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SAI{P ROSA

En bok med en helt
Ny bok gjør et nødvendig oppryddingsarbeid i historien om

undertrykkelsen og diskrimineringen av romfolk i Norge.

nysnøen som en
brennende busk.»
DIKTET ‘SPRIT FRA GYLDEIIDALS FERSKE
UTGAVE AV IJORN AALIODTS SAMLEDE
DIKT.
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FORMflEIISESGI(
Dobbelt tyrkisk
Denne uken ble det kjent at Asli Er
dogan, en avT~,rkias fremste intellek
tuelleogensterk opposisjonsstemme
mot president Erdogans regime,
kommer til Litteraturhuset i OsloS.
november. Sanitidigble neste forfat
(er ut i prosjektet Fumre Library, som
fra for omfatter forfattere som
Margaret Atwood ogsjén annonsen:
ElifShafak, sombåde erstatsviterog
en av ‘l~’rkias mest avholdte roman
forfattere, vil avlevere sitt fremtids
manus i Oslo i juni neste år. Her er
det bare å kjenne sin besokelsestid.

WEINSTEIN-EF$EflN
Snusk i litteraturredaksjonen
Etter planen skulle det første num
meret avdet amerikanske tidsskriftet
ldea,redigertav den svært anerkjen
te 65 år gamle litteraturkritikeren
L.eonWieseltier,utkomme neste uke.
Sånn blirdet imidlertid ikke, leser vi
i The New York Times. I kjolvannet
av Weinstein-skandalen har nemlig
en gruppe kvinner fra Wieseltiers
tidligere arbeidsplass, magasinet The
New Republie, hvor Wieseltier var
litteraturredaktor i 30 år, beskyldt
ham for seksuell trakassering. Orga
nisasjonen som skulle finansiere tdea
hartrukk-etstotten, og Eidsskriftet ser
ut til å være dodt for fodselen.

Jan Alexsnderst Bruatad. Latt Liar Maila
Rossoll, Cari Easll Vogt
ET UØNSKET FOLK.UTVIKLINGEN AV EN
«SIOØYNERPOLITIKK. 05
UTRYDDELSEN AV NORSKE ~T%i~x
ROM 1915-1966
253 sider
Cappelen Dame, 2017

Bakgnsnnen for boken Et uwssket
jöIIc er at stortingsrepresenuant Trine
Skei Grande i 2ol2etterlyste dokumen
tasjon på uretten og forfolgelsen av
romfolk i Norge. Regjeringen sa seg da
villigtilågåinn isaken —hvisromgrup
pene tok det opp-En kan saktens sporre
hvorfor det var nodvendigå stille en slik
betingelse, men resultatetvaruansettat
flere representanter for romorganisa
sjoner ba om at identiteten til drepte
rom ble kartlagt ogsidestilt med andre
nordmenn som ble drept under krigen.

Henvendelsen førte til at tre forskere
ved Holocaust-senteret i Oslo skrev rap
porten eÅbli demkvit», som bleutgitti
Holocaust-senterets skriftserie i 2015.
Boken som niforeligger,eren utvidelse
av denne rapporten, der CarI Emil Vogt
har kommet til blant forfatterne.

Ender I gasskainnieret. Det kan virke
paradoksalt at en bok som først og
fremstdokumentererfordonimer, ufor
stand og fremmedfryktogender i gass
kammeret, kan ha en helt Ikke desto
mindre er det tilfelle, og helten heter
Helge Seip (1919—2004), stortingsmann
forVenstre og Dagbladet-redaktør som
både fra nasjonalforsamlingens taler
stol og gjennom lederartikler tok til
orde for at den såkalte esigoynerpara
grafene, som uttrykkeligsaat.’sigoyne
re’s ikke fikk innreise til Norge, var en
skamplettogburde 6ernes.

Hans engasjement førte til at signy
nerparagrafen igjen ble diskutert, og i
juni1955 spurte Helge Seipjustisminis
ter Jens Christian Hauge hvordan den
ne paragrafen ble håndhevet av politiet.
Historikente har funnet en hel rekke ut
kast i Justisdepartementets nrkiv til
hvordan Seipssporsmal kunnehesvares.

Motstrenimen. Det er viktig at Helge
Seip trekkes frem. Det viser at det føn
tes noen som tenkte annerledes, letter-
tid er det så lett å slå seg til ro med at ti
den og de rådende oppfatningene var
sånn, men den som leter, finner nesten
alltid fisker som svommer mot strom

men. Slik er det også når det gjelder lo
botomering, steriliseringsloven, hold
ningtil rase- ogslektshyglenen også vi
dere i en nesten uendelig lang ogvond
rekke.

Nettopp av den grunn er det dumt at
Helge Seip harfalt ut av personregiste.
ret, i en ellerssI åsi lytefri bok sombyg
ger på grundige undersøkelser av arki
verien rekke land som er holdt ietpre
sist ogklart språk uten fakter, sjargong
ogjåleri.

Det erbeundringsverdighvordan de
fire forfatterne har klart ä gjøre boken
så helstapt og enhetlig Også avgrens
ningen av emnet i ti kapitler som tema
for tema redegjor for den norske statens
behandling av rom, hovedsakelig fra
1915 til 1956, er egnet til etterlislgelse.

eslgoya.erMtt,». 1915 ervalgtsom star
tår. Da ble det vedtatt en ny fremmed
lovj denne loven ble ikke signynere
nevnt spesielt, men av forarbeidene
fremgår det at med «farlige individer»
som skulle holdes ute fra landet ble det
siktet til russiske jøder og utenlandske
omsa-eifere som «omreisende sigainer
trupper ogmusikanter». Den såkalte si
geynerpnragrafen ble først vedtatt i
fremn,edloven av 1927, da det ble etter
trykkelig presisert at sigøynere og an
dre omstreifere som ikke hadde norsk
statsborgerrett,skulle nektesadgangtil
riket. Det var etter at omstreifermisjo
nen hadde registrert mellom 100 oglSO
personer av romfolket i Norge at myn
digheten fantdet påtrengende nødven
dig med en lovbestemmelse rettet mot
denne lille gruppen.

Omstreiferrnisjonen og politietaten
hadde ivret for «sigøynerparagrafen» og
med den i hånd greide fremmedpolitiet
ågjore Norge «sigoynerMtt» i 1934. Det
skjedde ved at de 100—150 sigoynerne
som hadde norsk pass, ble nektet inn-
reise nårde hadde vært i utlandet.

Til Auscbwita Innreiseforbudet gjor
de at mange rom med norsk statsbor
gerskapslosegsil i Belgia. i l94oflyktet
de til Frankrike,ble internertiulike lei’
rerogi 1944 ble 62 norske rom sendt til
Auschwitz-Birkenau. Navnelistedoku
mentasjon av dette er viktig, bare gan
ske få overlevde.

11955 forsokte rom som hadde hatt
norsk statsborgerskap, og som hadde
overlevd, å vende tilbake til Norge. De
ble avvist på grensen. Da var det Helge
Seip, både som stortingspolitiker og

som lederskribent i Dagbladet, tok til
orde for at’.sigoynerparagrafena tilhør
te fortiden. Rett skal være rett, han var
ikke alene om å reagere på politiets
handlemåte, også Arbeiderbladet og
Verdens Gang reagerte på avvisningen.
Forfatterne går ut fra at detvar Seip som
skrev lederartiklene om saken i Dagbla
det, men angir ikke noen bestemt grunn
eller kilde før denne antagelsen. 11954
skrev Dagbladet på lederplass at det
ikke gikk an å ha en lov som rettet seg
mot en bestemt «nse,, «Det er en tan
kegang som burde gått i graven med
Hitler-tidens Tyskland. Derkom sigøy
nere inn under raseforfolgelsene. En del
av dem endte også i gasskamrene.»

Det er beundringsverdig
hvordan de fire forfatterne
har klart å gjøre boken så
heistept og enhetlig.

Hauges svar. Forfatterne har fiannetut
kastene til justisministerHauges svarpå
Helge Seips spørsmål om på hvilket
grunnlag romfolget var nektet innreise
til Norge i juli 1955. Folget var ikke av
vist fordi de var «sigoynere», men fordi
devaromstreifereogvillegjoredetvan
skeligere for omstreifermisjonen å bli
kvitt dette ondet. Sosialdepartementet
hadde sagt seg enig i denne vurderingen.

Gyldig pass ga heller ikke automatisk
rett til innreise hvis det forelå bevis for
at personenes livsforsel ikkevaronsket
i riket, opplyste Hauge. ogdet var fullt
mulig å nekte innreise hvis en person
ikke hadde midler, manglet referanser,
arbeidsmuligheter, bolig og/eller ikke
kunne språket. Ifølge Hauge var det
uproblematisk å avvise’*sigoynere»som
omstreifere uten at det var nodvendigå
presisere at det dreide segom «sigoyne
re’.. Det var altså fiust med bestemmel
ser som kunne brukes forå i4ekte om
streifere innreise. Hauge avsluttet sitt
innleggmedåså at «den eneste tilfreds
stillende løsning av dette kompleks av
iregler er nettopp den at sigoynerpara
grafen går ut av fremmedloven.»

Innbilte faren Formelt ble «sigoyner
paragrafen» opphevetmed fremmedlo
sen av 27Juli 1957. Nå vil det kunne inn
sendes at lovverketbare refiekterer nor
mer, holdningerog fordommer i befolk
ningen som hverken kan skrus pa eller

«Når jeg drikker
spilt vil jeg leve
et apellv,/ spise
suppe av skoen,
gå tvers igjennom



av ved at Stortinget vedtar eller avskaf~
fer en lov — men troen på at det skulle
væreslik, forkynnes ikkei denne vellyk
kede boken. Tvert om illtistreres mm-
folkets historie i Norge med en pedago
gisk figur som viser statens harde og
uforsonlige politikk overfor denne mi
noriteten ‘et mye lengre tidsrom enn si
govnerparagrafen eksisterte, fra 1512 til
1989, da Norsk misjon blant hjemlose

ble avviklet. I ettertid er det nesten
uvirkelig at en så liten gruppe mennes
ker kunne være årsak til så mange inn
bilte farer og onder. Det er fristende å
si atde dårlige egenskapene som ble til
lagt rom, var majoritetens projeksjon
og at man ved å kvitte seg med minori
teten forsokte å rente seg selv.

Espen Soby.

F or hundre år og to uker

siden ble kritikeren og
essayisten Aasmund
Brynildsen født. Selvom

han aldri har vært blant våre
mest leste offentlige intellektu
elle, har hans særegne kombi
nasjon av åndelighet, konser
vatisme, humanisme ogantro
posofi (som han ble mer skep
tisk til med årene) gjortham til
en slagsskjult premissleveran
der ogkontinuitetsbærermel
lom mellomkrigstiden.. anti
fascistiske konservatisme og
vår tid. Han skrev sine første
artikler i tidsskriftet Janus, re
digert av poeten Alf Lar-
sen som dessuten var Brynild
sens onkel. Gjennom etter
krigstiden var han en hyppig
bidragsyter i herværende avis.

I en rekke essaysamlinger
fra mellom 1945 og til han døde
i 1974 tok Brynildsen for seg
dødsstraff.rettsoppgjoret etter
krigen, tidens selcsuelle «frigjo
ring» (som han med nærmest
tinder-profetisk blikk mente at
var en revolusjon som spiste
sine barn), kunst og litteratur.
Og han skrev med et utsyn vi
oftere bor gjør til vårt eget.

Rrysaildsen ble født samme I,
som Hamsuns Markensgrode
ble utgitt, og dermed feirer vi
hans hundreårsjubileum sam
tidig med atvi igjen diskuterer
forfatteren han var en slik for
midabel leser ogkritiker av. At
flere av Hamsuns skarpeste og
mest kritiske lesere var å finne
i den konservative leiren, kan
kanskje fremstå som noe over
raskende i dag. Men på samme
måte som Alf Larsen møtte
Brynildsen litteraturen med et
klart onske om å holde den an
svarlig. myndiggjore den, og
ikke minst med en kompro
misslos humanisme. Boken
S.’ermeren oghcsnsdenion (se
nest gjenutgitt i 2009) er en av
de beste Hamsun-lesningene
jeg kjenner.

For Brynildsen hang fore
stillingen om at man kunne
skille «genial diktning» fra
«grunn tenkning» — alts&skil]e
formen fra innholdet, slik
mange har forsøkt å gjore med
Hamsun i den hensikt redde
verkene hans fra politikken —

sammen med et stadig mer ma
terialistisk verdensbilde:

«Kunstens flukt fra tanken var
en konsekvens av tankens len-
king til det kvantitative og ra
sjonelle i virkelighetsbildet.»
Og For Brynildsen var en slik
flukt utålelig. Poesien og litte
raturen er o tenkning.

Derfor fremsto all akroba
tikken omkring geniet og na
zistenHamsun absurd forflry
nildsen: «Sa utrolig forekom
det altså folket at den store
dikter virkeligforramme alvor
kunne mene det han alltid
hadde skrevet, at man fant de
sikrest å mentalundersoke
ham.»

Å innlede esasyer med spørs
mål av typen «Har mennesket
overhodet noen eksistensbe
rettigelse?» forteller om et so
lid intellektuelt ambisjonsnivå,
Anibisjonene innfris i mange
av Brynildsens tekster. For oss
2017-lesere utgjor konservatis.
menhans et radikalt angrep på
den tenkemåten som har dre
vet oss til randen av økologisk
og politisk kollaps. Men i mot
setning til Hamsungjorde ikke
Brynildsen «kvalme ved ver
den, tiden og menneskene til
sin inspirasjonskilde».

Når vår tids Fremste moral
filosof — amerikaneren Petei
Singer, som i disse dager besø
ker Norge— hevderat ideen otr
menneskeverder «farlig» ogre
presenterer en «artssjåvinis
mea (for eksempel i Klasse-
kampen, 23. oktober), er del
len å tenke at «tankens lenking
til detkvanticative og rasjonel
le i virkeligiietsbildet» har gåo
lenger enn Brynildsen kunns
forestille seg. 1 essayet «Med-
menneske., (1967) rar han — si
å si på Forhånd — sagt hva har
mener om Singer og hans me
ningsfeller: «Det er ra jeg er si
redd for som de der Fårdet mcc
å rynke på nesen til tidens talt
om medmenneskelighet.» Den
ne redselen var ikke lammendt
for llrynildsen, men derimo
drivkraften bak tre tiår med es
sayistikkoglitteraturkritikk ti
forsvar for mennesket.

BEI{NHARD
ELLEFSEN
KrkIker Morgenbladet
bok@niorgenbladern
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KOMMENTAR

Hundreårsjubilanten
Aasmund Brynildsen
var en konservativ
tenker og kritiker
for vår tid,
skriver Bernhard Ellefsen.

TlpW? lnneØll? Respeas?
Sendopost-toli. no’L~,4lt1l.,,t.t ‘i

Q
i

Slrk.nbmllle: Et av de eldste bildene som tImes av ran I ~taMinavia, fra ci,lta 1295. Denne lam bm
tdbod elrkustorestllllnger. «‘Lot on tovot


