
Efter Utøya

af Hans Hauge
Objektivt  set  var  massakren  på  Utøya  ikke  værre  end  de  utallige
selvmordsbombeangreb, som vi hører om, men ikke påvirkes af, og som sker og skete i
Irak, Pakistan og Afghanistan. Det er for langt væk, skønt det ikke var langt væk for den
danske hær.

Der er dog noget særligt ved den norske version. Og det er, at gerningsmanden i dag kan
sidde i  sin celle og se det hele. Han var ikke selvmordsbombemand; så meget betød
troen ikke for ham, hvis han da havde en. Og vi kan antage, at han er stolt. Der findes en
episode på en kendt bar i Oslo, hvor de kendte kommer. Der sad Breivik en dag ved
siden af en tv-journalist. Breivik siger til ham, at han – Breivik – om et år vil være langt
mere berømt end tv-journalisten. Det førte til håndgemæng, og Breivik blev smidt ud.
Breivik blev berømt.

I dag hedder han Fjotolf Hansen. Hansen er studerende på deltid på universitetet i Oslo.
Han læser statskundskab. Han er også blevet Odin-tilbeder. Det er blevet sagt ikke uden
en vis tilfredshed, at Breivik var norsk (national), kristen og konservativ. Det er trods alt
godt, at ikke al terror kommer fra venstresiden. Men hvad norsk var der ved et manifest
skrevet på engelsk under pseudonymet Berwick? Hvad mening giver ordet  kristen, når
der ikke findes en eneste reference til norske salmer, præster, tænkere eller til kirken?

Og hvis han var konservativ, hvorfor satte han så pris på Anders Fogh Rasmussen? Det
omtalte  Manifest,  som er  et  stykke  science  fiction,  betragtes  helt  fejlagtigt  som en
”ideologi”.  Man  går  ud  fra,  at  der  først  findes  en  ideologi,  som  derefter  fører  til
terrorhandlinger. Men handlingen kommer først, og bagefter hæftes ideologi og motiver
på. Manifestet er totalt usammenhængende; en collage af tekster hentet på internettet.
Mange ville være enige med ham i noget af det han skriver: f.eks. tager han afstand fra
dekonstruktion og poststrukturalisme. Dekonstruktion kaldtes engang på Politiken ”den
absolutte ruin”. Mange har stillet diagnosen ”narcissisme” om ham. Måske ville han blot
være berømt.

Angrebet på regeringskvarteret d. 22. juli i Oslo skete på samme dato, som et lignende
terrorangreb  flere  år  tidligere  fandt  sted  i  Jerusalem.  Bomberne  var  anbragt  i  en
varevogn af jødiske aktivister. Angrebet fandt sted i 1946 og var rettet mod det britiske
regeringshovedkvarter på Hotel Kong David i Jerusalem, hvor 91 omkom. Palæstina var
som bekendt  ”besat”.  Vi  skal  huske,  at  Breivik var  tilhænger af  Israel  og altså  ikke
antisemit. Og det politiske tema på Utøya var i 2011: kritik af Israel. Måske var datoen
en tilfældighed. Måske symbolsk.



Der var mange tilfældigheder d. 22. juli. Breivik havde glemt både en lighter (han ville
have sat ild til et træhus) og sin mobiltelefon (han ville have angivet sig selv, men ingen
ville  låne  ham en telefon,  så  han skød videre),  men  han kunne høre  musik  på  sine
ørepropper. Hans mål var at dræbe tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, der
holdt  tale  på  Utøya og efter  alt  at  dømme ikke de  unge AUF'ere.  Da han kørte  fra
regeringskvarteret, skete der en ulykke, og han blev forsinket. Det var en indvandrer, der
var årsag til ulykken. Så da Breivik ankom til Utøya, var Brundtland rejst væk. Derfor
blev ofrene deltagerne i sommerlejren. Måske var der tale om noget, der skulle være en
norsk version af mordet på Oluf Palme, idet dette mord jo ændrede svensk historie.

Fjotolf Hansen kan, som sagt, følge det hele på tv. Der er skrevet adskillige romaner om
ham, som han kan læse. Forfattere har kastet sig over begivenheden og lavet den til
kunst. Der er lavet film, teaterstykker, musik, skrevet sange og digte, skabt kunstværker,
skrevet forskningsrapporter og videnskabelige bøger om ham. Der er en hel Breivik-
industri. Utøya er blevet et turistmål.

I Norge bruges episoden til et opgør med både Fremskrittspartiet og Høyre. De gøres
medansvarlige for Breivik. Der er gået valgkamp i sagen. Jeg lagde mærke til, men er
ikke sikker på, at tv-kameraerne fokuserede på Fremskrittspartiets populære leder Sylvia
Listhaug i domkirken, for at se, om man kunne spore en reaktion. Hun er jo en del af
problemet, og af det der skabte Breivik. Hun er efter Utøya blevet kaldt ”den ondeste
politiker” i Norge. I Norge kan man i dag "trække Breivik-kortet". Den første, der blev
beskyldt  for  at  være  som Breivik,  er  såmænd  forfatteren  Karl  Ove  Knausgård,  der
forresten holdt foredrag på Testrup Højskole d. 22. juli 2011. Da han så folkemængden i
Oslo, sagde han, at nu forstod han den ”vi-følelse”, som tyskerne havde følt, når de hørte
Hitler. Det gjorde ham ikke populær i hjemlandet, som han for længst har forladt.

 

Hans Hauge er dr. phil., lektor emeritus og forfatter.
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