som giør lesningen
særligstimulerende,er hansglennomsaendgan1
nestenhele dden
$dsG tilnærming, hvor analysen
resonnementer'
etterprøvesved kontrafaktiske
Hvilket ikke må forståsdithen at forfatteren
bedriver såkaltkontrafaktisk historieskrivning
(en idrett som denne anmelderikke vil tilkjenne
annenverdi enn en hvilken som helst annen usermen at forfatterentestergehalten
iøs selskapslek),
i srneresonnementerved å stilie (og forsøksvis
besvare)spørsmåletom hva som ville eller kunne
av et annet handlingsha vært konsekvensen(e)
valg enn det som angieldendeaktør faktisk foretok. Om ikke direkte interaktig er dette dog en
dlnærming og en ftemstillingsform som inviterer
leserencil å testeut sin egenforståelseav (og eventuelle motforestillingermot) de resonnementer
som fofatterens analysebygger på'
I trebindsverketsforord kommenterer utgiverne gienoppdagelsenav Masengsforfatter*t.p og gienutgivelsenav dette verket med at
tvtasengsarbeiJ om forholdet mellom de nordiske
har bestateneog det europeiskestatssystemet
sam-.
moderne
av
tydelig ågiig ryngde sett i lys
*""fig'"""a" historisk samfunnsvitenskap'Med
de foran an{ørteforbehold hva spesieltangår
Masengsmerkantilistiske og geopolitiske forank,irtg, d"tt. en vurdering som denne anmelder
",
kan slutte segtil.
Men er det noen fullgod grunn til anbeåle
kolleger å lesedette bindsterkehistorieverket?
Kan hende ikke. Men bak den innledningsvis
omtalte Løvland-skulptur befant det segengang
et bibliotek. Det er der ikke lenger' Skalvi si at
d6t er grunn god nok? '

