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Ber. VG trekke CD-rom'en , 

Senterpartiet ber nå VG 
trekke sin CD-rom «Nor
ge etter krigen» tilbake 
fra skolene. De mener 
den gir en så skjev 
framstilling av partiets 
historie at det kan kal
les et forsøk på å endre 
den. 
J et brev til VGs sjefredaktør 
,Bernt Olufsen ber partileder 
Anne Enger Lahnstein Veruens' 
Gang trekke tilbake CD
rom'en «Norge elter krigen» 
som de har distribuert til 4700 
grunnskoler og vidcregtlcn(]c 
Kofer. 

_ Jeg har sett deler av dette 
produktet. herunder framstil
lingen av Senterpartiet. Gjen
nom systematisk utvalg av his
torisk fakta og en like systema
tisk utelatelse av slike fakta. 
fortier VG deler av Scntcrparti
'ts historie og gir dermed en så 
skjev framstilling av partiets 
historie al det framstår som ct 
forsøk på 11 endre den, skriver 
partilederen i sitt brev. 

- l tillegg kobles dagens 
partileder og parlamentariske 
leder til VGs utvalgte historis
ke fakta på en måte som er ky
nisk og spekulativ! og som v~ , 
opf!\cvcr som både urimelig og 
k;enk~)1de. 

VG har sendt CD-rom'en «Norge; 
eller krigen» til 4 700 grunnskoler og 
videregående skoler som et tilbud til 
undervisningen. 

- Dettc er langt alvorligere cnn 

VGs politiske holdninger. CD-rom'en 
tilfredsstiller ikke de kvalitetskrav og 
de objektiviletskrav som bør stilles til 
undervisningsmateriell. Jeg vil derfor 
be VG om å trekke den tilbake fra sko
lene, sier hun i brevet. " 

TEKST: ELIN HØRSEl' EllJlSSEN 

_ Trekk CD-ram'en tilbake, sier partileder An
ne Enger Lahnstein. Hun finner VGs kobling
er og utplukking av fakta som kynisk og spe-
kulativ. Foto: Hildegun Dybdal. 

Historieprofessor Benum: 

Tendensiøs Iramstilling av Sp 
- VG gir en sterk tendensiøs 
framstilling av Senterpartiet. 
Det er særlig betenklig når 
ien kommer fra landets stør
ste avis, sier Edgeir Benum, 
historieprofessor ved Univer
sitetet i Oslo. Han tror fram
stillingen er bevisst. 

VGs CD-rom « Norge etter krigen» 
mener prQ[~~I1lE en utilatelig 
fordumming av den offentlige debatten. 
- Den historiske verdien er tilnærmet 
lik null, eller på den negative siden, si
er Benum, Han har kun sett framstil
lingen av Senterpartiet, men er ikke 
mildere i sin dom av dcn grunn. 

_ Qusling-episoden renekterer i et-

r! 
tertid en mangel på dømmekraft i Bon
departiet tidlig i 30-årene, Dette skjed
de i en periode hvor grensen mellom en 

/ 

del politiske partier og fasistiske strøm
ninger ikke var så klare i ettertiden. Det 
gjaldt ikke bare Bondepa!1iYt. Det var 
mange tillitsmenn i ulike~ier~
gamsaJoner som ta klI sR ~~:;. 
~g,utenatdet 
~rganisasjonen 
de tilhørte hadde slike sympatier, Men 
dette dreier seg om ' 
3D-årene og krigen. VGs CD-rom skal 
dreie seg om tiden etter krigen, sier 
Benum som synes det er håpløst at de 
bruker halyparten av omtalen e! 
Quisling-episoden. 

- Med sammenstillingen tekst og 
bilder gir de en forbindelseslinje 
mellom det moderne Senterpartiet og 
Quisling som hos en del må vekke 
assosiasjoner om at de to tingene hører 
sammen, sier Benum som reagerer på 
bruken av tekst og bilder. 

- Dette er en tilsiktet virkning, dette 
forutsatte man da man laget det, sier 
han. 

Teksten finner han fragmentert og 

springende. 
- Den sier faktisk ingen ting om 

!?e~erpartiet, annet enn at de har gjort 
s3tt este for il karre så mye penger som 
mulig til bøndene, Den sier ikke hva 
~t har gjort eller har 
stått for, sier Benum og mener argu
mentet med knapp plass er irrelevant. 

- Det er voldsomme ufullstendig
heter. Selv om det skal være kort er det 
ikke noe grunn til kun å trekke ut en 
ting, når man til overmål tar med mye 
irrelevant, sier Benum som utfra det 
han har sett av CD-rom'en støtter 
Senterpartiet i at den bør trekkes. 
tilbake. 

- Det h'adde vært høyst ønskelig. 
Dette er et produkt som ikke noe forlag 
ville ha vært bekjent av. 

TEKST: ELIN BØRSET EIDISSEN . 

VGs historie
skriving 
«Senterpartiet. For bønder! 
Mot Europa!)} - slik åpner VGs 
omdiskuterte historieframstil
ling av Senterpartiet. Sentrum 
gjengir her deres versjon. 

«To hovedsaker var viktige for Bonde
partiet fra stiftelsen: Å redusere skattene 
og øke kornprisene. At bøndene skal tje
ne mer penger på varene sine, er fremde
les viktig for Sp. Men siden bøndene nå 
rår så mange penger fra staten, støtter 
partiet h(;ye skatter, slik at staten har 
mye penger. 

Quisling-skandalen 
Den første bonderegjeringen, 1931-
1933, regnes i ettertid som en ren skan
dale. Den regjeringen ga stVille til en pri
vat, norsk okkupasjon av dcl~r av Grøn
land. Dessuten var Vidkun Quisling for
svarsminister, og statsminister Hundseid 
gikk senere med i Nasjonal Samling og 
ble i 1945, som Quisling, dømt for 
landsforræderi. 

Partiet fikk statsministeren, Per Bor
ten, i den borgerlige regjeringen fra 
1965 til -71. Sp var Ogs'l med i regjering 
sammen med KrF og Venstre fra 1972 
til -73, var med i Willoch-regjeringen 
far 1983 til -86 og i Syse-regjeringen far 
1989 til-90, 

Senterpartiet har alltid vært ganske 
konservativt. Men fra 1990 ble partiet 
mer venstrevridd, i forbindelse med stri
den om Norge skulle bli medlem i EU, 
samarbeidsorganisasjonen for de fleste 
av våre venner og partnere i Europa. 
Partiet har alltid hatt flest tilhengere på 
landsbygda, og fremdeles aller mest 
opptatt av å tjene bøndenes sak. 

Fakta om Sp 
Grunnlagt: 
1920 under navnet Bondepartiet. Partiet 
skiftet navn i 1959. 

Første gang; regjeringsposisjon: 
1931 

Viktigste 0pP8ave i partihistorien: 
Å slåss for at bøndene skal få mer peng
er fra andre, 

StØrsle blemme i partihistorien: 
Regjeringen Jens Hundseid i 1932-
1933 hadde den senere landssvikerert 
Vidkun Qusling som forsvarsminister, 
da militæret ble satt inn mot streikende 
arbeidere i det såkalte Manstad-slaget. 

Viktigste sak nå: ' 
Å slåss for bøndene qg for at distriktene 
skal få mer penger fra staten, byene min
dre. 

Jens Hundseid, Jon Leirfall, Per Banen, 
JohanJ,Jakobsen. 6.~i,ftlV(", (

' Viktigste profiler i partihistorien: 

Partileder i dag: 
Anne Enger Lahnstein 

S~l11ar/Jeider idag med: 
Særlig SV og KrF, men også RV og av 
og til Det norske Arbeiderparti. 

V iktigste motstander i dag: 
Høyre 
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