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Oftekanvi se Høyreog Ap bli omtaltsom(statsbærende
Mendet var Nasjonal
Samlingsominnførtebegrepet.
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Saken:

a Artik*elforåttæn dithrteEr her
mediens brukar begEpet(statsbærendepartiD,HanpekerPåatbe
tegrclsen oppriotr.lig ble bruK av
vidkun qu'6lin9sNæ.ionalSamling,
men at detri dag- misviænde.-brukesi qnble av detradi5t-ofleustoE
polit&ke partiene,atgda *rliq Ap
og Høyre,

Forfatteren:

Vlsse begrcper og fenomener
som mm hodde og håpet at me
hadde gjort seg ferdig med, bil
en lei tendens til å dukke opp
igien og peke nese av oss. Det
gielder blmt met deler av den
totalitære ståts tånkegods- Media
fortelkar til det \iedsomelige
le oss at i våre dager er det den
$m gielsåkalte nylibsalismm
som
der og mukedstenlningen
rår. lbmJmderståten, for ikke å
snakke om den totalitÆre slat, s
et koNept som er pilkert, nei
døupet - på historios slrag
haug. Og best som vi nesten be
gma
å tro på det, lqlæer Drømmen om Partiståten frem som et
gufs fra en ,fortid spekket med
ikumle slsømt. Ett av de mest
gienstridiJe sienlerdene er mYwr om Det StøtsbømÅe PØti.
Eks€mpleneertallrlke. Blæt de
ferskest€ Iimer vi en utikkel
med den konglete tittelen "Bae
utennår uteuiks blir iueffiks:
rikspolitikken i patiene" i bokeo
praksis"
uterikspolitisk
"Norek
(Oslo
2006'side 190-208).Flere
steder ser vi hs Hø]re og Arbeidspartiet omtålt som .statsbærsde partier". Artikkelforfattsne er Jame Haalmd MatlarY og
Audu Halvorsen. lbrstrremte er
professor i ståtsvitenskap ved
Univemitetet i Oslo, og må såle
des ætås å ha greie på hva hw
skriver om. Men hs hu det?
BIar vi tilbake til Aftenposten
16. mai 2006, fimer vi eE debattartikkel hvor ståtsvitene Ashgs
Ali og Shoaib Sultan kwue fortelle oss at "ltp skal blj et ståtsbsende regieringsparti og koPiere Arbeiderpartiets stilling i dei
fonige århudre". Hva de to ætikkelforfatteme måtte mene om
Ftp og Ap får we så sin sak.
Men hva med utlrjrkket "stotsb@rdde (ægi qings-Yparti " 7

<Attså:Hvispartiet
svikter,raserhete
statensammen,
- intetmindre!u

g odd Gutrmrslagesbd er spesiatrådgiveri utenrikstjenst€n.Haner
oqsåforfatGravfler€bøks, bla.
(Norsk gotarp6litikli" {1975)os
(Norge påteEkelenD{2oool.
Uttrykket "Statsbaende Pdti" b1e innføn i det norske sPråk
av Nasjonal Samling (NS) som
skrlebetegnelse på seg selv,
hvilket bude ha sikret det en
uokkeug plass i historiens
Krmskapsforlaskmelaokgets "Store Norske Iæksikon' er
priwqdig tilbakeholdent i sin
omtale av dette sæegne sosie
psykopatiske fsomenet, og nøYer seg med følgsde presentåsjon: "Statsbæræde Parli. Under
den tyske oklflPæjon avNorge
utferdiget Vialktu Quisiing m
12.mils
"lov om pilti og ståtu
1942, hvor Nasjonå] Samling etter tjrsk mønster ble kalt "det
ståtsbærende Partio i Norge. I
ble det også
deEe smenieng
fastsatt strafffor å krenke eller
ægripe Partiet".
Man skulle tro at vi væ blitt kvitt
deme væskapningen da okkupasionen tok slutt og NS gikk
dukken i 1945.SIik skulle det
imidlertid ikke gå. &rkelte av de
mer tilårskome blæt oss vil sIF
sielt mimes hvorda HøYres forroC.J-Hmbroienradiode
batt på 1950-tålet ttruLte det
same ordet .statsbærmde" om
Det NoNke Arbeiderparti. Ståtsminists Eiroil Gerhudsen, som
hadde orden på begrepene, hltelet Hmbro om å slutte med det,
fivilket llmbro - forståelsesfi.rllt
nok - rettet seg etiq. F lse vil hq
lig også huske at uttrykket gjorde
en korteaig desteopptreden i
mediapå begmelsen av 1960tållet, da en yngre Høyrepoutiker (mn behøver ikke nemes
her) kom i skade for å benltLe det
om Arbeiderpartiet. Vedkommende ble omgående refset av eldre partikolleger for sin usøme
lige tåle - slik klMe mæ dog
ikke omtå.le selv biire poliiiske
motstandere! - skjønt mmens
mge alder jo væ en fomildende
omstendighet.
Men utøy forgår il{ke så lett.
For politiske al<tører og komentalorer med sus for denslags,må

(N5)som skr
SKRyI: Uttrykket (statsbærendeparti, bte innført i det norskespråkav NasjonaLSamling
fra et Ns-møtei Bergeni 1936.
uttrykket uståtsbærende Pårti"
øyensynlig ha etterlatt en spesielt søi smak i mtffen. En mersmak med residuale assosiasjoner til æsw, autoritet og fremfor a.ltæ@kt,et uttrykk med Pirrende overtoner av uhemet
maktkåtskap og ma.lrtutøvelse.
Etter hvert som årene gikk og
den politiske trena ble stadig tet-

tere befolket av stadig Yngre og
aktører,
stadig ms historieløse
for alvor lolæe
skulle utFykket
til en
og kome
ut av treverket
som gmelheder og vodighet
drømnazzen bse hadde kumet
Otto
me om. Som visedikteren
ha sagt det: Nielsen k|me
n He's dead but hz uon' t Lie
doun! "
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beg!'epet.
sorninnfØrte
Samling
detvarNaslonal
ieru.ftrten
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parmsffiten
disjoneUe, snusfonuftige og
selvtitfredse bildet av Partiet
Høye, et bilde som milge nok
vil-le kieMe igien og vse vel
væt til å forholde seg til. Et trYef
oE seit bilde. Med bakgrum
sJri leder j HøYres Studenterforiltas å ha
bud måtte lluulud
rede oå hva hæ slsev om. Dsimot iude trc1ig mlrelte - vel
også næn av Partiets egne Eedlel]mer og sYmpahsører- me
det mindre greit når atikkelforfatteren fæi det for godt å shive
føleende:
.Høye øk i sin tidlige fæe
som politisk Parti oPP r seg æ-en
frå embetsmmsstaten, nerug a
vae det statsbærende Parti i
tråd med embetsmmstmdisie
nen. og Dåden men - de te
ringsdrivendes Parti i håd medutviklingen av et kiøPmNelde os et økende mtall irdushielere).
Det er vilskelig å se hvordæ
partiet Høyre kil vse komfortåbelt med et slikt selvbi.lde. h
detpårtietsdlrperereflekser en
uforløst os uderbevisst drøm
om oatisiaten - som blottlegges?
Eilei er det lam tale om et utslag
av språktig og begrepsmessig
ufomuenhet, - en bevissfløs og
historieløs omgmg med et ord
mm sJmeslyder kielrt? I så fall er
det så mæ uvegerlig mimes
Rolv Wesenlmds (eUer væ det
Fleksnes'?) råd om å avstå fra "å
som mæ
bruke fremedord
ikke er adekvat med"
Om vi borer liti dYPere i selve
uthykket "ståtsbærende Parti"
må dei - for overhodet å ha noen
menirg - betJr et Politisk Parti
som påberoper seg å være statens
ftmdment og bærebjelke. Ætså:
Hvis partiet svilder, råsq hele
- irtet min&el
staten smen,
Ilistorien $emer få eksemPler
på slil:t. Når for eksemPel Nasjo
nal Sanling påstod at det vs et
ståtsbaende Parti, væ det en gF
bts
diqen bløff: Da NS forwt,
stod vitterlig den norske stat forts an...

debetegnelsepå seg setv,hvilket burde ha sikret begrepeten urokkeligptassi historiensskammekrok,skriver artikkelforhtt€ren. Bildet er
mm:m/gHu
h foreløpig trillminasjon kom
da daEende
sjefredå]dør Steinæ Hesson i Dagsaviss 1?april 1999fastslo at:
gilg i KrFs historie
"For første
brukes nå vittglig utFykket
'statsbaende pæti' om egen patirolle. trlse gæger ble dette ordet - som nesten alltid hæ vært
knyttet til Arbeiderpartiet nemt fra ledsmøt€ts talerstol. "
Ikke alle fet Kristelig trblkepartis nye selvbilde like høvisk.

Blmt de mer foHgedevdlløyres nesueder Inge Løming, som
på sitt eget IErtil,ardsøtes
tålostol qEte av følgæde haftsalve:
ovi får tå det som æda ettegn
på at hukomelsestapet
i Norge
nå sblitt akutt. Det o aldeles
metringsløst å snatke om et
parti" i et pilla"statsbæde
mentarisk dmolqati, og særlig i
forbirdelse med et parti som ha
mellom 10 og 15 prosent i oppslutning- Det eneste partiet som

ha fomøkt å me statsbtrende,
op*erte i tiden mellom 1940 og
1945.Jeg vii il<ke engæg newe
dets nam" (Aftenposten 25. april
r999).
D€t skull,e lmldlertld melde seg
på flere liebhabue i konlamm.
sm om å få smykke seg med honnørcrdet. I artikkels
"Høyre ha
røttene i behold" i u. 3-2005 av
tidsslriftet Minerva krmne Torfomidle det trabjøm nrnlud

Det nærmeste man komer et
uirkelig statsbaende pæti, ru
da hells ikke NS, mo DetAllssse
russiske Kommistparti,
Sovjetunionens Komuistparti
(SIIKP), som i 1922sørget for å
opprette Sodehnionen (unionen
av Sovjetiske Sosialistiske Republikker, fork. US$R). Da SUKP i
1990-1991 Fknet for alvor,
sprakk også USSR.
En interessui historie og et
fascinefende tero, men vel noe
fiemt fra det noreke Høyres autc
riserte seh{oxtåelse? Og vel heller ikke noe robust forbilde for
adre norske politiske Partier,
det være seg Ap, KrF eller trlp?
Odd G[nnarSkageliad
oquns@broadF*.no

