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NAMSOS IN FLAMMEN

AV ODD GUNNAR SKAGESTAI)

"Sannhetener krigensfØrsteoffer" er et visdomsord
som gjerne tilskrives den greskedramatiker Aiskylos
(525-456f.Kr.). Fra alders tid har makthaveresmålrettedeanslagmot sannhetenantatt to hovedformer,
henholdsvissensur (undertrykkelseav informasjonsMen
spredning)og desinformasjon(løgnpropaganda).
fri
mekampen mot sannhet, faktisk kunnskap og
ningsdannelsehører ikke bare krigen til: Slik maktutøvelsehar opp gjennomhistorien,det væresegi fred
eller krigstid, vært en systematiskdel av makthaveres
bestrebelserfor å vinne, konsolidereog beholdesine
For ordensskyld:Dog ikke like ille elmaktposisjoner.
ler omfattendeallestederellertil alletider...
Verstingenheter Danmark-Norge,og tidsrommet
var 1536-1814.

ØysteinRiansbok er en svinetungmurstein på'7I3
sider, hvorav 50 sider kildehenvisningerog registre.
Med til sammen 1949fotnoter fremblr den et grundig
dokumentert og faglig imponerendepion6rarbeid om
et lite påaktet tema i vår historie. Et faghistoriskverk,
javel - i førsterekkeskrevetfor en engerekrets av proMen historieer et tema som stadigenfessorkolleger?
gasjereret bredt publikum.
La det med 6n gang være sagt at det fascinerende
stoffet som Rian her avdekker,bør treffe både en geleserkretsog dem av osssom
nerelthistorieinteressert
mer spesielter opptatt av yringsfrihetens kår - før og
nå. I tillegg skalforfatteren krediteresfor en grei og Ieservennligfortellerstil og språKøring (somkun stedvis
forstyrres av et litt anstrengt innslag av slike former

som tidligere ble benermt"radikalt bokmåI"). I Sensuren i Danmark-Norgegår Rian mer ambisiøsttil verks
enn hva bokenstitel bærerbud om. Her flaggerforfatteren sitt engasjementvis-å-vis et hovedtemai norsk
historieskrirrnings"langelinj er" - nemlig hua dansketiden betyddefor Norge,I såmåte har ulike skoleri ulike
epokerformet den toneangivendeoppfatning:
Våre18O0-tallshistorikere
med P.A.Munch og Ernst
Sarsi spissenbetraktet i hovedsakperioden fra Kalmarunionen i 1397og særligetter selvstendighetstapet
i 1537som en nasjonal ulykke, hvor Fedrelandetble
påført undertrykkelse,ødeleggendekriger, utarming
og økonomisk utbytting. Kun den stolte selveiende
norskebonde klarte å motstå pressetfra okkupasjonsmakten, og ble bærebjelkenfor den nasjonalegjenfødelsensom etter 1814skulle komme som befriende
kontrast til den forutgående "firehundreårsnatten".
Dette var en analysetradisjonsom ogsåsenerehistorikere som HalvdanKoht ogArne Bergsgårdvidereførte.
Fra midten av 1900-talletovertok revisjonistene
det faglige tolkningshegemoniet Med historikere
som SverreSteen,Knut Mykland og deres elever ble
det etter hvert mer commeil faut å se på unionstiden
med Danmark som en vekst- og blomstringstid- Økonomisk, sosialt og kulturelt. Frederik IIIs statskupp i
1660-61og KristianVs NorskeLov av 1685etablerte
grunnlagetfor en moderne forvaltning og knesettelsen
av et rettsstatligstyresettmed et relatir,tukorrupt embetsverk.Det var riktignok et enevelde,men trossalt et
opplyst enevelde,hvor folket - den uavhengigenorske
bondestand- nøt godt av et behageliglar,t skattenivå.
En epokebasertpå et konsensus-preget
interessefellesskapmellom styrerne og de sty'rte.Noe som igjen
skulleforklare den gradvisepolitiske modningen som i
sin tur muliggjordefrigjøringsverketi 1814.
Det er sistnermteidylliserendeog fortsatt toneangivende historikertradisjonsom Rian utfordrer i sin bok
om sensureni Danmark-Norge.Dokumentasjonener
overveldende,og de fakta som avdekkesgir et 6ntydig
nedslåendebilde.
Den statsdannelsensom Rian beskriver (willingrikene Danmark og Norge samt hertugdømmeneSlesvig og Holstein),er Oldenburgdlmastietskonfesjonelle
(evangelisk-lutherske)
stat- først i form av den "aristokratiskefinstestaten"fra 1536,deretter enevoldsstaten

fra 1660-61.Det var imidlertid ingen løs føderasjon,
men en hdlstat som i stadig sterkeregrad ble strengt
sentralstlrt fra Københarm.Dette gjaldt ogsåi høy grad
mulighetenefor å kunne )tre segfritt, - et mulighetsrom som til stadighet (bortsett fra en kort periode på
beglmnelsenav I77}-tallet) ble stadig sterkere innsnewet. Denne boken viser hvordan de offentlige ytringene ble gjennomregulertog overvåket,og hvilke
konsekvenserdet fikk å forbryte segmot regimetspåbud.
Sett gjennom vår tids briller fremstår DanmarkNorge her som et gjennomført brutalt og totalitært
samfunn: Et samfunn hvor ikke minst sensur og beslektedevirkemidler ble benyttet med stor entusiasme, nidkjærhetog oppfinnsomhetfor å sikre at Kongensundersåtteraldri henfalt til sedløshet,aldri forlot
den smalevei og aldri lot styggetanker forstyrre deres
ubetingedehengivenhettil dereselskedemonark. En
hengivenhetsom måtte være absolutt, gitt at Kongen
hadde sin legitimitet fra Gud og følgelignærmestvar å
ansesom Gudsstedfortrederpå Jord.Et samfunnhvor
ordtaket "Vox Populi,Vox Dei" (latin for "Folketsstemme er Guds stemme", tilskrevet Karl den Storeslærer
Alkuin (735-804)i et brev til sin elev)måtte fortone seg
som det ultimate kjetteri.
For en anmelder som på nært hold flkk oppleve
Sovjetunionenpå 1970-tallet,er parallelleneåpenbare: I begge tilfeller ser vi et totalitært system som
bare kunne opprettholdesgjennom et vanntett informasjonsmonopolog et altomfattendekontrollapparat
med drakoniskefullmakter og straffemetoder.
Sammenligningenmed Sovjetunionen er anmelderens,ikke Rians.Den er hellerikke, isolertsett,helt
rettferdig:En sak for seg er hvordan 16-1700-tallets
Danmark-Norgefortoner segsett under vår tids synsvinkel, en annen ting er hvordan dobbeltmonarkiet
kommer ut av det i en sammenligningmed andre stater i sin egen samtid. Dette var jo en epoke hvor Europa - kort fortalt - gjennomlevetanseligeporsjoner
med krig, ødeleggelser
og elendighet,stundomunder
despotiskeeneherskere,stundom med lovløsetilstander ispeddblodigerevolusjoner.I dette sørgeligehelhetsbildetvar Danmark-Norgetrossalt, relatir,tsett, et
"lov-og-orden"-samfunn,hvor almuen endog hadde
mulighet til å fremføre petisjoner (såkaltesupplikker)

til Kongen dersom hans tjenere skulle ha opptrådt
uretMst?
Men Rian går ogsåkomparativt til verks,og formidler et solid tilfang av materiale for andre europeiske
lands vedkommende. Og i denne sammenligningen
kommer ikke Danmark-Norge særlig flatterende ut,
hverken når det gjelder sensurinstituttet spesielt eller ltringsfrihetens kår generelt. Foregangslandenei
så måte - Opplysningstidensliberale avantgarde- var
Nederlandeneog England,men ogsåPreussenog de
mangemindre tyskefinstedømmeneoperertemed en
vesentlig mer generØstakhøyde enn hva Oldenburgernetillot sineundersåtter.Opplysningstidenstanker
nåddetil slutt ogsåNorge,hvor vi i 1814bevilgetoss
Europasmest liberale grunnlov. Men det var til tross
for - og ikke på grunn av - det stl,Tingssystemet
og den
styringskulturen som vi hadde arvet fra det oldenburgskedobbeltmonarki.
I tillegg til å punktere myten om "det opplysteenevelde" legger Øystein Rian i sin fremstilling stor vekt
på den religiøsedimensjon av Danmark-Norgesmakthaveresbruk av sensurinstituttetog andremeningsundertrykkendeverktøy.At bokens fremstilling starter i

hadde kommet bedre ut av det om vi hadde sluppet å
bli påtvunlet de fremmede makthavernesstatsreligion. Slikekontrafaktiskespekulasjonerer sjeldensærlig
fruktbare. Til Riansfortjenestemå siesat han (til tross
for egne åpenbaresympatier) unngår å tegne et slikt
6nsidigsort-hvitt-bilde.
Denne boken bør lesesmed et sideblikktil temaets stadigvedvarendeaktualitet - ogsåi våre dager.Et
poeng med orwellianske konnotasjoner er hvordan
de stadig mer omfattende innskrenkninger i ytringsfriheten mot slutten av 1790-talletble solgt inn som
nærmest det motsatte,under merkelapper som Trykkefriheds-forordningen.
Analogienemed vår egentids
Norge er mer beklemmende enn man kanskje skulle
like å tro: Under foregivendeav å ville gi ytringsfrihe-

ten et sterkererettsvernvedtokvårt egetStortingfor 10
år siden en revidert 5100i Grunnloven- selveytringsfrihetsparagrafen.Den nye paragrafteksten(som ble
tre ganger så lang som den opprinnelige) medførte
gjennomgåendeet mer utvannet og til dels svekket
ytringsfrihetsbegrep.Selvehovedbudskapeti den opprinnelige Sl00: Frimodige Ytringer om Statsstyrelsenog
huilkensomhelstanden Gjenstandere Enhuer tilladte
1536er ikke tilfeldig: Det norske selvstendighetstapet ble riktignok beholdt, men med følgende ominØse
(som ble fullbyrdet i 1537),falt også sammen med
tilføyelse:Der kan kun sættesslige klarlig defi,nerede
iverksettelsenav reformasjonenpå norsk jord. Avskaf- Grændser
for denneRet,huor særligtungtueiendeHenfelsenav den norskestat, fordanskningenav Norge og
syn gjøre detforsuarligt holdt op imod Ytringsfrihedens
Begrundelser.
de danskemakthavereskamp mot katolisismensresiSærligtungtueiendehensyn- smak på formulerinduale, men gjenstridigeelementerble (gitt den aktuelle historiskekontekst)integrertesider av sammesak. gen, gjennom alle tider selvestandardhjemmelenfor
I detbredereinternasjonaleaktørmiljø,som ogsåDanmark-Norgevar en del av, ble dagsordensatt av motreformasjon og religionskriger.At de seirendeparter
tydde til religiøsensrettingved bruk av brutale tvangsmidler, var imidlertid ikke noe som protestantiskeherskerehadde monopol på. Når så er sagt, qmes Rians
funn å dokumentere at ensrettingen skulle bli mer
total og vedvarendei Danmark-Norge enn i Europa
for øwig. (Dog må siesat spesieltFrankrikesreligiøse
(katolske)ensretting etter opphevelseni 1685av Det
Nantiske Edikt var fullt på høyde med hva DanmarkNorgesprotestantiskeenevoldsherskere
leverte.)
Blant pavekirkensqrnpatisører har det i våre dager
vært en tiltagendetendenstil å betraktereformasjonen
i Norge som en nasjonal ulykke, hvor vi som nasjon
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all illiberal fullmakts- og unntakslovgivning.
Dette er en bok som ikke er ferdiglestennsi ferdig
fordøyeti en håndvending.Verketsblotte dimensjoner
(ogkanskjepris?)innebærerat anmelderennestennøler med å rope Løp og kjøp!- men barenesten!
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