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PER EGIL HEGGE 

D
en europeiske fascismens 
egenart, og oppgjøret med 
den, eller avviklingen av den, 
etter 2, verdenskrig, kan tren
ge mlnst 2000 sider, og det har 
da også førsteamanuensis 

Stein Ugelvik Larsen gitt den. Fascistene og 
nazistene i 30 europeiske land, i realiteten al
le unntatt Irland og Island, er plassert under 
historikernes og statsviternes lupe. Arbeidet 
har pågått i 13 år, etter at ideen først ble luf
tet på et seminar i Salzburg i1985. Professor 
Bernt Hagtvet ved Universitetet i Oslo har 
assistert, og det samme har professor Hans 
Fredrik Dahl. Hva har de så funnet ut? 

_ Oppgjøret artet seg svært forskjellig i de 
ulike land, sier Ugelvik Larsen. l Norge ble 
det ekstremt legaJistisk, godt Qjulpet, på en 
måte, av NS. For Quisling insisterte på or
den.NS·arkivet slrulle være intakt, ingen pa
pirer ble brent i sammenbruddsfasen. Ny
gaardsvold·regjeringen hadde de!!nert med
lemskap i det nazistiske partiet som krlml
nelt. Dermed hadde man grunnlaget, og det 
ble tatt ut siktelse mot hele 90000 personer. 

Ble kommunister 
Andre land tok lettere på det. Men gene-

relt kan man si: Jo mindre land, desto kraf
tigere oppgjør. l Belgia og Luxembourg slo 
myndlghetene..spe,slelt hardt til. Muligens ", 
var detogsll ijp: tUilks.Ion av at eksilregjerin-A 
gene hadde \'lert svært svake. Det kunne vre' ""'. 
re et poengA ,..."...,.',;y .... "e ... ~' 

-Hvah 

det 
med baltiske land, Polen, '!'sjek: 
'koslovakla;-;lJngarn, Romania og Øst-Tysk
land. I de ttl! siste var kommunistpartiene 
temmeUg svake. Etter 1945 tok de nye makt
havere inn et stort antali omskolerte fascis
ter i sine rekker - og kunne være temmelig 
sikre på at de Ikke fant pånoe galt. For i så 
fali risikerte deJo at deres fortid ble bragt 
frem, sier Ugelvik Larsen, 

- Er dette et riktig tidspunkt for fremlegg
else av et slikt arbeid? 

Bernt Hagtvet svarer: - Vi mener at Vi had
de teft for det riktige tidspunkt da vi satte I 
gang for 13 år siden. Vi valgte, etter en del 
diskusjon, å gå videre etter verket .Who were 
the Fascists? Da begynte vi ålete etter foIk 
som kunne behandle spørsmålet i hvert en
kelt land. Det er ganske viktig for det norske 
akademiske miljø at vi markerer oss på den
ne måten. PublIkasjonsmetoden er også ny
skapende. Boken er renskrevet av vår sekre
tær på Chrtstian Michelsens Institutt i Ber
gen, Inger Nygaard, og dIstribueres a~ 

j1lmbia Uniyersity Press iN~~Vi går 
altsautenom det vanlige forlagssystemet. 
Med moderne trykketeknologi er det en en
kel sak Dermed har vi et eksempel på en ny 
verden for forlagene også. 

Og hva tidspunkt angår: Boken kommer i 
kjølvannet på en debatt både i Norge og 
Danmark om omfanget av likvidasjoner un
der krigen. Vi har også dIskusjon om tysker
barna og nazigullet. Vi er Ikke ferdig med ok
kupasjonsperioden. 

Voldelig i dag 
- Ser dere på fascismen i dag? 
- Ja, og det er det ali grunn til, svarer Hans 

Fredrik Dahl. - Etter krigen ble Ikke fascis
men tatt alvorlig, det var en utbredt oppfat
ning både blant politikere og historikere at 
den Ikke utgjorde noe som kunne kalles en 
ideologi. Marxismen-lenlnlsmen var derimot 
det, den var dessuten vitenskapelig. Den be
traktes Ikke som det etter 1989. Dermed blir 
det iettere for våre dagers historikere li se på 
de følelsesmessige drivkreftene bak fascis
men, å se de trekk ved den klassiske fascis
men som er med på å gjøre den til en bestå
ende Ideologi: Den tilbyr en helhet I en tid 

, hvor mange føler at sammenhenger er brutt, 
den bygger samhØrighet. enhet, tuftet på na
c;:i .... "",nc;: OTllnn T npt.liuQ'PT hl R fnrklRrl.mZ't~n 

L69 C 

• " 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




