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I en kritikk av Knut Arild 
Hareides «nestekjærlig-
het» og en hyllest til Sylvi 
Listhaugs «ærlighet», 
skriver Markus Lindholm 
(19. august) poetisk om 
murer. 

Han har sett murer i 
Cape Town, Sør-Amerika 
og i Balkan. Derfra ser 
han omrisset av et «Norge 
der sosiale spenninger og 
kulturelle avgrunner bare 
vil øke, der klasseforskjel-
lene ikke bare vil handle 
om lommeboka, men om 
etnisitet og religion. Slik 
legger Hareides «neste-
kjærlighet» i realiteten 
grunnen for murer 
mellom menneskene i 
fremtidens Norge.» 

Jeg får assosiasjoner til 
Shabana Rehman, Abid 
Raja, Sumaya Jirde Ali og 
Hadja Tajik – jeg ser ikke 
helt hva han sikter til, 
men skjønner at han ser 
noe og er pessimist. 

Så kommer en merke-
lig historisk parallell: «I 
slike stunder har jeg 
tenkt på hjemlandet mitt, 
der våre forfedre klarte å 
skape likeverd og tillit 
mellom mennesker som 
gjorde at vi ikke har 
trengt murer.»

Han skriver ikke hvilke 
forfedre han tenker på, 
eller hvilke mennesker de 
skapte tillit og likeverd 
for. Det kan umulig være 
samer, kvener, tatere eller 
sigøynere. 

Men det skal hun ha, 
Listhaug, hun er i hvert 
fall ærlig nok til å vise at 
hun ikke er for likeverd 
og tillit.

Runar Døving,
Oslo

Runar.Doving@kristiania.no
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Landsforeningen mot 
rasisme og Antirasistisk 
Senter anmelder den 
nynazistiske bevegelsen 
Nordfront for uaktsomt å 
sette frem diskriminerende 
og hatefull ytringer, gjen-
nom bruken av T-runen som 
deres fremste symbol. En 
slik anmeldelse vil uteluk-
kende gagne foreningens 
formål – å la runene fylles 
med ideologisk symbolikk. 

Runer var virksomt her til 
lands fra omkring år 200 til 
1500, en lengre periode enn 
vi har brukt det latinske 
alfabet. I århundrer har 
runene vært symboler for en 
historisk identitet og et 
språklig fellesskap. Helt fra 
1500-tallet og frem til i dag er 
de blitt studert med antikva-
risk interesse i Skandinavia. 
De ble brukt for å legitimere 
kongelig makt på 1600-tallet 
og for å styrke nasjonal 
identitet på 1800-tallet. På 
begynnelsen av 1900-tallet 
var runene eksplisitte tegn i 
nazismens propagandaappa-
rat. Da ble symbolutvinnin-
gen institusjonalisert. Et 
eget forskningsinstitutt ble 
opprettet i Tyskland under 
SS med formål å fremheve 
symboler og monumenter 
som kunne styrke idealene 
om en ur-germansk rase. Det 
var blant andre runologer 
som ble satt til arbeidet, og 
fagfolk ble løpegutter for å gi 
runene et sterkt ideologisk 
innhold.

Det er lett å gi nazismen 
skylden for folks anspente 
forhold til runer. Men runene 
har spilt en politisk rolle – 
særlig i arbeidet med å 
fremheve nasjonale verdier, 
selvstendighet og identitet 
– i langt fl ere sammenhenger 
enn nazistiske.

Ekstreme politiske 
bevegelser forankrer gjerne 

sin virksomhet med histo-
riske eller religiøse argu-
menter. Det viser seg også i 
symbolene de identifi serer 
seg med. Motstandsbevegel-

sen Nordfront bruker 
T-runen i sitt propaganda-
apparat og omformer på 
denne måten et historisk 
skrifttegn for lyden t til å bli 
et verdi ladet symbol med 
henvisning til den norrøne 
krigsguden Týr.

Den grafi ske formen og det 
begrensede formatet runene 
besitter, gjør runene tilta-
lende som identitetsmarkø-
rer. Slik sett føyer runene 
seg inn i en lang praksis. 
Håndverkertegn og bumer-
ker fungerte som signaturer 
og eiendomsmarkering langt 
inn i tidlig moderne tid. 
Runologer forklarer runenes 
grafi ske form på grunnlag av 
praktiske hensyn. Rette 

linjer og spisse vinkler 
gjorde det lettere å riste 
runene i tre. Nyreligiøse 
grupper gjenfi nner runelik-
nende former i både men-

neskeskap-
te og 
naturskap-
te omgivel-
ser. Slik ser 
de tegnene 
som 
symboler 
for univer-

selle krefter. I vitenskapelige 
kretser har runenes magiske 
potensial vært gjenstand 
for interne stridigheter i 
fl ere hundreår, i dag 
presiserer runologer 
at runene pri-
mært er 
skrifttegn i et 
skriftspråk.

Til tross for at nye 
ideologiske brukere 
henviser til norrøne og 
ur-germanske idealer, 
bidrar de først og fremst til 
at runene blir symboler for 
fellesskap mellom opprørske 
menn som kjemper for 
raserenhet. 

Dersom vi lar symbolene 
tale til oss med det ønskede 

ideologiske budskapet som 
nynazistene formidler, lar vi 
bakmennene bestemme 
idégrunnlaget for det 
grafi ske tegnet. 

Derfor bør ikke Lands-
foreningen mot rasisme og 
Antirasistisk Senter anmel-
de symbolbruken, men 
heller eventuelle krenkende 
handlinger.

Hvis runene ikke først og 
fremst skal assosieres med 
ekstremisme, må tegnene 
frigjøres fra et eksklusivt 
ideologisk innhold og 

nøytraliseres. En anmel-
delse av Nordfronts 

bruk av T-runen som 
rasistisk propa-

ganda vil 
tillegge runen 

den kraften som 
den Nordiske 

motstandsbevegel-
sen formodentlig er ute 

etter å skape, nemlig de 
symbolske kvalitetene som 

assosieres med norrøn 
religion, krigsguden Týr og 
maskulinitet.

Karoline Kjesrud
postdoktor ved 

Universitetet i Oslo
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En problematisk anmeldelse

IDEOLOGISKE RUNER: Nynazister bruker T-runen som symbol for mannsfellesskap og raserenhet. 
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Anmeldelsen vil 
gagne foreningens 
formål – å la runene 
fylles med ideologisk 
symbolikk.
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Ap har foreslått et forsøk med 
en helsereform der forvalt-
ningen av spesialisthelsetje-
nester i sykehus og helsetje-
nesten i kommunene blir 
samordnet i et regionalt 
forvaltningsnivå. Forslaget er 
støttet av Frp og det nye 
Helsepartiet og har dermed 
store muligheter til å bli 
realisert. Et slikt forsøk kan 
åpne for en ny giv i helse-
sektoren og et farvel til den 
primitive økonomi- og 
sparestyringen som denne 
sektoren er utsatt for nå.

Det kommer stadig fl ere 
rapporter om hvordan 

økonomistyringen i sykehus 
og kommunene står i veien 
for fornuftige faglige avgjø-
relser til beste for pasientene. 
Pasienter blir kasteballer 
mellom kommuner og 
sykehus fordi man ikke er 
enige om hvem som skal 
betale regningen.

Ap har foreslått et forsøk 
med samordnete regionale 
forvaltningsnivåer for 
primær- og spesialisthelse-
tjenesten. Innenfor en slik 
modell kan pasientenes 
behov bestemme ressursbru-
ken ved at fastlegene i 
samarbeid med øvrig helse-
personell i og utenfor syke-
husene får den avgjørende 
rolle i beslutningsproses-
sene. 

Det store spørsmålet er da 
hva dette vil føre til? Vil 

økonomien komme ut av 
kontroll eller vil det vise seg 
at behovet for god helsehjelp 
faktisk er begrenset og ikke 
uendelig slik mange synes å 
anta. Jeg mener det er lite 
sannsynlig at det blir fl ere 
syke eller at de syke blir 
sykere dersom fastleger og 
helsepersonell får fullmakt til 
å iverksette nødvendig 
helsehjelp uten å bli overstyrt 
av ivrige økonomidirektører. 
Men dette er vanskelig å 
bevise.
 
Jeg er enig med Ap i at en 
hensiktsmessig måte å fi nne 
ut av dette, vil være et 
kontrollert forsøk. Der kan 
man organisere et fylke/ en 
region med tilhørende 
kommuner i et rammefi nansi-
ert prosjekt der alt helse-

personell er fast ansatt. De 
økonomiske rammer bør i 
utgangspunktet tilsvare det 
man har disponert til helse i 
de aktuelle kommuner og 
sykehus. Alle uhensiktsmes-
sige DRG-rapporteringer, 
bestillerkontor og New Public 
Management-inspirerte 
administrative rutiner, må 
legges til side.
 
Så hva vil skje hvis helseper-
sonellet vises tillit fra sam-
funnet til å fi nne de beste 
løsningene for pasientene? 

For det første tror jeg ikke 
at kostnadene vil løpe løpsk, 
rett og slett fordi alle delta-
kere i prosjektet vil forstå at 
med uansvarlig pengebruk 
vil prosjektet raskt bli lagt 
ned. På den annen side vil 
store administrative ressurser 

bli frigjort, både ved avvik-
ling av konsulent- og direk-
tørstillinger og ikke minst 
ved at helsepersonellet kan 
bruke sin tid på pasientene i 
stedet for rapportering. Jeg 
tror også at helsepersonellet 
vil se at godt samarbeid 
mellom profesjonene er til det 
beste for pasientene. Videre 
tror jeg at udekkete behov for 
helsetjenester vil bli synlig på 
en ny måte.

Etter hvert kan man håpe 
at forsøket vil vise at det er 
mulig å fl ytte ressurser til 
helsestasjoner, barnevern og 
skolehelsetjeneste og på den 
måten redusere det samlete 
behov for helse- og om-
sorgstjenester. 
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Ja til et forsøk med samordnete helseregioner!
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