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Hva skal til for å kontrollere
et samfunn?

Litteraturen soms
Til alle tider har myndigheter og an-
dre autoriteter forsøkt å stoppe spred-
ningen av tanker og ideer som på ideo-
logisk eller politisk grunnlag har vært
i strid med de rådende ideer. Allerede i
dagene etter 9. april 1940 innledet
tyskerne en kampanje for å sikre seg
kontroll over det litterære livet i Nor-
ge.

For å kontrollere et samfunn er det
nødvendig å styre folks tanker og yt-
ringer. Nazistenes mål om å skape en
ny, germansk verdensorden krevde en
streng kontroll av all type motkultur.
Alle forsøk på å problematisere nazis-
men eller stille spørsmål ved den na-
zistiske ideologien ble forbudt. Det
skulle skapes et positivt bilde av Nazi-
Tyskland. For å oppnå dette benyttet
nazistene seg av blant annet sensur,
beslaglegging og propaganda. Stiftel-
sen Arkivet har i den siste tiden vært
involvert i et internasjonalt prosjekt
tar sikte på å belyse nazistenes beslag-
leggelse av bøker før og under andre
verdenskrig.

Kamp om kulturen. Kunst og kulturut-
trykk sommiddel i en ideologisk kamp
under andre verdenskrig har fått en ny
aktualitet. I sommer viste Bomuldsfa-
briken Kunsthall i Arendal utstillingen
«Krigsbilder. Kunst under okkupasjo-
nen 1940-45». Og for tiden er utstillin-
gen «Kunst i kamp» aktuell ved kunst-
museet KODE i Bergen. Mens man ved
Bomuldsfabriken viste kunstverk som
i hovedsak beskrev nazifiseringen av
Norge sett fra motstanderens side, vi-
ser «Kunst i kamp» hvordan kunst og
kunstinstitusjoner ble brukt av nazis-
tene i deres propagandaapparat.
«Kunst i kamp» tar utgangspunkt i
utstillingen «Kunst og ukunst» som
ble vist i Norge i årene 1942–43. Denne
utstillingen viste fram såkalt «entar-

tet» eller «degenerert» kunst. Det vil si
kunst som av nazistene ble ansett som
umoralsk og ødeleggende. Utstillingen
ble satt opp til skrekk og advarsel for
publikum. På samme måte som enkelte
kunstuttrykk ble ansett som «degene-
rert»», var også litteratur underlagt
den samme ideologiske sensur.

Tilintetgjørelse i moralens tjeneste. Bok-
bål er noe mange ser for seg når man
snakker om bøker og litteratur under
det tredje rike. Fra 1933 ledet nazis-
tiske studentorganisasjoner an i å lage
bokbål over hele Tyskland. Her gikk
den forbudte litteraturen opp i flam-
mer. Forfattere som hadde et annet syn
enn nazistene, som ga uttrykk for an-
dre politiske oppfatninger eller tilhørte
en annen etnisitet enn den rene ger-
manske rasen, fikk bøkene sine brent.
Det var i forbindelse med et slikt bok-
bål Joseph Goebbels holdt appellen
hvor han uttalte at familien og staten
skal fra nå av skulle ha den høyeste
moral, som innebar at man måtte
brenne alle bøkene til forfattere som
hadde skrevet «entartet Literatur». På
samme måte som den «degenererte
kunsten» ble også bøker og litteratur
sensurert og beslaglagt.

Bøkenes vitnesbyrd. I EØS-prosjektet
«Books discovered once again» forsker
man på litteratur som ble beslaglagt
under andre verdenskrig. EØS-pro-
sjektet er et samarbeid mellom Nasjo-
nalbiblioteket i Tsjekkia og Stiftelsen
Arkivet i Norge. En del av prosjektet er
å se på den ideologiske bakgrunnen for
beslagleggelse av bøker sett fra et norsk
og et europeisk perspektiv. Den euro-
peiske delen av prosjektet tar utgangs-
punkt i en boksamling på 12.000 be-
slaglagte bøker. Disse befinner seg i
dag ved det tsjekkiske Nasjonalbiblio-
tek og er et utvalg fra en større samling
på over 300 000 bøker.

Bøkene ble beslaglagt av både poli-
tiske og ideologiske grunner. Det vil si
at bøker både kunne bli beslaglagt i
forbindelse med konfiskering av eien-
dom tilhørende mennesker som skulle
fjernes fra samfunnet, og i forbindelse
med sensurering av litteratur med
skadelig innhold. I begge tilfeller kan
man snakke om at bøkene ble sensu-
rert. I boksamlingen som det blir for-
sket på i dette prosjektet dreier det
seg i hovedsak om bøker som tilhørte
jøder, kommunister og frimurere.

Bøkene ble opprinnelig beslaglagt
fra hele Europa og samlet i Berlin,
men på grunn av de alliertes bombing
av tyske byer, ble de i 1943 flyttet til

Statsarkivar Jacob Friis evakuerer dokumenter fra Statsarkivet i Kristiansand.

Polen og Tsjekkia. Her ble de lagret på
flere store slott som lå avsides og var
skjermet fra krigen.

Hva skjedde i Norge? Krigen i seg selv re-
presenterte en trussel mot kunst og kultur.
Bomber og granatangrep fra både tysk
og alliert side satte en rekke byggverk
og deres innhold i fare. Dette var også
tilfelle i Norge. Statsarkivar ved Stats-
arkivet i Kristiansand, den kjente poli-
tikeren og pressemannen, Jakob Friis
kjørte samme dag som tyskerne okku-
perte Norge bort de viktigste doku-

mentene fra Statsarkivet til Lyngdal.
Han fikk dermed reddet dem fra både
mulige bombenedslag og tyske hender.
Jakob Friis beskriver dette i sin selv-
biografi:

«Bygningen virket også straks til-
trekkende på tyskerne da de kom der
9. april og brøt seg inn neste dag. Et-
ter min instruks for krigstilfelle hadde
jeg evakuert den eldste delen av arki-
vene til Lyngdal om morgenen den 9.,
under fly- og granatlevenet, og hadde
stengt bygningen etter meg.

Allerede dagen etter at Tyskland
hadde okkupert Norge gikk det tyske
sikkerhetspolitiet til aksjon mot for-
lag, bokhandlere og bibliotek. De var i
første omgang ute etter bøkene «Hit-
ler har sagt det» av Hermann Raus-
ching, «Myrsoldater» av Wolfgang
Langhoff og «Mitt liv» av Leo Trot-
skiji. Disse bøkene var allerede for-
budt i Tyskland. Det ble snart utarbei-
det lister over både forfattere og bøker
som var forbudt. Listene var opprin-

Fra 1933 ledet nazistiske
studentorganisasjoner
an i å lage bokbål over
hele Tyskland

l Historikere i Agder skriver om aktu-
elle saker under vignetten «I et histo-
risk lys». Spalten er et samarbeid mel-
lom Den norske historiske forening
(HIFO), avd. Agder og Agderposten.
Gjennom en slik spaltestafett vil histo-
rikere i ulike stillinger og med ulik yr-
keserfaring betrakte Agder, Norge og
verden ut fra sitt profesjonelle ståsted.
Har du tips og ideer kontakt oss på e-
post: Thomas.hagen@stifetlsen-arki-
vet.no eller redaksjonen@agderpos-
ten.no

I et historisk lys
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kremte nazistene
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nelige tyske, men ble tilpasset til nor-
ske forhold. Listene ble fulgt opp både
av tysk sikkerhetspoliti og norske NS-
medlemmer. Noen norske forlag ble
stengt, andre måtte finne seg i å bli
kontrollert. Bibliotekenes samlinger
ble nøye inspisert. Hver måned kom
det noen fra enten norske eller tyske
myndigheter og sjekket hyllene. Både
for å se til at det ikke fantes forbudte
bøker i biblioteket, men også for å
sjekke om bibliotekarene satte fram
den nye litteraturen de hadde fått på-
bud om å promotere. Dette kunne væ-
re tysk litteratur eller litteratur som
stilte den nye ordningen i landet i et
fordelaktig lys.

Patriotisk boktyveri. Allerede 15. april
1940 fikk Kristiansand folkebibliotek
besøk av Gestapo. De var da først og
fremst ute etter boken «Hitler har sagt
det». Men etter hvert ble flere og flere
bøker beslaglagt. Jødiske forfattere ble
helt forbudt. Det ble også bøker som

havnet under betegnelsen «umoral-
ske». I tillegg var all litteratur om Sta-
lin og Engels og historisk og politisk
litteratur forbudt. Dette forteller davæ-
rende biblioteksjef Reidun Johnsen i et
intervju i Fædrelandsvennen høsten
1945. 14–1500 bind ble fjernet fra bi-
blioteket. Først var det bestemt at disse
skulle sendes til Oslo, men det ble ord-
net slik at de ble oppbevart i kasser på
bibliotekets loft. Mens enkelte bøker
ble beslaglagt og fjernet fra utlånshyl-
lene, ble det supplert med andre bøker.
Dette var for det meste NS-litteratur
fylt med propaganda. NS opprettet
også egne forlag som utga såkalt «opp-
byggelig litteratur».

Biblioteksjef Reidun Johnsen opp-
fordret publikum til å «stjele» en del
av de bøkene hun mente var for gode
til at de skulle inndras. Etter krigen
ble disse bøkene levert tilbake til bi-
blioteket. På den måten ble alle bøke-
ne bevart. Reidun Johnsen ble arres-
tert i januar 1944 og satt på Grini

fram til freden. Sammen med henne
ble seks andre bibliotekarer arrestert.
To av disse ble sendt til fangeleir i
Tyskland.

Vedvarende aktualitet. Under andre ver-
denskrig ble alle nordmenn nødt til å
ta et standpunkt i møtet med den na-
zistiske ideologi. Hvilken betydning
har denne typen åndskamp i forhold til
demokrati og menneskerettigheter i
dag? Kunst og litteratur blir fremdeles
brukt som ideologiske våpen. Samtidig
er det forfattere og kunstnere i verden
i dag som blir forfulgt og arrestert og
opplever at de ikke får gitt ut sine bø-
ker på grunn av sitt politiske syn. For-
utsetningene for sensur forandrer seg i
forhold til de utfordringer som sam-
funnet står overfor. Karikaturdebatten
og blant annet attentatet mot det fran-
ske satiremagasinet, Charlie Hebdo,
viser hvordan forfattere og kunstnere i
dag i større grad pålegger seg selvsen-
sur. Samtidig har nettet på mange må-

ter tatt over som informasjons- og dis-
tribusjonskanal for meninger og ytrin-
ger. Dette bidrar til nye utfordringer,
og ikke minst kreative løsninger, innen
både sensur og propaganda av tanker
og ideer.

Ønsket om å kontrollere andres
tanker og ytringer er på ingen måte
noe tilbakelagt stadium.

Kilder: http://www.knihyznovunalezene.eu/
en/index.html

Jakob Friis: Bevegelsen og målet. Mitt liv i ar-
beiderbevegelsen. Oslo 2011.
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Beslaglagte bøker blir transportert til Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia. Foto: The National
Library of the Czech Republic

l EØS-samarbeid mellom Nasjonal-
biblioteket i Tsjekkia og Stiftelsen Ar-
kivet.
l Prosjektet dokumentere, digitalise-
rer og lagrer beslaglagte bøker som
ble brakt til Tsjekkisk territorium un-
der andre verdenskrig eller like etter.
l Stiftelsen Arkivet har ansvar for ut-
vikling av en virtuell utstilling som
forteller bøkenes historie.
l Prosjektet avsluttes med konferanser i
Kristiansand og Praha.

l Litteratur, sensur og krigen, konferanse
i Kristiansand 16. mars 2016

Books discovered Once Again
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