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synspunkt

• kommentarredaktør Jon Magne Lund
• send ditt synspunkt på lederen til debatt@vl.no
• les egen nettleder på verdidebatt.no/simon

     Vårt Land – en bro mellom mennesker, tro og tanke.

– politisk fri og uavhengig kristen dagsavis –
Grunnlagt 1945

Sjefredaktør/administrerende direktør
HeLGe SiMonneS

kontakt
iSSn 0808-5425

Har du ikke fått avisen?
Ring 22 310 350.

Besøksadresse
Grubbegaten 6. 

Postadresse
Send post til postboks 1180, 
 Sentrum, 0107 oslo

Dine sider
På vl.no/minside kan du blant 
annet omadressere, ferieflytte og 
finne leveringsinformasjon.

Kundesenter
For spørsmål om abonnement, 
ring 22 310 350.  
(man-fre: 08-16, lør: 08-12)

Vil du bli abonnent?
Gå til vl.no/abonnement eller ring 
22 310 350

Vil du annonsere?
For stillingsannonser: 22 310 310 
eller stilling@vl.no
Annonser fra bedrifter eller 
organisasjoner: 22 310 310  
eller annonse@vl.no
Dødsann.: dodsannonse@vl.no

Tips
Send tips til tips@vl.no  
eller ring vaktsjef på  
tlf. 22 310 425
Fax: 22 310 405

VÅRt LanD

Sametingsråd ellinor Marita Jåma (Sørsamelista) 
foreslår at fremtidas vindmølleparker bør bygges 
ved store byer... Det finnes mange gode argumen-
ter for Jåmas tanker. Man slipper naturødeleggelser og arealinn-
grep som kommer i konflikt med primærnæringsinteresser og 
andre naturbrukere. og man reduserer behovet for utbygging av 
omfattende  infrastruktur for å frakte strømmen frem til forbruker...  
Det kreves stabil vind året rundt, og det er vel ikke så mange større 
byer i norge som kan by på det. Jåmas utspill fungerer kanskje 
best rent retorisk. Det synliggjør problemet på en ny måte.

Ságat, Lakselv 

VÅRt LanD

I fjor ble det kjent at Høyre-
strategene jobbet iherdig med å 
fremstille Erna Solberg som den 
norske Angela Merkel.  Bildet 
av den gamle og strenge «Jern- 
Erna» skulle viskes ut. Den nye 
Erna skulle fremstå som samlende  
og stødig, men med kontroll. En 
ledestjerne for det norske folk og 
resten av opposisjonen. Stein på 
stein skulle hun bygge et bredt 
borgerlig regjeringsalternativ.  

Utopisk. Lenge virket det som 
en utopi at Erna skulle makte  
å samle Frps liberalister og 
 populister under samme para-
ply som verdikonservative KrF-
ere og flyktningeliberale Venstre-
folk.  Men 2012 ble året da Ernas 
strategi ble kronet med hell.  

Både Venstre og KrF ga  etter, 
og garanterte for et borgerlig 
 regjeringsskifte i 2013. Begge 
partiene er villig til å innsette en 
borgerlig regjering, uansett sam-
mensetning og uansett politisk  
plattform. De to sentrums-
partiene ga dermed etter for et 
strategisk press og lot Erna rappe 
deres gamle vippeposisjon. I sam-
me slengen kronet de henne som 
sin egen statsministerkandidat.

Internt i de to sentrumsparti-
ene og i resten av det politiske 
Norge sies det at KrF og Venstre 
ikke hadde noe valg. Eller rette-
re sagt: De hadde ikke noe godt 
alternativ.  Kanskje er det riktig. 

Likevel var det nesten fascine-
rende å se at to små partier, uten 
motstand, ga fra seg sin viktigste 
forhandlingsvaluta: Den verdi-
fulle tyngde kraften som ligger i 
en mulig vippeposisjon. 

Forhandlingsvaluta. I flerparti-
systemer er det slik: De store  par-
tienes forhandlingsvaluta er at de 
har mange velgere bak sine  krav, 
ofte omtalt som «kjøtt vekta». 
Fløypartienes valuta har alltid 
stått svakt.  

De kan kun true  potensielle 
samarbeidspartnere med over-
budspolitikk, hvis de blir stå-
ende utenfor. Eller med spik og 
spetakkel på Løvebakken. Sen-
trumspartienes valuta er posisjo-
nen på vippen, eller trusselen om 
å skifte side. I andre europeiske  
land kalles slike partier «kro-
ningspartier», fordi de har makt 
til å innsette og avsette stats- 

ledere. Derfor har de ofte fått 
mer gjennomslag enn «kjøtt-
vekta» skulle tilsi.

Nå har altså Venstre og KrF 
gitt fra seg en viktig del av sin 
forhandlingsmakt. Riktignok kan 
de true med å stå utenfor selve 
regjeringen. Likevel har de gitt 
Erna det hun ønsker seg aller 
mest: En uforbeholden støtte 
som statsministerkandidat.  

Vunnet alt. Erna Solberg på sin 
side har ikke gitt fra seg noe som 
helst. Hun har tvert imot vun-
net alt. Hvis det blir borgerlig 
flertall, har hun alle muligheter 
åpne.  Først da må Erna velge:  
Frp, Venstre og KrF, eller en 
ren Høyreregjering.  Faktum er 
at hun står ganske fritt, for Ven-
stre og KrF er ikke villige til å 
sitte i regjering for en hver pris.  
Etter alle  solemerker vil hun 
dessuten  ha både «vippemakt» og 
den makten som «kjøtt vekta» gir.

Grunnen er denne: Ernas stra-
tegi har ikke bare gitt samling på 
borgerlig side. Rollen som bor-
gerlig brobygger har også betalt 
seg på meningsmålingene.

I disse dager forbereder Er-
na Solberg overtagelse av lan-
det. Frp, KrF og Venstre er mer 
avventende. De vet ikke om de 
får være med, eller vil være med, 
inn i Høyre-lederens regjerings- 
varme. Frp valgte Solberg fordi 
de ønsker regjeringsmakt. Høyre  

BoRGERLIG SaMaRBEID

Erna har begått en bragd. Hun har rappet 
vippe posisjonen fra sentrum. 

Stjerna Erna

koMMEntaR
Berit Aalborg

NæR 3.000 tyske soldater ble under krigen stedt til 
hvile på nazistenes æreskirkegård i Ekebergskogen 
i Oslo. I 1952 ble gravene flyttet til kirkegården 
på Alfaset. 

VåRt LAND kan i dagens avis fortelle at det plan-
legges en større oppussing av monumentet som 
preget nazi-kirkegården. Prosjektet er en del av 
den omdiskuterte skulpturparken til eiendoms- 
investoren Christian Ringnes. trapper og plassen 
for de nazistiske seremoniene er noe av det som 
skal pusses opp.

EN REKKE kjente personer har engasjert seg mot 
oppussingen, blant annet 22 professorer som har 
skrevet brev til regjeringen med anmodning om 
at restaureringsarbeidene stoppes. Vårt Land har 
intervjuet representanter for jøder i Norge. De 
reagerer på at Ringnes har fått tillatelse til å re-
staurere monumentet.

PROFESSOREN ØyStEIN Sørensen er en av dem 
som har henvendt seg til den norske regjering. 
Han er ekspert på krigshistorie og mener at Norge 
fortsatt må være varsom med å bygge opp igjen 
noe som knyttes så sterkt til okkupasjonsmakten.

SØRENSEN HAR et vesentlig poeng. Den femårige 
okkupasjonen er en viktig del av norsk historie, 
men det er ikke likegyldig hvordan man sikrer 
disse dystre minnene. Saken må ikke behandles 
som en hvilken som helst annen reguleringsplan, 
men som det ideologiske spørsmålet det er.

VI SAVNER i hvert fall en 
offentlig diskusjon om 
prosjektet. Ved at planene  
nå kommer ut til of-
fentligheten, er det lagt 
grunnlag for en ordent-
lig og åpen diskusjon. By-
antikvaren og lederen av 
utbyggingen av Ekebergparken sier at faren for 
nynazistisk valfarting er vurdert. Mange vil være 
interessert i å se hvilke vurderinger som er gjort, 
og hvilke argumenter som er brukt pro et contra.

NOEN VIL hevde at dette er en gravplass, og at det 
handler om å sikre verdige omgivelser for tyskere 
som døde i Norge. Her er det viktig å understreke 
at gravplassen er flyttet til Alfaset. Det kan således 
ikke argumenteres med at gravplassen pusses opp 
for å vise respekt for de døde.

ARBEIDENE Må stoppes til en bedre utredning 
foreligger og saken er drøftet i sin fulle bredde.

Dette handler om noe 
annet enn respekten 
for de døde.

Nazi-monument


