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Leder
Enkelte grunnleggende estetiske idéer har vært formative i dette magasinets tilblivelse. Da vi bestemte 
oss for å tre inn i tidsskriftenes verden, hadde vi en visjon som med rette kan kalles både sylskarp og vag. 
Vi har sett for oss en blekke hvor innholdet ikke formes av forhåndsdefinerte båser og har gått til verks 
ved enkelt nok å spørre folk vi syns er interessante om å bidra med noe de selv syns er interessant. Vi har 
strebet etter å ha innholdet i fokus og styre unna juggel.

Som redaksjon har vår oppgave vært å kuratere. En storform har blitt skapt av et fargerikt sammensuri-
um av ulike bidrag. Det er helt klart røde tråder gjennom magasinet, for man slipper nemlig ikke unna 
den båsen som er en selv og ens næreste. Tankene og lidenskapene som får det hele til å gå rundt. Det 
som videreutvikler mening. Leseren vil kanskje kunne tyde konturene av våre tanker og idéers landskap 
slik det har utfoldet seg den siste tiden.

Temasidene midt i blekka, som tar for seg norsk våpeneksport, viker fra resten med tanke på det redaks-
jonelle. Her har vi forsøkt å belyse temaet fra mange vinkler og har aktivt kontaktet bidragsytere med 
konkrete spørsmål eller innfallsvinkler.

God lesning!

Motvind Kulturlag er ein paraplyorganisasjon som foreløpig omfattar Motvindfestivalen, Motvind 
Records og Magasinet Motvind. Føremålet med laget er å formidle eit breidt spekter av kulturuttrykk 
gjennom ulike kanalar, såsom festival, plater, magasin og på sikt bøker, friluftslivarrangement, semin-
rar og liknande. Vi opererar utan sjangerbegrensingar og brenn for å søkje etter det som har i seg ei kraft 
som ikkje kan skildrast med språket vårt per i dag, men som alle kan oppleva, uavhengig av kulturell 
bakgrunn.

Samstundes vil vi rette søkjelyset mot at norsk kulturliv i desse dagar vert invadert av slike selskap som 
Kongsberg Gruppen, Nammo og Equinor. Dette er problematisk, vi meiner at selskap som profitte 
ar på våpen, ammunisjon og olje ikkje høyrar heime i feiring av kunst og kultur. Vi oppfattar denne 
sponsinga som ei reinvasking av selskapa si samvit og ei tildekkjing av deira lyssky geskjefter. Trass i 
denne høge peikefingerføringa er Motvind Kulturlag framfor alt pro-fred, pro-friheit og pro-kvalitet 
skunst - vi ynskjer å byggje kultur, ikkje rive ned.

Vi trur at god kultur berre kan byggjes om fleire står saman. Difor ynskjer Motvind Kulturlag å verte 
ein medlemsorganisasjon der alle som vil bidra med sine idear kan melde seg inn. 

Gå inn på www.motvindkulturlag.no eller ta kontakt med oss for meir informasjon.

Om Motvind Kulturlag



Fotografiet på framsiden er tatt av fotojournalisten Michael St. Maur Sheil. Over en åtteårs-
periode fotograferte han slagmarker fra 1. verdenskrig, lenge etter at de var blitt forandret fra 
dødsinfiserte gjørmehav til frodige beiteområder. Dette arbeidet ledet til samlingen Fields of 
Battle, Lands of Peace.

11. november 2018 var det gått hundre år siden 1. verdenskrig ble avsluttet. Over 21 millioner 
mennesker ble såret, og minst seksten millioner mennesker mistet livet, av disse var syv millioner 
sivile. I dag er det få eller ingen igjen av dem som opplevde krigen på nært hold.

Fotografiet er et luftfoto av Beaumont-Hamel i Frankrike. Området, som i dag er et offisielt 
kanadisk minnested, omfatter stedet der Newfoundland Regiment 1. juli 1916 gjennomførte 
sitt første mislykkede angrep under Slaget ved Somme. Bildet symboliserer hvordan fortidens 
sår langsomt heles og blir til nåtidens arr. Og de grusomheter som påførte sårene og lidelsene 
glemmes, skjult under grønt gress. Dette kan lede til ignoranse, for tidligere generasjoners smerte 
er ikke vår egen.

Millioner av mennesker ble drept under det britene kaller The Great War. For hvilken grunn? 
Et forvirret politisk landskap, et intrikat nettverk av allianser og kryssende interesser, en banal 
monarkisk familiekrangel, et hodeløst rustningskappløp, de kyniske interessene til opportunistiske 
krigsindustrier? Uansett årsak, lidelsene under den 1. verdenskrigen virker fullstendig mening-
sløse.

Her i Norge er vi gjerne mer opptatt av 2. verdenskrig, og sammenlignet er den allmenne 
kunnskapen om 1. førstekrig manglende. Kanskje skyldes det nazi-Tysklands okkupasjon av norsk 
territorium. Kanskje krigens relative nærhet i tid. I dag er det mange som med rette advarer mot 
fremveksten av facisme i Europa, og 2. verdenskrig trekkes frem som et eksempel på hva historien 
kan lære oss. Men kanskje er det mer å lære av den første store, globale krigen, og de vilkårlighe-
tene som ledet og til sist utløste til krigen, og fordi denne krigen på mange måter var en direkte 
årsak til 2. verdenskrigs grufullheter. Dette viser oss at det kan aldri være en “krig som ender alle 
kriger”. Bare fred bærer i seg denne muligheten.

Dette er deler av det budskapet vi ønsker å formidle med temasidene i det første nummeret av 
Magasinet Motvind.

Dette er den første utgaven av Magasinet Motvind, utgitt av Motvind Kulturlag, 2019
I redaksjonen: Haakon Stiff Aamlid, Hans P. Kjorstad, Andreas Hoem Røysum
Logodesign: Kenneth Lien
Opplag: 400
Grafisk produksjon: UnitedPress
Papir: 120/250g Edixion ubestrøket

Skribentene er selv ansvarlige for innholdet i tekstene sine.
Redaksjonen kan kontaktes på magasinetmotvind@gmail.com.

En spesiell takk rettes til Endre Dalen og Martine Boyesen Molde. 
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INGVAR AMBJØRNSEN (f. 1956) debuterte som romanfor-
fatter i 1981 og er i dag en av Norges mest folkekjære forfattere. 
Han har gitt ut en lang rekke skjønnlitterære verker, hvorav mange 
er blitt filmatisert.

SUDESHNA  BHATTACHARYA (f. 1973) spelar det indiske 
19-strengers instrumentet sarod. Ho har gjeve ut fleire album med 
Indisk klassisk musikk. 

KRISTINA BJUREKE (f. 1957) er botaniker og universi-
tetslektor ved Naturhistorisk museum i Oslo. Hennes faglige 
kompetanseområder er bl.a. planter i Indre Oslofjord, planteliv i 
kulturlandskap, skjøtselsplaner og bevaring av sjeldne ville plant-
earter. Hun er lidenskapelige opptatt av fiberplanter.

MARTIN BORGE BULL (f. 1993er kaptein på den eldre fran-
ske damen Chilli. Etter flere år med nitide forberedelser la sku-
ta fra kai i 2018. Kaptein Bull og hans besetning befinner seg i 
skrivende stund utenfor kysten av Brasil.

ENDRE DALEN (f. 1982) er skribent og redaktør for Samora 
Magasin og Mela. Han skriver ellers for Klassekampen Musikk-
magasinet og Jazznytt.

GUNVOR KNAG FYLKENES (f. 1977) er leder for politikk og 
samfunn i Redd Barna.

JOEL GRIP (f. 1983) er en svensk kontrabassist, poet, illustratør, 
plateselskapsdirektør & festivalgründer. Han er bosatt i Berlin, og 
er tett knyttet til Umlaut Records og Hagenfesten.

ANNA MARIE SIGMOND GUDMUNDSDOTTIR (f. 1974) 
er kunstnar. Ho arbeidar med installasjonar, måleri, teikning og 
foto. Ho har stått for utsmykkinga av rundt 20 offentlege bygg og 
har ei omtrent like lang liste med separatutstillingar. Her har ho 
illustrert side 6, 7, 66 & 67. Teknikk: Maling på bokpapir.

MATS GUSTAFSSON (f. 1964) er en svensk saksofonist og et 
unikum i jazzverden. Gjennom et drøye 30 år virke har han bygd 
opp en diskografi på over 250 utgivelser. Han har en skivesamling 
på omtrent 47 meter.

SIGMUND HEGSTAD (f. 1987) er dansekunstnar og dagleg 
leiar i selskapet Fair & Square. F&S er som både er klesmerke, tek-
stilprodusent og og forhandlar. 

ØRNULF HODNE (f. 1935) er norsk folkeminneforsker, 
sakprosaforfatter og statsstipendiat. Han har skrevet en rekke 
bøker om norsk folkediktning og folketro, kulturarv ig regional 
identitet. I 2011 ble han for sitt arbeid tildelt Kongens fortjene-
stemedalje i gull.

DAG HOEL (f. 1962) er fotograf, filmskaper og forfatter. På 
80- og 90-tallet arbeidet han som fotoreporter, hovedsakelig i Mel-
lom-Amerika.

KJETIL JERVE (f. 1988) er en pianist, produsent og DJ med 
base i Oslo. Han er en av drivkreftene i Dugnad Records og er 
ettertraktet både for sitt lyriske pianospill og sine heseblesende 
technosett.

HEIDA K. JOHANNESDOTTIR (f. 1987) er tubaist, kom-
ponist og kunstnar, kjend frå ei rekkje band og tingingsverk. 

HAAGEN SYDNES KIERULF (f. 1990) studerer psykolgi ved 
Universitetet i Bergen.

ANJA LAUVDAL (f. 1987) er prisbelønna pianist og kom-
ponist. Ho er mellom Noregs mest etterspurde musikarar. 

KENNETH LIEN (f. 1991) er musikar og kunstnar som trak-
terar usedvanleg mange instrument, fleire av dei har han laga sjølv. 

JOHAN LINDVALL (f. 1990) er hovedsakelig kjent som pianist 
og bandleder, men driver også med film og poesi. I førsteutgaven 
av Magasinet Motvind debuterer Lindvall som novelleforfatter.

BENEDICTE MAURSETH (f. 1983) er folkemusikar, kom-
ponist og forfattar. Ho spelar hardingfele i Hardanger-tradisjon 
og har komponert musikk for mellom anna sceneoppføringar av 
Jon Fosse sine romanar Morgon og kveld og Andvake.

GURO SKUMSNES MOE (f. 1983) spiller blant annet bass 
i trioen MoE. Hun drev også All Ears-festivalen i 10 år, har gitt 
ut både bøker og fanziner og er en av svært få innehavere av en 
octobass.

REGINE NORMANN (1867-1939) var forfattar og lærar frå 
Nord-Noreg. Ho skreiv romanar, forteljingar, eventyr og segn. 
Ho var mellom anna kjend for sine litterære selskap gjennom om-
lag 30 år i Stensgata 3 i Oslo.

SEBASTIAN PLAUM (f. 1992) er landmålerassistent, DJ og 
trofast Motvind-venn med framståande kunnskap om mellom 
anna litteratur, film og musikk. 

AXEL SKALSTAD (f. 1992) er en norsk trommeslager med 
sterk tilknytning til miljøet i Kongsberg. Axel har i senere år gjort 
seg bemerket i band som Krokofant og Rune Your Day.

EIVIND SLETTEMEAAS (f. 1974) er kurator, skribent og 
prosjektleiar med brei erfaring innan kunst og litteratur. Klub-
bleiar i Ringebu karateklubb.

ANDREW SMITH er talsperson for den britiske organisasjonen 
Campain Against Arms Trade (CAAT). Han har skrevet i en rek-
ke britiske og internasjonale medier.

PREBEN SØRHEIM (f. 1987) er stipendiat i filosofi ved Uni-
versitetet i Bergen og redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst.

TUVA KROGH WIDSKJOLD (f. 1991) var leder av Change-
maker fra 2016-18. Hun tar for tiden en mastergrad i fred og konf-
liktstudier, og hennes mastertese tar for seg norsk våpenhandel.

ANDREAS WILDHAGEN (f. 1988) er en trommeslager med 
base i Oslo. I senere år har han særlig gjort seg bemerket i Paal Nils-
sen-Love Large Unit, Momentum og Nakama.

GRETA ZARRO er organisasjonsdirektør i den ideelle fredsor-
ganisasjonen World BEYOND War. Hun er utdannet i sosiologi 
og antropologi og har tidligere arbeidet i New York Organizer for 
Food & Water Watch.

Bidragsytere
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Våpennasjonen Norge
orge er en av verdens største våpennasjoner. Ifølge tall fra Stockholm International Peace Re-
search Institut hadde Norge i perioden 2013–17 den syttende største andelen av det internasjonale våpen-
markedet, en andel som økte med 14 prosent fra den foregående fireårsperioden. Tall fra International 

Trade Center viser at Norge i 2017 eksporterte våpen og ammunisjon for 3,34 milliarder kroner. Dette holder til 
en 11. plass i verdenssammenheng. Verdt å merke seg, er at Norge har det desidert laveste befolkningstallet sam-
menlignet med statene foran på begge listene.

Våpennasjon Norge er imidlertid intet nytt fenomen. Historien strekker seg over 200 år tilbake i tid, til 1814 da 
Kongsberg Vaabenfabrikker ble grunnlagt som et svar på vedvarende nedgangstider i den gamle gruvebyen. Etter 
flere tiår med økonomiske startvansker opplevde Kongsberg Vaabenfabrikker sin første store suksess med riflen 
Krag-Jørgensen M/1894, oppkalt etter fabrikkens direktør Ole Herman Krag og bøssemaker Erik Jørgensen. I 
tillegg til å være hovedvåpenet i det norske forsvaret fram til 1940, markerer Kragen en viktig skillelinje i historien 
om våpennasjonen Norge. Den sørget nemlig for overlevelsen til Kongsberg Våpenfabrikker, i all hovedsak som 
følge av eksporten til den amerikanske hæren, som fra og med 1892 plukket ut riflen som sitt standardvåpen. Det 
tok imidlertid ikke mer enn ni år før de erfarte at våpenet ikke levde opp til forventningene, men det var likevel 
lenge nok til at det ble tatt i bruk under den spansk-amerikanske krigen i 1898.

To år tidligere var Raufoss Ammunisjonsfabrikker blitt grunnlagt, mye på grunn av den stadig mer tilspissede 
politiske situasjonen mellom Norge og Sverige. Den selvstendige nasjonen Norge kunne ikke belage seg på hjelp 
fra utlandet og måtte være selvforsynt med ammunisjon og våpen, slik lød resonnementet. Med dette meldte det 
seg et paradoks: Det norske forsvarets behov for kuler og krutt er begrenset, på samme tid har man vært nødt til å 
opprettholde produksjonslinjene for å holde kostnadene nede og innovasjonen oppe. Svaret på dette paradokset 
har vært tilsynelatende enkelt: eksport, og det har vist seg gjeldende helt fram til i dag.

Mye har likevel endret seg på 120 år. Norges to internasjonalt store våpenindustrier har fått nye og mer tidsrik-
tige navn: Kongsberg Defence & Aerospace (det våpenproduserende datterselskapet til Kongsberg Gruppen) og 
Nammo. Selskapene er børsnoterte med den norske stat som hovedeier, og de omsetter for milliarder. De produs-
erer ikke lenger våpen og ammunisjon, men høyteknologisk forsvarsmateriell kategorisert i A- og B-bolker etter 
dødelighet. Selskapene har flere datterselskap rundt omkring i verden, som ikke trenger å forholde seg til norske 
eksportregler. De har kommunikasjonsrådivere på lønningslisten titulert som “Chief Communication Officer” og 
“Senior Vice President Communications”, som til stadighet unnviker spørsmål om sitt moralske ansvar og som 
oppskriftsmessig viser til Norges “strenge eksportregler” og “forutsigbare rammebetingelser” for sine kunder ist-
edenfor å svare på hvorfor norskproduserte våpen til stadighet ender opp i konfliktsoner rundt om i verden. Men 
kanskje mest bekymringsfullt, slik Dag Hoel påpeker i åpningsteksten til disse temasidene, er at vi i dag “utvikler 
eksportpraksisen i en retning der vi over tid gjør industrien avhengig av inntekter fra konfliktsoner.”

Dette skjer på tross av at Utenriksdepartementets retningslinjene for våpensalg er formulert klart og tydelig: 
Våpen skal ikke selges til land eller områder der det er krig og konflikt eller der krig og konflikt truer. Allikevel 
femdoblet salget av norsk våpenmateriell til de krigførende statene i Jemen seg fra 2014–16, en konflikt som er 
omtalt som den verste humanitære krisen i vår tid. Videre slår retningslinjene fast at det skal gjøres “en vurdering av 
en rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter”. Dog må slike hensyn vike til fordel for profitt, slik Changemaker viste i fjorårets rapport 
Våpensalg i grenseland. Her fremgår det at salget av norskprodusert krigsmateriell til autoritære regimer har økt 
betraktelig de senere år (se figur på motstående side), tydelig eksemplifisert med Kongsberg Gruppens milliar-
davtale inngått med Qatar, et land som er blitt ettertrykkelig kritisert for sin manglende respekt for mennesker-
ettigheter i forbindelse med forberedelsene til fotball-VM i 2022.

Vårt utgangspunkt for å delta i debatten om norsk krigsindustri, har hele veien vært moralsk: Vi mener det er 
prinsipielt galt å profittere på krig. For den børsnoterte krigsindustrien følger de samme økonomiske lover om 
tilbud og etterspørsel likesom andre frie markeder - mer krig og konflikt fører til større etterspørsel og potensielt 
høyere salg. Til grunn ligger altså et incentiv for konflikt. Dette er synlig i figuren på motstående side, som viser at 

Temasider:

N
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åpennasjonen N
orge

eksporten av A- og B-materiell har steget jevnt og trutt siden år 2000, en utvikling som har gått hånd i hånd med en 
stadig mer spent global-politisk situasjon, preget av en rekke alvorlige kriger i blant annet Afghanistan, Irak, Syria, 
Libya og Jemen. Nasjonen Norge har beviselig tjent gode penger på slike konflikter. Vi må gjerne narre oss selv til 
å tro at norskprodusert krigsmateriell er mer humanitære enn andre i kraft av sin høye presisjon. Allikevel kommer 
vi ikke unna det ubehagelige faktum at norske våpen er utviklet for å drepe, eller uskadeliggjøre som det heter på 
politikermålet, og skal vi tro en artikkel i Teknisk Ukeblad fra 2009, så dreper norske våpen best. I verst tenkelige 
fall er sivile de skadelidende, enten direkte eller indirekte, ettersom norskprodusert krigsmateriell kan bidra til å 
sementere makten til undertrykkende regimer. Er dette en risiko vi kan leve med?

Politikere er nødt til å respektere retningslinjene for norsk våpeneksport. Det nytter ikke lenger å vise til at Norge 
har et av verdens strengeste regelverk for våpeneksport, når det åpenbart ikke er strengt nok. Og slike antydninger 
fremstår hule, når Stortingspolitikerne i januar 2018 stemte ned et forslag om å stanse salg av krigsmateriell til de 
involverte i Jemen-konflikten.

Et annet sentralt argument mot våpeneksport, er at man vanskelig kan sikre seg mot vidersalg av norskprodus-
ert våpen og ammunisjon. Norge selger krigsmateriell til stater med betydelig svakere regelverk for salg, og man 
risikerer at det ender opp en helt annen plass enn først tiltenkt. Dessuten er våpenmarkedet blant de mest kor-
rupte markedene i verden, de svarte markedene er store og uoversiktelige, og det er lite man kan gjøre for å hindre 
krigsmateriellet fra å havne i feil hender. Et skremmende hypotetisk tilfelle er at norskproduserte våpen en dag blir 
brukt mot norske borgere. Kanskje mer realistisk, men ikke desto mindre urovekkende, er at Norge gjennom sin 
våpenproduksjon gjør seg til et legitimt terrormål.

Vårt standpunkt at den norske krigsindustrien må fases ut og våpeningeniørene omskoleres til mer bærekraftige 
og konstruktive formål. Vi anser det som mer hensiktsmessig å bruke denne hjernekraften og menneskelige kapi-
talen på andre globale og nasjonale utfordringer vi står ovenfor som menneskehet.

Med disse temasidene ønsker vi å skape debatt, for vi oppfatter norsk våpenindustri som et underkommunisert 
tema i norsk offentlighet. Politikerne forbigår vanskelige moralske spørsmål i stillhet. Dessuten: Samsvarer norsk 
våpenindustri med folkeviljen? Det er det i dag få som vet, for utfordringene diskuteres knapt. Vi ønsker å legge 
opp til en nyansert, nøktern og redelig debatt. Vi har bevisst jobbet for å belyse denne saken fra en lang rekke ulike 
perspektiver; historisk, juridisk, filosofisk, politisk, humanitært, idealistisk, miljømessig og - ikke minst - kulturelt. 
Vi legger ikke skjul på våre holdninger og oppfatninger i denne saken, men utover denne introduksjonen vil ikke 
redaksjonens personlige meninger komme til syne. Leseren vil også kunne se at vi har gitt betydelig plass til stem-
mer som taler den norske våpenindustriens sak.

Vår inngang til denne debatten var gjennom kulturen. Motvindfestivalen ble i sin tid opprettet som en musi-
kalsk protest mot våpenprodusenten Kongsberg Gruppens sponsing av Kongsberg Jazzfestival. Derfor vil også 
denne problematikken bli viet ekstra oppmerksomhet i temasidene.

Redaksjonen.

Grafen er hentet fra Changemakers rapport “Våpensalg i grenselland. Trykket med tillatelse.
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Norske våpen på ville veier
av Dag Hoel

a direktøren  ved Raufoss Ammunis-
jonsfabrikker første gang ville eksportere am-
munisjon, fordi det var lite nasjonal etterspør-

sel og de trengte arbeid på Raufoss, fikk han avslag fra 
Forsvarsdepartementet. Året var 1909 og Norge hadde 
vært selvstendig nasjon i kun fire år. I det internasjo-
nale ordskiftet levde sterk kritikk av våpenhandlere, og 
norske myndigheter kunne ikke delta i en slik tvilsom 
butikk. Også to år senere, da direktøren ville eksportere 
til Romania, ble det avslag.

Industrien på Raufoss ble reddet av første verden-
skrig, men freden etter krigen truet. Det var umulig å 
holde ammunisjonsbedriften i tilstrekkelig virksomhet 
kun med produksjon til nasjonale behov i fredstid. 
Raufoss Ammunisjonsfabrikk var et tapsprosjekt for 
den norske staten.

Mens fredsbevegelsen og fredsretorikken var på 
sitt sterkeste på det glade 20-tallet, ga politikere og 
byråkrater opp linjen med å avstå fra eksport. Den 
første virkelig store kunden ble Tyrkia. Ikke mange 
år tidligere hadde tyrkerne vært alliert med Tyskland 
under verdenskrigen og de hadde begått folkemord på 
armenerne med samme kaliber som nå lå i bestilling, 
men behovene på Raufoss tilsa at vi ikke kunne si nei. 

I 1928 startet Raufoss Ammunisjonsfabrikker pro-
duksjonen av en ordre på førti millioner 7,92 mm pa-
troner til Chiang Kai-sheks kamp om makten i Kina. 
Ultranasjonalisten kjempet en utmattende borgerkrig 
mot kommunistene. Og som om ikke det var nok med 
kineserne, startet også produksjonen av en større ordre 
kanonammunisjon til grekernes forsvar av Hellas, for 
erkefienden Tyrkia var væpnet til tennene!

Industrien på Raufoss utviklet seg fra å være en nød-
vendighet for forsvaret av Norge, til å leve sitt eget liv 
for å opprettholde arbeidsplasser og videreutvikle in-
dustriell kompetanse. Arbeidsledigheten preget landet. 
Direktør Ravnsborg skrev til generalfelttøimesteren: 
«For mig står det usannsynlig at man kan gå til et skritt 
som å stoppe disse ordrer der bringer penger fra utlan-
det, samtidig som der bevilges til nødsarbeider.» Am-
munisjon fra Raufoss ble sendt i alle himmelretninger.

I 1934 var inntektene fra eksport fem ganger større 
enn inntektene fra hjemmemarkedet. En storting-
smelding slo fast at ammunisjonseksport var blitt «en 
forholdsvis lønnsom virksomhet». Straffen kom i form 

av fordømmelse i Folkeforbundet, forløperen til FN. 
Salgene til Bolivias krig mot Paraguay var i strid med 
Folkeforbundets embargo, og nå fulgte en diskusjon 
i Stortinget om prinsippene for norsk våpeneksport. 
Den endte med et vedtak om at vi ikke skulle eksport-
ere til land i krig, borgerkrig, eller hvor krig truer. Dette 
vedtaket er ennå retningsgivende for vår eksport.

Et grotesk eksempel på interessemotsetninger i 
våpenindustrien, fikk vi under den andre verdenskri-
gen. Raufoss Ammunisjonsfabrikk og Kongsberg 
Våpenfabrikk, under norsk ledelse, produserte for den 
tyske krigsmaskinen gjennom hele krigen. Krigsmateri-
ellet ble brukt mot nordmenn og allierte. 

Etter krigen ble det i Jern og metall besluttet at vi al-
dri mer skulle drive våpenhandel, men handelen kom 
umiddelbart igang igjen da den kalde krigen var et fak-
tum og vi ble medlemmer i NATO i 1949. Nå skulle 
vi utelukkende handle med de gode, gudfryktige kref-
tene, var tanken.

Slik ble det ikke. Historien om den norske våpenek-
sporten er preget av at hensynet til arbeidsplasser 
trumfer alle etiske hensyn. En fargerik hendelse var 
da norske myndigheter i 1958 godkjente en eksport 
til Batista-diktaturet på Cuba. Fidel Castro truet dik-
tatoren med sin gerilja. Raufoss Ammunisjonsfabrik-
ker og arbeiderpartiregjeringen så muligheten til øket 
omsetning i en tid da NATO var mer opptatt av atom-
våpen enn patroner fra Raufoss, og forsynte Batista 
med skarpe skudd og håndgranater. Imidlertid måtte 
han rømme landet før leveransen kom fram, så det var 
Fidel Castro og Che Guevara som pakket opp varene 
fra Raufoss. 

Fra 50-tallet var ikke Raufoss Ammunisjonsfabrik-
ker alene på våpeneksportarenaen, Kongsberg Våpen-
fabrikk hadde suksess i Nato-fellesskapet. Et premiss 
for utvikling av våpensystemer i Nato-alliansen var var 
samhandling. Teknologiutvikling og produksjon sk-
jedde i tverrnasjonale fellesskap. Samhandlingen skulle 
være etisk problemfri, et fellesskap må ha rett il å fors-
vare seg, men så ble vi oppmerksomme på at vår allianse 
ikke var udelt godartet. USAs krigføring i Viet Nam, 
med våpenstøtte fra Norge, hvordan skulle vi egentlig 
forstå det? Og var det uproblematisk med leveranser til 
militærjuntaen i Nato-landet Hellas?

Skandalene fortsatte. Panservernraketter fra Raufoss 
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dukket opp i El Salvador og Nicaragua – i hendene på 
styrker som nedkjempet norske alliansepartnere. Kom-
munikasjonsdirektøren på Raufoss løy til pressen. Det 
oppsto pinlige scener i Stortinget, men hva skulle vi 
gjøre? USA, vår nærmeste allierte, sto bak

Etter Berlinmurens fall krakelerte fiendebildene og 
kommunistene ville bli konsumenter. Uten fiender ble 
eksporten av krigsmateriell desimert, og industrien sto 
på vaklende føtter. Freden truet igjen. USAs invasjon i 
Irak i 1991 ga inntekter, men det ble ikke skikkelig fart i 
omsetningen før vi gikk ut i striden mot terror - en van-
skelig definerbar størrelse, men som gir enorm omset-
ning i krigsindustrien. Fra vanskelige tider på 1990-tal-
let, har både Raufoss (nå Nammo) og Kongsberg 
Gruppen løftet seg og blitt til industrikonsern med 
virksomheter i mange land. Slik kan Nammo eksport-
ere panservernraketter til Israel fra USA, selv om det er 
i strid med det norske lovverket. Det er dokumentert at 
rakettene er brukt under krigshandlinger i Gaza.

Det satses nå fra politisk hold på at produksjon av 
krigsmateriell skal være en søyle i norsk industriut-
vikling. Da Roger Ingebrigtsen (AP) var statssekretær 
i forsvarsdepartementet, sa han at norsk våpenindustri 
«styrker troen på at Norge kan overleve også etter at ol-
jen er slutt.» Midtøsten er et «fremvoksende marked», 
heter det fra den nåværende regjeringen. Derfor har vi 
etablert salgskontor i De forente arabiske emirater og i 
India. Ingen spør om Kashmir. Krigsindustrien er den 
nye olja. Vi ga den jemenittiske menneskerettsforkjem-
peren Tawakkol Karman nobelprisen maed den ene 
hånda, og militært utstyr til de som fører krig i landet 
hennes med den andre. 

Det gir resultater å være synlig i markedet. En fjerd-
edel av den norske eksporten i 2017 gikk til Oman. I 
2018 inngikk Kongsberg Gruppen en langsiktig kon-
trakt med Qatar som er verd femten milliarder kroner.  

Norge har en broket historie som våpeneksportør, 
men det har tidligere tross alt eksistert en intensjon 
om politisk styring. Om vi går tilbake til 1990-tallet, 
ville det vært utenkelig at De forente arabiske emirater 
skulle kunne utgjøre et marked. I dag veier behovet for 
inntekter tyngre enn humanitære prinsipper. Uansett 
om det er fare for at regimene i Thailand eller Tyrkia 
bruker norske militære produkter mot egen befolk-
ning, så får de handle med oss. Oppdraget fra styrende 
politikere er tilsynelatende å tolke regelverket vidt og 
prioritere arbeidsplasser og industriutvikling i mer enn 
nitti norske bedrifter som nå virker i krigsindustrien.

Historisk har skandaler knyttet til handel med norsk-
produsert militært utstyr blitt forklart med behovet for 
å beskytte arbeidsplasser. Nødvendigheten av omset-
ning for å holde folk i arbeid, tilvirket at regjeringer så 
gjennom fingrene med eksporter til fargerike addresser 
– dog var eksport til sjeikvelder med utstrakt anven-
delse av pisking, avkutting av lemmer og grenseløs un-
dertrykkelse av kvinner, ukjent.

I dag er argumentasjonen en annen. Norsk våpenek-
sport handler om Norges sikkerhet, heter det seg. Det 
er kun gjennom eksport at våpenindustrien kan ha 
tilstrekkelig inntjening til å utvikle sin produktpor-
tefølje og drive innovasjon. Uten inntektene fra utlan-
det klarer ikke industrien å henge med i internasjonal 
konkurranse. Vi vil bli teknologisk akterutseilt. Norge 
vil etter noen tid bli forsvarsløse om eksporten begrens-
es, hevder de som forfekter friest mulige rammer for in-
dustrien. Bak denne utviklingen skimtes en ideologisk 
dreining bort fra politisk styring, i retning mer tillit til 
markedets eleganse. Med andre ord; den sterkeste har 
rett. Og vi må spille kortene slik at vi til enhver tid er på 
den sterkeste siden. 

Kravet fra humanitære organisasjoner er at vi må 
stoppe eksporten til undertrykkende regimer og til 
konfliktområder. Kravet står i et motsetningsforhold 
til industriens innsats for markedstilgang i Midtøsten. 
Oman og Qatar er blitt store kunder med forventning 
om langsiktighet i avtaler. Vi utvikler eksportpraksisen 
i en retning der vi over tid gjør industrien avhengig av 
inntekter fra konfliktsoner.

Vi må ikke ende opp i en situasjon der regjeringen og 
industrien med troverdighet kan hevde at Norges sik-
kerhet er i fare om vi ikke utnytter markeder i områder 
hvor krig er mer vanlig enn fred. Vi må komme oss ut 
av en hengemyr som har slukt oss så langt ned at det 
måtte til et mord på en verdenskjent journalist, med 
påfølgende partering inne på Saudi Arabias konsulat, 
før regjeringen stoppet eksport til Saudi Arabia. Massiv 
sponsing av terrorisme. Massiv understøtting av ytter-
liggående politisk islam. Massive brudd på grunnleg-
gende menneskerettigheter, det var ikke faktorer som 
fikk vårt «strenge eksportregelverk» til å tre i kraft.

I 2017 utga Dag Hoel boka Fred er ei det beste, som 
beskriver utviklingen av Raufoss Ammunisjonsfabrik-
ker, dagens Nammo, og dennes påvirkning på lokal- og 
storsamfunnet.
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Hva sier politikerne?
Hvorfor har Norge en forsvarsindustri?
Norsk forsvarsindustri har lange historiske røtter. 
Kongsberg Våpenfabrikk (Kongsberg gruppen) ble 
etablert i 1814. Bakgrunnen for etableringen var ønske 
om å skape nye arbeidsplasser i en tid hvor Kongsberg 
by led under nød og fattigdom. Våpenfabrikken skulle 
bøte på arbeidsløsheten. Etableringen kan også sees 
i sammenheng med at Norge på den tiden var preget 
av ønske om nasjonal selvstendighet. Våpenfabrikken 
skulle gjøre den nyetablerte norske staten selvforsynt 
med våpen. Raufoss Ammunisjonsfabrikk (NAM-
MO) har sine røtter tilbake 1890 årene. Produksjonen 
av ammunisjon ble flyttet fra Oslo. Ammunisjonen 
som ble produsert ble i stor grad benyttet i konflikten 
med svenskene i 1905. Dette er bakteppet for Norges 
forsvarsindustri. Utviklingen i begge bedriftene har 
hatt oppturer og nedturer, og navneendringene har 
vært mange. Norsk forsvarsindustri har vært og er en av 
Norges viktigste utviklere av høyteknologi med smit-
teeffekter i en rekke næringer.

De mest fremtredende aktørene i norsk forsvar-
sindustri er Kongsberg Gruppen og Nammo. 
Hvem eier disse selskapene, og i hvilke andre nas-
jonale og internasjonale selskaper har Kongsberg 
Gruppen og Nammo eierinteresser?
De ledende norske forsvarsindustribedriftene er ma-
joritetseiet av den norske stat. De ledende bedriftene 
har flere føtter å stå på. Kongsberg Gruppen består av 
Maritime, Defence & Aerospace og Digital. Kongsberg 
Gruppen har aktiviteter over hele verden. Det gjelder i 
særlig grad Maritime divisjonen. Defence & Aerospace 
har en rekke samarbeidsprosjekter med forsvarsindus-
trien hos NATO allierte. NAMMO har, i tillegg til 
Norge, aktiviteter i Sverige og Polen

Hvilke typer produkter står norsk forsvarsindus-
tri bak?
Norsk forsvarsindustri produserer hundrevis av høyte-
knologiske komponenter, del systemer og systemer. 
NAMMO produserer ammunisjon, rakettmotorer, 
romfartsprodukter og leveranse av tjenester på de-
militarisering (avhending). Kongsberg produserer 

Christian Tybring-Gjedde 
(f. 1963) er stortingspolitiker for 
Fremskrittspartiet og sitter som andre 
nestleder i Utenriks- og forsvarskomi-
teen.
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Hvorfor har Norge en forsvarsindustri?
I en verden der krig fortsatt forekommer, og der særlig 
stormakter fortsetter å tvinge sin vilje på militært un-
derlegne land gjennom krig eller trusler om krig, er 
det helt nødvendig for Norges selvstendighet å ha et 
militært forsvar. Dagens norske forsvarsindustri ble 
bygd opp på begynnelsen av 1800-tallet, en tid da det 
å ha et militært forsvar knapt ga mening om man ikke 
også hadde en forsvarsindustri som kunne forsyne egne 
styrker med våpen, ammunisjon og annet militært 
utstyr. Så har utviklinga i våpenindustrien gjennom 
1900-tallet beveget seg stadig raskere i retning større 
spesialisering. I dag har de fleste våpensystemer en be-
tydelig andel komponenter produsert i ulike land.

De mest fremtredende aktørene i norsk forsvar-
sindustri er Kongsberg Gruppen og Nammo. 
Hvem eier disse selskapene, og i hvilke andre nas-
jonale og internasjonale selskaper har Kongsberg 
Gruppen og Nammo eierinteresser?
Man kan si mye om eierstrukturene i norsk våpenin-
dustri. Både om hvem som eier våpenprodusentene og 
hvordan våpenprodusentene har tentakler inn i annen 
industri og ikke minst sponsing av sivile organisasjoner, 
som norsk idrett. Men det viktigste å understreke her er 
at den norske stat er majoritetseier i både Kongsberg 
Gruppen og Nammo. Det betyr at disse selskapene på 
mange måter representerer den norske stat.

Hvilke typer produkter står norsk forsvarsindus-
tri bak?
Norsk forsvarsindustri er svært teknologisk avansert. 
Den produserer våpensystemer og komponenter til 
våpensystemer som Norge har nytte av i forsvarssam-
menheng og som er defensivt innrettet. 

Hvorfor er norskprodusert forsvarsmateriell så 
etterspurt i verdensmarkedet?
Norskproduserte våpen er etterspurte internasjonalt 
fordi de holder et svært høyt nivå. De som jobber med 
å produsere militært materiell i Norge er svært kompe-
tente folk. Vi er helt sikre på at den kompetansen kan 
brukes til noe annet enn å forsyne islamistdiktaturer 
med krigsmateriell. 

Bjørnar Moxsnes (f. 1981) er 
partileder og stortingspolitiker for Rødt 
og medlem av Finanskomiteen.
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blant annet missiler, romfartsteknologi, maritim 
overvåkningsteknologi, styringssystemer, kompositt, 
dynamisk posisjonering med mer. Annen norsk fors-
varsindustri som Vinghøg produserer blant optiske 
sikterverdenesledende utstur innenfor optiske sikter, 
Prox Dynamics produserer ubemannede luftfartøy, 
AIM har betydelig vedlikehold av avanserte flysyste-
mer. Dette for å nevne noen.

Er forsvarsindustrien avhengig av eksport? Hvor-
for, hvorfor ikke?
Norsk forsvarsindustri er avhengig av eksport (og in-
ternasjonalt samarbeid) fordi enhetene som utvikles er 
svært kostbare og antallet som handles inn (volumet) i 
ulike land er relativt lite. Videre produseres svært få bed-
rifter hele systemer. Det betyr at et forsvarssystem (mis-
sil, fly, skip, panserkjøretøy) har flere del leverandører. I 
et typisk system inngår gjerne 10-15 bedrifter.

Hvorfor er norskprodusert forsvarsmateriell så 
etterspurt i verdensmarkedet?
Norsk forsvarsindustri er svært kompetent og har ut-
viklet avanserte høyteknologi som har gitt store gevin-
ster også til sivil industri. Det er rimelig å anta at minst 
50 selskaper har sin direkte teknologiopprinnelse fra 
forsvarsindustrien. Norsk forsvarsindustri har funnet 
ulike nisjer og spesialisert seg på disse. Forsvarsindus-
trien er videre stabile samarbeidspartnere og har etter 
hvert fått innpass og tillit hos verdensledende fors-
varsbedrifter.
 
Fra offisielt hold brukes gjerne betegnelsen fors-
varsmateriell om norskproduserte krigsproduk-
ter, et begrep vi for enkelthets skyld også benytter 
i dette intervjuet. Er produkter av norsk forsvar-
sindustri kun ment til forsvar?
Det er intensjonen hos brukeren som avgjør hvorvidt 
våpnene blir brukt. Norsk politi bærer eksempelvis 
våpen ved ulike anledninger. De kan selvsagt defineres 
som offensive, men er ment som avskrekking. Det 
samme prinsippet gjelder naturligvis også våpen som 
eies av ulike stater.

Retningslinjene av 1959 for eksport av våpen og 
ammunisjon forbyr salg til “områder hvor det 
er krig eller krig truer, eller til land hvor det er 
borgerkrig”. Hvorfor er ikke disse retningslinjene 
nedfelt i norsk lov?
Retningslinjene fra 1959 er ikke nedfelt i lov fordi de 
ikke lar seg enkelt avgrense. Hvordan definere «våpen 
og ammunisjon»? Er en komponent som inngår i større 
internasjonalt system «et våpen»? En forsvarsbedrift 
produserer komponenter som inngår i større syste-
mer. Systemleverandører er ofte amerikansk, tysk eller 
fransk og det er da naturlig at det er systemprodusent-
landets eksportregelverk som gjelder. Dersom Norge 
ikke skulle akseptere det, vil norske bedrifter heller ikke 
få levert komponenter til til systemer som skal ekspor-
teres til land som norsk rett kan akseptere. Og så kan 
man alltid stille spørsmål ved avgrensingen av definis-
jonen «hvor det er krig, krig truer eller til land hvor det 
er borgerkrig». Og norske myndigheter burde selvsagt 
ha anledning til å vurdere hver konflikt for seg. Skulle 
eksempelvis Norge sagt nei til enhver eksport til Fin-
land dersom landet ble angrepet?

Forhindrer disse retningslinjene at norskprodus-
ert våpen og ammunisjon havner i slike områder?
Retningslinjer er veiledende. Norge produserer som 
nevnt overfor komponenter og delsystemer. Disse in-
ngår i større totalsystemer. Norsk eksportregelverk er 
strengt, men forutsigbart. Det betyr at forsvarsbedrif-
tene har forutsigbare rammer.

Finnes det historiske eksempler på at norskpro-
dusert krigsmateriell er blitt brukt i krig?
Norske forsvarskomponenter og delsystemer er 
naturligvis blitt brukt i væpnet konflikt. Norge leverer 
eksempelvis til USA og USA har angrepet ekstremister, 
islamister og terrorister flere steder i verden.

Blir norskprodusert forsvarsmateriell blir brukt i 
krig i dag? I så fall hvor?
Ref. svar på spørsmål 9.

Christian Tybring-Gjedde fortsetter:
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Er produkter av norsk forsvarsindustri kun ment 
til forsvar?
Da mange norskproduserte våpensystemer er defen-
sivt innrettet, er det liten risiko for at de benyttes til 
angrepskrig eller krigsforbrytelser om de eksporteres til 
andre land. Det gjelder for eksempel komponenter til 
bakke til luft-forsvar. Men dessverre produserer norske 
selskaper også en rekke våpen, våpensystemer og annet 
militært materiell som brukes til angrepskrig og angrep 
på sivile, som strider med folkeretten og humanitærret-
ten og som i verste fall kan bidra til krigsforbrytelser.

Retningslinjene av 1959 for eksport av våpen og 
ammunisjon forbyr salg til “områder hvor det 
er krig eller krig truer, eller til land hvor det er 
borgerkrig”. Hvorfor er ikke disse retningslinjene 
nedfelt i norsk lov?
Det er en veldig spennende ide at retningslinjer for ek-
sport av militært materiell nedfelles i lov. I dag er syste-
met av loven gir kongen i statsråd, altså regjeringa, full-
makt til å bestemme når det skal gis lisens på eksport 
av militært materiell, og at regjeringa gjennom forskrift 
har gitt utenriksdepartementet fullmakt til å gi disse li-
sensene, i tråd med gjeldende eksportregelverk.

Forhindrer disse retningslinjene at norskprodus-
ert våpen og ammunisjon havner i slike områder?
Det er åpenbart at retningslinjene alene ikke hindrer 
at norskprodusert militært materiell havner hos krig-
førende regimer, det skjer jo foran verdens øyne i Je-
men-konflikten. Men selv med dagens system er det 
mulig å tvinge regjeringa til å følge regelverket og slutte 
å forsyne islamistdiktaturer og andre land som begår 
angrepskrig med norsk militært materiell. Rødt har 
nylig fremma et representantforslag på Stortinget om 
eksport av norsk militært materiell til krigsområder. 
Det går ut på å tette de hullene i regelverket som de siste 
regjeringene har laget for seg selv for å omgå dagens re-
gelverk, som altså fastslår at det ikke skal eksporteres til 
«områder der det er krig eller krig truer, eller til land 

hvor det er borgerkrig». Det forslaget skal behandles i 
Stortingets utenriks- og forsvarskomite og vi håper å få 
maksimal støtte fra sivilsamfunnet. Vi tror nemlig det 
går an å oppnå flertall for forslaget, dersom presset på 
AP, KRF og Venstre blir stort nok. Rødt har et klart 
standpunkt mot eksport av militært materiell til diktat-
urer og land som fører angrepskrig. Dessuten ønsker 
vi at kravet om sluttbrukererklæring også skal omfatte 
eksport av militært materiell til NATO-land.

Finnes det historiske eksempler på at norskpro-
dusert krigsmateriell er blitt brukt i krig?
Norske produsenter har for eksempel levert våpen som 
er brukt i USAs ulovlige angrepskrig og okkupasjon av 
Irak, der sivile ble drept, lemlestet traumatisert og tor-
turert av de USA-ledede invasjonsstyrkene.

Blir norskprodusert forsvarsmateriell blir brukt i 
krig i dag? I så fall hvor?
De siste årene har Norge eksportert store mengder 
militært materiell til Saudi-Arabia og de andre islamist-
diktaturene som med USA støtte kriger i Jemen. Ifølge 
FN har disse landenes angrep på Jemes befolkning 
utløst verdens verste humanitære katastrofe. Denne 
krigføringen utgjør etter alt å dømme krigsforbrytels-
er og i verste fall kan det være snakk om forbrytelser 
mot menneskeheten. Dessverre gjør Norge seg selv 
helt unødvendig til en del av dette. Begrepet «forsvar» 
er på mange måter i en tåkeleggende retorikk, når det 
brukes om militære styrker som aldri har blitt brukt til 
å forsvare eget territorium, nesten bare til angrepskrig, 
slik tilfellet er med for eksempel USA. Også begrepene 
«forsvarsmateriell» og «forsvarsindustri» kan også 
være en tilsnikelse, der ordet forsvar, misbrukes for å 
skjule at det dreier seg om krigsmateriell som brukes til 
det stikk motsatte av forsvar, nemlig angrep. Militært 
materiell og våpen, er vel både mer presist og mer ob-
jektive betegnelser på det regjeringa i dag kaller fors-
varsmateriell.

Bjørnar Moxsnes fortsetter:
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Skarpe skyts
- intervju med Endre Lunde, Nammo

Kva ser Nammo etter i potensielle kunder?
De viktigste kundene for oss er de vi allerede har, og det 
største vekstpotensialet vårt ligger i å lykkes i å levere 
nye ting som dekker behovene deres. Gitt at vi alltid 
har fokusert på teknologi og kvalitet er disse kundene 
nesten utelukkende land innen EU og NATO, da de 
er blant de få som har kompetanse og ressurser til å ha 
utbytte av det vi kan levere.

Kritikken mot bedrifter som eksporterar våpen 
til land i konfliktfylte område, som Noreg heller 
ikkje er alliert med, slik som i Midtausten, er at 
ei slik geskjeft er umoralsk. Kva har du å seie til 
den kritikken?
Forholdet til Midtøsten er kontroversielt i mange land, 
ikke bare i Norge. Et spørsmål vi ser i debatten i flere 
av disse landene er hvorvidt en skal prøve å påvirke 
gjennom et tettere forhold, inkludert gjennom mil-
itært samarbeid, eller om en skal forsøke å presse frem 
endringer ved å begrense samarbeidet. Jeg tror ikke 
noen har funnet det endelig svaret på dette spørsmålet, 
men jeg mener det er ganske tydelig at en ikke kan se 
på dette utelukkende som et moralsk dilemma. Dette 
handler om hvordan demokratisk valgte myndigheter 
ønsker å balansere både moralske, samt utenriks- og 
sikkerhetspolitiske hensyn, og vår jobb som industri er 
å opptre mest mulig lojalt overfor de vurderingene de 
gjør.

Er det riktig å omtale Nammo som ein krigsprof-
ittør? Kvifor, kvifor ikkje?
På ingen måte. En krigsprofitør for meg er noen som 
går inn som leverandør etter at en konflikt er et faktum 
og prøver å oppnå størst mulig kortsiktig gevinst uten å 
ha noen som helst historie eller langsiktige forpliktelser 
overfor kundene. Det står i skarp kontrast til hvordan 
vi opererer. Vi bygger på samarbeid som i mange til-
feller strekker seg mer enn 50 år tilbake i tid, og over 
90% av alt vi leverer går til vestlige demokratier som vi 
har tette langsiktige bånd med. Unntakene fra dette er 
mottakerland som er nøye vurdert av myndighetene i 
de landene der vi har produksjon, og de har alle klare 
regler for hvordan militær eksport skal foregå.

Kva er motivasjonen for at Nammo går inn med 
sponsormiddel i kultur- og idrettslivet?

Fordi vi, kanskje mer enn mange andre industrier, er 
svært bevisste på at vi har et viktig samfunnsoppdrag, 
og betydningen av dette. For oss er det da naturlig å 
også se på andre områder hvor vi kan bidra, og hvor vi 
kan støtte opp under organisasjoner og lag som står for 
verdier vi også identifiserer oss med.

Ser dykk moralske implikasjonar ved at born og 
unge ikler seg Nammo-logoen og slik sett, utan 
å ha eit medvitent førehald til det, promoterar 
våpenindustrien?
Nei, vi ser på oss selv som en viktig samfunnsaktør med 
en helt naturlig plass i det offentlige rom. For meg er 
det ikke klart hvorfor det skulle være mer problematisk 
med vår logo enn en tilhørende et bilmerke, en bank 
eller lignende.

Redd Barna har tidlegare uttrykt bekymring for 
at ammunisjon produsert av Nammo er vorte 
brukt i Jemen-konflikten. Korleis vil du svare på 
denne bekymringa? Kan dykk på nokon måte ga-
rantere at ammunisjonen dykk produserar ikkje 
havnar i konfliktområder og tek liv av sivile?
Nei, det kan vi dessverre aldri garantere, og det er flere 
grunner til det. For det første er tyverier på slagmarken 
et problem i dag på samme måte som det har vært i 
tusenvis av år. De eneste konkrete eksemplene vi har på 
at varene våre har kommet på avveie har vært nettopp 
på grunn av dette, men volumet er heldigvis mye lavere 
i dag enn det en gang var. En annen grunn er at konf-
likter i dag ofte omfatter en rekke ulike land, og svært 
ofte vil vestlige land ha en tilstedeværelse i konfliktom-
rådene på en eller annen måte. De tar da selvsagt med 
seg utstyrt sitt, og da ofte også det de har kjøpt av oss. 
Og så må vi også anerkjenne er at det dessverre fortsatt 
gjøres feil i konfliktsituasjoner som fører til skader på 
sivile mål, uansett hvor mye en jobber for å unngå det. 
Dette er bare noen av grunnene til at vi dessverre ikke 
kan gi noen slike garantier. Vi gjør likevel alltid alt det 
vi kan i tett samarbeid med myndighetene i eksportlan-
dene for å redusere risikoen ytterligere da ingen av oss 
har interesse av at dette skal skje, tvert imot. 

Når det blir retta kritikk mot Nammo, syner 
dykk utan unntak til dei reglar som er gjeve av 
norske myndigheiter. Kva ansvar har Nammo 
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utover dette?
Det er nok ikke helt riktig, da dette først og fremst 
gjelder eksport til Midtøsten. Som sagt er dette eksport 
som omfattes av svært strenge regler og en rekke sik-
kerhets- og utenrikspolitiske hensyn. Når vi her viser 
til regler fra eksportmyndighetene i Norge og andre 
land så er det fordi vi må være lojale til disse, og ikke 
som privat bedrift begynne å utvikle egen politikk på 
disse områdene ut over det som er satt av myndighe-
tene. Samtidig ser vi absolutt at vi har et ansvar selv 
også og da først og fremst for å bidra til at vi som indus-
tri blir stadig bedre til å operere i tråd med de kravene 
som settes på oss. Vi støttet utviklingen av ATT (Arms 
Trade Treaty, red. anm.) og var med og gav innspill i 
det arbeidet, og vi støtter også opp under UN Global 
Compact og deres mål. Et område jeg selv brenner for 
er å legge rette for en fortsatt sterk og uavhengig fag-
presse, og derfor sponser vi hvert år to prisutdelinger 
til unge forsvars- og luftfartsjournalister. Så selv om vi 
ikke ønsker å gå utenrikspolitikere i næringen så betyr 
ikke det at vi fraskriver oss ethvert ansvar for den videre 
utviklingen av vår industri. 

Endre Lunde er mediekontakt i Nammo med tittelen 
Senior Vice President Communications.

Nammo er kort for Nordic Ammunition Company, 
tidligere kjent som Raufoss Ammunisjonsfabrikker. 
Selskapet er børsnotert og deleid av den norske stat, rep-
resentert av Nærings- og handelsdepartementet, og det 
finske selskapet Patria.

Nammo er en verdensledende leverandør av ammunis-
jon og rakettmotorer til både militært og sivilt bruk. Sel-
skapet har 2 400 ansatte i tretten land og omsatte i 2017 
for 4,45 milliarder norske kroner, hvorav 90 prosent av 
salget var til Europa og Nord-Amerika.

Nammo er hovedpartner med det norske hopplandslag-
et. .

Er norsk våpeneksport moralsk 
forsvarleg?
av Preben Sørheim

al av våpen og krigsmateriell til andre sta-
tar er ikkje nødvendigvis umoralsk. Med unntak 
av absolutte pasifistar, som meiner at ingen krigar 

er rettmessige, kan våpeneksport vere moralsk aksepta-
belt ifølgje dei andre retningane innan moderne krigs-
etikk. For betinga pasifistar, som meiner at nesten alle 
krigar er urettmessige, kan våpeneksport forsvarast viss 
våpna berre blir brukt til avskrekking mot framtidige 
krigar. Men det er tvilsamt om betinga pasifistar vil for-
svare norsk våpeneksport, sidan ein aldri kan garantere 
at våpna berre blir brukt til avskrekking. For politiske 
realistar, som meiner at krig mellom statar er utanfor 
moralens rekkevidde, er våpeneksport uproblematisk. 
Men det er tvilsamt at politiske støttespelarar av norsk 
våpeneksport støttar dette synet. Dei meiner (for-
håpentlegvis) at det ikkje berre er ulovleg, men også 
moralsk galt å bruke biologiske våpen. For rettferdig 
krigsteoretikarar, som meiner at ein krig kan vere rett-
messig viss den blir inngått av ein legitim autoritet på 

S rettferdig grunnlag, er våpeneksport moralsk aksepta-
belt berre viss den går til statar som utgjer – eller vil 
utgjere – den «rettmessige stridande part» i ein krig. 
Rettferdig krigsteori – ein idétradisjon med opphav 
i katolske teologar som Augustin og Aquinas – nyt i 
dag eit slags internasjonalt politisk konsensus. Teorien 
har påverka sentrale rammeverk om krigføring, som 
artikkel 2 i FN-pakta, Haag- og Genèvekonvensjonene 
i humanitær folkerett og Roma-vedtektene for Den in-
ternasjonale straffedomstolen. Ifølgje rettferdig krigste-
ori kan ein vurdere moralske spørsmål om krig på to 
områder. Først kan ein vurdere om krigen som heilskap 
er rettmessig ettersom ein av dei stridande partane har 
«rett til å føre krig» (jus ad bellum). Deretter kan ein 
vurdere om dei stridande partane følgjer «rett åtferd i 
krig» (jus in bello). Jus ad bellum består av fleire kriteri-
um, mellom anna at ein går til krig som siste utveg etter 
offentleg erklæring av ein legitim autoritet på rettferdig 
grunnlag. Moderne tolkingar vektlegg to rettferdige 
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grunnlag: sjølvforsvar mot invasjon og humanitær in-
tervensjon for å hindre grove brot på menneskeretta-
ne. Jus ad bellum består av moralske prinsipp, mellom 
anna at sivile har immunitet mot krigshandlingar me-
dan soldatar frå begge sider er moralsk likeverdige og 
difor har lik rett til å drepe kvarandre, så lenge dei ikkje 
gjer dette med særleg vondskapsfulle metodar.

Våpenindustriens politiske støttespelarar kunne tydd 
til rettferdig krigsteori, viss dei skulle forsvart norsk vå-
peneksport på eit moralsk grunnlag. Eit forenkla argu-
mentet ville kanskje sett slik ut:

(i) Rettmessige stridande partar, som følgjer 
moralske reglar for krigføring, har ein rett til 
sjølvforsvar eller å intervenere for å hindre 
grove menneskerettsbrot.

(ii) Det er ikkje moralsk galt å forsyne rettmes-
sige stridande partar med våpen og krigsut-
styr til slike føremål.

(iii) Det er difor ikkje moralsk galt å eksportere 
våpen og krigsutstyr til rettmessigestridande 
partar.

Rettferdig krigsteori kan grunngi kvifor Noreg 
ønskjer å selje til visse statar, men ikkje til andre. Til 
dømes kan dette forklare fjorårets suspensjon av Sau-
di-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata, fordi desse 
ikkje er rettmessige krigande partar i Jemen ifølgje jus 
ad bellum, og har ført krig med moralsk forkastelege 
metodar ifølgje jus in bello. Men det tvilsamt om norsk 
våpeneksport kan forsvarast på denne måten. Ekspor-
tregelverket seier til dømes at våpen og krigsutstyr som 
hovudregel berre skal seljast til land som ikkje er i eller 
blir trua av krig. Men viss vi skal følgje rettferdig krigs-
teori er det nettopp slike statar – så lenge dei er rettmes-
sige stridande partar – vi bør selje våpen til. I tillegg har 
vi selt våpen og krigsutstyr til urettmessige stridande 
partar i krig, mest tydeleg er truleg den amerikansk-leia 
koalisjonen i Irak-krigen. 

Dette er i høgaste grad ein teoretisk øving. Politiske 
støttespelarar av våpenindustrien vil nok ikkje forsøke å 
forsvare våpeneksportens moralske legitimitet. Dei har 
som utgangspunkt at norsk våpeneksport er legitim, og 
vil difor berre diskuterer offentleg om eksportregelver-
ket er strengt nok. Og talepunktet i den debatten er at 
Noreg har verdas

strengaste regelverk for våpeneksport. Men det er 
vanskeleg å fastslå våpeneksportens legitimitet utan å 
vise til moralske prinsipp. Sjølv om det norske ekspor-
tregelverket er verdas strengaste – noko folkerettsjurist 
Mads Harlem forøvrig meiner er usant – er det likevel 
uklart om regelverket er strengt nok. Samanlikningar 
med andre statars regelverk er ikkje tilstrekkeleg, fordi 
ein kan vere mindre umoralsk enn andre utan å oppfyl-
le det moralske minstekravet sjølv. Samsvar med inter-
nasjonale avtalar er heller ikkje tilstrekkeleg, fordi desse 
kan vere utforma på måtar som favoriserer interessene 

til mektige statar og kanskje til og med våpenindustrien 
sjølv. Det er soleis ikkje openbart at norsk våpeneksport 
er legitim. Den einaste ein kan fastslå er at våpenek-
sporten er lovleg.

Eg veit ikkje om våpenindustriens politiske støttespe-
larar plagast over at våpeneksport ikkje let seg forsvare, 
moralsk sett, av den retninga innan krigsetikk som ligg 
nærast opptil deira syn. Men kanskje eksisterer det slike 
personar, som meiner at norsk våpeneksport er ille-
gitim per i dag, men ville vore legitim viss den stemte 
overeins med rettferdig krigsteori. Dette verkar som 
ein rimeleg posisjon å inneha for, til dømes, norske for-
svars- og utanrikspolitikarar som meiner at krig av og til 
kan vere eit nødvendig vonde som bør vurderast etter 
moralske standardar. Men det er også tvilsamt at slike 
personar ville forsøkt å forsvare norsk våpeneksports 
moralske legitimitet. Eit regelverk for våpeneksport i 
tråd med rettferdig krigsteori ville vore betydeleg stren-
gare enn det vi har i dag. Våpenindustrien ville kanskje 
ikkje overlevd økonomisk, og viss den hadde gjort det, 
talar sterke finansielle utanrikspolitiske interesser imot.

Ein annan, meir teoretisk grunn er at rettferdig 
krigsteori er i endring og norske politikarar truleg ik-
kje vil like konsekvensane av desse endringane. Nyare 
tolkingar av rettferdig krigsteori seier at kvardagslege 
moralske reglar for sjølvforsvar også gjeld i krig. Eit ty-
pisk døme er at du, i sjølvforsvar, har rett til å drepe ein 
seriemordar viss det ikkje er til å unngå. Seriemordaren 
har, derimot, ikkje rett til å drepe deg i sjølvforsvar. 
Liknande moralske reglar gjeld i krig, der soldatar av 
rettmessige stridande partar har rett til å drepe i sjølv-
forsvar, medan soldatar av urettmessige stridande par-
tar ikkje har det. Nyare rettferdig krigsteori skil soleis 
mellom «rettmessige soldatar» og «urettmessige sol-
datar». Sameleis skil den mellom «rettmessige sivilis-
tar» og «urettmessige sivilistar».

Tilsette i norske våpenbedrifter nyt i dag immunitet 
mot krigshandlingar i kraft av både å vere sivilistar og 
borgarar av ein utanlandsk stat som (som regel) ikkje 
er ein stridande part i krig. Denne immuniteten får 
dei både ifølgje Genèvekonvensjonene og tradisjonelle 
tolkingar av rettferdig krigsteori. Men nyare tolkingar 
av rettferdig krigsteori er usamde i prinsippet om sivil 
immunitet i krig. Prinsippet om sivil immunitet er van-
skeleg å forsvare fordi mange sivile bidreg i betydeleg 
grad til krigshandlingar. Til dømes, krigshissande po-
litikarar, journalistar, lobbyistar, politikarar og våpen-
produsentar kan bidra i større grad til krigshandlingar 
enn dei fleste soldatar. Ifølgje nyare tolkingar av rett-
ferdig krigsteori er det difor moralsk akseptabelt, for 
rettmessige soldatar, å angripe urettmessige sivile viss 
ein dermed oppnår ein militær fordel. Tilsette i våpe-
nindustrien og politiske støttespelarar av våpeneksport 
kan, ifølgje nyare tolkingar av rettferdig krigsteori, gjere 
seg sjølv til legitime mål i krigshandlingar viss dei bi-
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dreg med våpen eller krigsutstyr til urettmessige stri-
dande partar.

Heldigvis er det liten grunn til bekymring. Sjølv 
om tilsette i våpenindustrien og politiske støttespe-
larar av våpeneksport kanskje kan vere legitime mål i 
krigshandlingar, på eit teoretisk nivå, vil dei vere heilt 
trygge av praktiske grunnar. Dei finn seg langt vekk 
frå krigshandlingar, godt innanfor sterke sikkerheit-
spolitiske nettverk og juridiske rammeverk, så det gir 

ikkje militærteknisk meining å angripe for fiendane av 
dei norsk våpeneksporter går til. Men det bør likevel 
vere eit tankekors at den krigsetiske teorien som ligg 
nærast opptil deira moralske syn på krig – ikkje kan 
brukast til å legitimere norsk våpeneksport, men også 
i ytste konsekvens kan gjer dei sjølve til legitime mål i 
krigshandlingar. Norsk våpeneksport er ikkje openbart 
umoralsk, men tilhengarar av den vil ha store problem 
med å forklare korleis.

Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred
av Tuva Krogh Widskjold

Jemen bombes skoler og sykehus av en koal-
isjon ledet av Saudi-Arabia. I Thailand sensureres 
media og militærdiktaturets kritikere fengsles og 

tortureres1. Og i Tyrkia strammer Erdogan grepet om 
befolkningen, journalister settes i fengsel og etterret-
ningstjenesten skal ha eksportert militært materiell til 
opprørsgrupper i Syria2. Dette er velkjent informas-
jon for norske myndigheter og norsk industri, likevel 
fikk alle disse landene kjøpe norsk krigsmateriell de to 
siste årene3. Hvorfor velger Stortinget og Regjeringen 
å styrke noen av verdens mest autoritære regimer mil-
itært til tross for informasjon om menneskerettighets-
brudd og undertrykking av egen befolkning? Og hvor-
for bryr vi oss ikke, du og jeg, som innbyggere i et land 
som tjener penger på denne eksporten? 

Svaret på hvorfor disse regimer står på listen over 
kjøpere, vil avhenge av hvem du spør; politikere, fors-
varet, industrien eller sivilsamfunnsorganisasjoner. Et 
historisk tilbakeblikk4 kan bidra til en felles forståelse 
om hvordan vi kom dit vi er i dag: I 1935 laget Stortin-
get kriterier for hvem som ikke skulle få kjøpe våpen 
og ammunisjon fra Norge. Bakgrunnen var salg av 
norskprodusert ammunisjon til Bolivia på tross av et 
norskstøttet våpenembargo gjennom Folkeforbun-
det. Hovedargumentene som ble løftet frem i Stort-
ingssalen i 1935 minner om argumentene som preger 
dagens offentlige debatt: Behov for å opprettholde 
industrien i fredstid for å kunne utruste eget forsvar i 
krigstid; økonomisk bærekraft for selskapene; hvis ikke 
vi selger, vil noen andre ta vår plass i markedet; og - ikke 
minst - argumentet om å bevare arbeidsplasser. Men ett 
innspill skilte seg likevel ut fra dagens debatt. I 1935 på-

pekte Forsvarsdepartementet hvordan ammunisjons- 
og våpenindustrien og dens arbeidsplasser rundt om i 
verden var et vesentlig hinder for fredsarbeid5. 

Vedtakene fra 1935 var glemt etter andre verden-
skrig. Med begrunnelse i sysselsettingssituasjonen 
solgte vi krigsmateriell til Baptista-regimet på Cuba. 
Før  båtene kom fram til Cuba hadde Fidel Castro tatt 
over makten.  Cuba-salget førte til at det i 1959 ble  
stilt misstillitt mot Regjeringen, forslaget falt med 79 
mot 71 stemmer. Stortinget vedtok nye kriterier for 
hvilke land som ikke skulle få kjøpe norske strategiske 
varer. I erklæringen var ’land’ i 1935-vedtaket endret 
til ’områder’. Dermed var det åpnet opp for at det 
kunne tillates eksport til land som deltok i krig utenfor 
eget geografisk området. På 60-, 70- og 80-tallet økte 
den norske eksporten, retningslinjene ble endret flere 
ganger og eksportkontrollen formelt flyttet inn under 
Utenriksdepartementet. Norsk industri ble mer ek-
sportrettet, produksjonen i større grad del av samar-
beidsprosjekter og det ble vanskeligere å skille sivile og 
militære varer. Fra å hovedsakelig være to statseide bed-
rifter, dukket det flere private aktører opp.

De siste årene har vi sett en økning av eksport til 
autoritære regimer. Spesielt rekordkontrakter, med 
Oman i 2015 og Qatar i 2018, har ført til, og vil fort-
sette å føre til, at en større og større del av norsk krig-
smaterielleksport går til regimer med svært autoritært 
styresett. Utviklingen skjer til tross for presisering 
fra Stortinget i 1997 om at menneskerettigheter og 
demokrati skal være en viktig del av vurderingen. 

Krigsmateriell forsvinner ikke. Med kontrollme-

I
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kanismer som ikke tar inn over seg materiellets levetid 
og med liten eller helt fraværende etterkontroll, har vi 
minimal oversikt over norsk krigsmateriell når det er 
eksportert ut av Norge. Norske myndigheter fraskriv-
er seg ansvaret for komponenter som er deler av større 
systemer, og lukker øynene for konsekvensene av krig-
smateriellet den norske stat tjener penger på. 

Historien viser at endringer mot et strengere regelver-
ket i stor grad er resultat av eksportskandaler, mens 
endringer til et mindre strengt regelverk ofte kommer 
etter press fra industrien – men hva mener egentlig det 
norske folk? Folk og Forsvar6 gjennomfører årlig en 
meningsmåling om Forsvaret og internasjonalt samar-
beid. Om norsk eksport av krigsmateriell7 kan vi lese 
at over halvparten av Norges befolkning mener eksport 
av krigsmateriell er uproblematisk så lenge eksporten 
foregår i henhold til regelverket og under Utenriksde-
partementets kontroll. Utenriksdepartementet på sin 
side er avhengig av politiske føringer fra Regjeringen 
eller Stortinget – og de velges av oss. 

41 prosent av de spurte er helt eller delvis enig i 
påstanden ”Eksport av forsvarsmateriell er viktig for 
Norges forsvarsevne”. Flertallet av befolkningen ser 
altså ikke på eksport som viktig for Norges sikkerhet. 
Hvis sikkerhet ikke er grunnen til eksport, hva er da 
hovedårsaken? Er det profitt? Selger vi krigsmateriell 
til noen av verdens mest autoritære regimer for å sikre 
arbeidsplasser i Norge?

Det er på tide å endre strategi. Det er på tide å stige 
ut av skyttergravene og forsøke å forstå, ikke bare våre 
egne meningsfeller, men også de som er uenige med 
oss. Skal vi skape et rom der forståelse og endring er 
mulig, må først debattklima endres – fra begge sider. I 
dag står vi som mener at eksportreglene er alt for svake 
og dagens eksport umoralsk sterk fram i media. Og det 
er viktig. Samtidig ser vi at fremgangsmåten, med ett 
og annet unntak, blir møtt av rungende stillhet. Hvor 
er flertallet av politikere som mener vi skal fortsette å 
eksportere med samme regler? Når arbeidsplasser trek-
kes frem som argument, hvor er arbeiderne? Hvor er 
fagforeningene? 

Jeg tror ikke at noen står opp om morgenen og tenk-
er ”I dag skal jeg gjøre verden til et verre sted.” Derimot 
tror jeg at mange er redd for å miste jobben sin, jeg tror 
mange mener at å eksportere til autoritære regimer er 
nødvendig for å kunne ha en norsk forsvarsindustri og 
at industrien er en forutsetning for et trygt Norge. Når 
hardt står mot hardt, blir det lite tid til å se på hva som 
tas for gitt og hva vi egentlig diskuterer. Skal vi skape 
varig endring må vi endre forutsetningene for debatten 
og eksporten. Jeg vil trekke frem fire endringer jeg me-
ner du som leser dette, jeg og vi sammen, kan bidra til:  

Valg: Å eksportere krigsmateriell ikke er en naturlov 
- det er et valg. Det kan jeg og du bidra til at blir den 
gjengse mening i folket. Norsk eksportpraksis er poli-
tikk og derfor kan det også endres. Som norske stats-
borgere og skattebetalere har vi alle et ansvar for, og 
mulighet til å påvirke, den politikken våre folkevalgte 
fører.

Menneskeverdet: Vi må vise i handling at alle menne-
sker er like mye verdt. Så snart vi snakker om dem og 
oss, bryr oss litt mindre om flyktningene som drukner i 
middelhavet, romkvinnen som tigger utenfor butikken 
og den ensomme mannen på alderhjemmet, skaper vi 
et skummelt skille. Vi er ikke perfekte og få av oss klarer 
å alltid behandle andre slik vi skulle ønske, men vi kan 
forsøke. For ser vi på skolebarn i Jemen, Tyrkiske jour-
nalister og politiske aktivister i Thailand som medmen-
nesker, da kan vi begynne å diskutere norsk eksport av 
krigsmateriell på et reelt grunnlag. 

Nærhet: Bildene i nettavisen eller lydene i radiosendin-
gene er forferdelig. De viser oss konsekvensene av krig-
smateriell i feil hender, men de er langt unna. Skal vi 
skape menneskeverd må vi skape nærhet. Gjennom 
nærhet kan vi identifisere oss med, og føle empati, med 
de menneskene som føler konsekvensen av norsk krig-
smateriell. 

Flere stemmer: Skal vi skape nærhet, menneskeverd 
og forståelse, trenger vi flere stemmer i debatten. Vi 
trenger industriarbeiderne, fagforeningene og de som 
føler konsekvensene av autoritære regimers styrkede 
makt.  
 
Spørsmålet vi som ønsker en strengere eksportpraksis 
må stille oss, er om vi bidrar til en debatt som kan endre 
premissene. En debatt som ikke gir stråmannargumen-
tasjon og plasterpolitikk, men varig endringer der men-
nesker behandles som mennesker. Hvis ikke er det på 
tide å endre fremgangsmåte. Som Nordahl Grieg skrev 
før i diktet Til Ungdommen; Skaper vi menneskeverd 
skaper vi fred.   

1https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacif ic/thailand/re-
port-thailand/
2 https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/turkey
3 Regjeringen bestemte i november 2018 å inntil videre ikke innvilge nye eksport-
lisenser til Saudi-Arabia. Det er ikke utstedet de samme begrensningene på eksport 
til de andre landene som deltar i kollisjonen. 
4 Den historiske kunnskap fram til 1992 er hentet fra refererte Stortingsdebatter 
samt Ola Wicken (1992) sitt studie Moralens vokter eller våpenkremmere?, utgitt 
av Institutt for Forsvarsstudier.
5 St. Meld. nr. 24 1935: 4
6 En paraplyorganisasjon der blant annet LO, NHO og alle regjeringspartienes 
ungdomspartier er medlemmer
7 Folk og Forsvar bruker betegnelsen ’forsvarsmateriell’. Jeg mener betegnelsen det 
svenske Utenriksdepartementet benytter gir et mer korrekt bilde, og bruker derfor 
betegnelsen ’krigsmateriell’.
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emen er et helvete på jord. Likevel fortsetter 
Norge delvis å eksportere militært materiell til Sau-
di-koalisjonen som kriger i Jemen. Dagens praksis 

er sjokkerende og uforståelig. 
Barn sulter ikke, de sultes. På få år har Jemen blitt 

verdens verste humanitære krise, og et av verdens farlig-
ste konfliktland for barn. 22,2 millioner mennesker har 
behov for humanitær hjelp. Over 400 000 barn under 
fem år er så alvorlig feilernærte at de har ti ganger større 
sjanse for å dø enn friske barn. Siden 2015 har prisen 
for en kurv med matvarer økt med 55 prosent.

Skoler, sykehus, nabolag bombes. Partene i krigen 
har gjentatte ganger brutt regler i krig. FNs høykom-
missær for menneskerettigheter kaller deler av Jemen 
for et ‘slakterhus for mennesker’. FNs ekspertpanel for 
Jemen, som rapporterer direkte til Sikkerhetsrådet, kri-
tiserer alle partene i krigen for manglende etterfølgelse 
av humanitærretten, og manglende evne og vilje til å 
beskytte sivile i krig. Panelets rapport beskriver at sult 
er blitt et verktøy i krigen, at barn systematisk rekrut-
teres som barnesoldater og at det skjer tortur i ulovlig 
fengsler. Angrep mot sivile mål, som skoler, sykehus og 
nabolag, fortsetter. 

Midt oppi all denne grusomheten har Norge ek-
sportert A-, B- og flerbruksvarer til Saudi-koalisjonen 
siden krigen startet. Faktisk til en verdi av 650 millioner 
kroner. Til en koalisjon som gang på gang har brutt kri-
gens regler. Det har vært en mangedobling i eksporten 
sammenlignet med før krigen startet. Over 1400 dager 
har gått siden krigen startet, og Norge selger fortsatt 
militært materiell.

Rett skal være rett, Norge har tatt steg i riktig ret-
ning. De har stanset eksport av såkalt A- materiell, 
våpen og ammunisjon, til Emiratene, og vil ikke lenger 
inngå nye avtaler med Saudi-Arabia. Det var fantastisk 
nytt, og viktige milepæler. Men salg av øvrig forsvars-
materiell og strategiske varer som trengs for å utføre 

krig fortsetter.
Dette er ubegripelig.  Dersom vi ikke har tillit til at et 

land evner å beskytte sivile og respektere humanitærret-
ten, så sier regelverket at vi ikke skal forsyne dem med 
utstyret de trenger for å bryte krigens regler. Vi skulle 
tro at norsk våpeneksport var så forutsigbar at dersom 
land kjøper forsvarsmateriell fra Norge begynner å 
bombe skoler og sykehus, slutter Norge å eksportere. 
Dagens praksis, hvor det nærmest har vært en tautrek-
king for hver eneste beslutning om stans, er uforståelig 
og sjokkerende.

Mine kollegaer i Jemen ser daglig hvordan landets 
befolkning lider. På bakken møter vi desperate familier 
med underernærte barn som svever mellom liv og død. 
For å få slutt på lidelsene, må vi få slutt på konflikten. 
Men dersom verden fortsetter å forsyne partene i kri-
gen med våpen, er det som å helle bensin på bålet. Mine 
kollegaer i USA, England, Tyskland og Spania jobber 
også for at sine myndigheter skal stoppe eksport av 
våpen til Saudi-koalisjonen. Hvis Norge hadde stanset 
all eksport til koalisjonen, hadde det sendt et sårt trengt 
og viktig signal til resten av verden. Det er ikke umulig å 
skru igjen krana helt. Norge kan velge å gjøre det rette.

Kun 12 prosent i Norge mener salget til koalisjonen 
bør fortsette viste en undersøkelse foretatt av Norstat i 
fjor. Med Krf i regjering, som gang på gang stemte imot 
denne praksisen i Stortinget, håper vi at regjeringen tar 
til fornuft og stanser alt salg til koalisjonen. Eksporten  
til koalisjonen var i 2017 under 3% av Norges totale 
eksport. Å stanse resten av denne eksporten er ikke 
et ‘være eller ikke være’ for norsk våpenindustri. Men 
det er et ‘være eller ikke være’ for en ansvarlig norsk 
våpeneksport.

Gunvor Knag Fylkenes er leder for politikk og samfunn 
i Redd Barna.

Å helle bensin på bålet
av Gunvor Knag Fylkesnes

J
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e live in an era of information, where 
news from every corner of the globe is acces-
sible at our fingertips. The problems of the 

world are laid bare in front of us, as we scroll through 
a feed at the breakfast table. Sometimes it can seem 
like we teeter at the tipping point, between knowing 
enough to motivate us to act for change, or knowing so 
much that it overwhelms and paralyzes us from taking 
action.

When we examine the multitude of social and eco-
logical ills that our species faces, the institution of war 
lies at the heart of the problem. War is a top cause of the 
erosion of civil liberties1, the basis for the hyper-mili-
tarization of local police forces, a catalyst for racism 
and bigotry2, an influence behind the culture of vio-
lence which invades our lives through video games and 
Hollywood films (many of which are funded, censored, 
and scripted by the U.S. military to portray warfare in a 
heroic light), and a central contributor to the growing 
global refugee and climate crises3.

Millions of hectares in Europe, North Africa, and 
Asia are under interdiction because of tens of millions 
of land mines and cluster bombs left behind by war4. 
Hundreds of military bases around the world leave 
lasting environmental damage to soil, water, air, and 
climate5. The U.S. “Department of Defense” emitted 
more CO2 in 2016 than 160 other nations worldwide 
combined6.

It is this holistic lens, illustrating the deep intersec-
tions between war and inequality, racism, and environ-
mental destruction, that drew me to the work of World 
BEYOND War. Founded in 2014, World BEYOND 
War grew out of the need for an international grass-
roots movement that holistically opposes the entire 
institution of war – all forms of warfare, violence, and 
weaponry – and proposes an alternative global security 
system, one based on peace and demilitarization.

Five years later, tens of thousands of people from 
175 countries worldwide have signed our Declaration 
of Peace, pledging to work nonviolently towards a 
world beyond war. We’ve created a suite of resources 
to debunk the myths of war and offer strategies for 
demilitarizing security, managing conflict nonviolent-
ly, and cultivating a culture of peace. Our educational 
programs include our book, study and action guide, 

webinar series, online courses, and global billboards 
project. We’ve put up billboards worldwide to draw 
attention to the fact that war is a $2 trillion a year busi-
ness, an industry that perpetuates itself without any 
benefit except financial profit. Our most jaw-dropping 
billboard ad: “Just 3% of U.S. military spending – or 
1.5% of global military spending – could end starva-
tion on earth.”7

As we grapple with this overwhelming information, 
and seek to make systemic change to address milita-
rism, poverty, racism, ecological destruction, and so 
much more, it is vital that we combine the messaging 
and tactics of resistance, with a narrative and lifestyle 
of positivity. As an organizer, I often get feedback from 
activists and volunteers who are burned-out by seem-
ingly endless petitioning and rallying, with glacially 
slow results. These acts of resistance, of advocating 
for policy change from our elected representatives, are 
a core part of the necessary work to move us towards 
an alternative global security system, one in which legal 
frameworks and structures of governance uphold jus-
tice over profit.

However, it is not enough alone to sign petitions, go 
to rallies, and call your elected officials. In conjunction 
with reforming policies and governance structures, we 
must also rebuild community, by rethinking the means 
in which we operate – the modes of agriculture, pro-
duction, transportation and energy – not only to less-
en our eco footprint, but additionally, to reclaim so-
cio-cultural practices and regenerate local economies. 
This practical approach to change-making, through 
lifestyle choices and community-building, is critical, 
because it nourishes us in a way that resistance alone 
cannot. It also aligns our values and political views 
with our daily choices, and, critically, it gets us closer 
to the alternative system that we want to see. It puts 
agency in our hands, that while we petition our elected 
officials for change, we also take steps in our own lives 
to foster justice and sustainability, by reclaiming and 
localizing access to land and livelihood.

Divestment is one such tactic that uniquely com-
bines resistance and reconstruction. World BEYOND 
War is a founding member of the Divest from the War 
Machine Coalition, a campaign that aims to take the 
profit out of war by divesting individual, institutional, 

Resistance & Reconstruction  
av Greta Zarro

W

– A Call to Action
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and governmental funds from weapons manufacturers 
and military contractors8. The key piece of the work is 
the second part, the reinvestment. As public and pri-
vate funds are un-invested in companies that supply 
the tools of warfare, those monies must be reinvested 
in socially responsible solutions that foster sustainabil-
ity, community empowerment, and more. Dollar for 
dollar, a University of Massachusetts study documents 
that investing in peacetime industries like health care, 
education, mass transit, and construction would pro-
duce more jobs and in many cases, better-paying jobs, 
than would spending that money on the military9.

As an entry point for activism, divestment presents 
multiple avenues for engagement. First, as individuals, 
we can evaluate where we’re banking, what institu-
tions we’re investing in, and the investment policies of 
the organizations that we donate to. Developed by As 
You Sow and CODEPINK, WeaponFreeFunds.org is 
a searchable database that ranks mutual fund compa-
nies by percentage invested in weapons and militarism. 
But beyond the individual level, divestment presents 
opportunities for scalable change-making, on the in-
stitutional or governmental level. Using our strength 
in numbers, as shareholders, congregations, students, 
workers, voters and taxpayers, we can mount cam-
paigns to pressure institutions and entities of all kinds, 
from churches and mosques, to universities, unions, 
and hospitals, to municipalities and states, to change 
their investment policies. The outcome of divestment 
– moving money – is a tangible goal that takes a direct 
hit at the institution of war, by undermining its bot-
tom line, and stigmatizing it, along with the govern-
ments and institutions that invest in war-making. At 
the same time, divestment provides us, as activists, with 
the agency to determine how we want to reinvest that 
money to foster the quality culture that we want to see.

As we peel back the layers of the war machine, we 
can carry this work into other arenas of our lives, to 
broaden the definition of divestment and the means 
for self-determination and positive change-making. 
Beyond changing our banking practices, other first 
steps include changing where we shop, what we eat, 
and how we power our lives. Making these daily life-
style choices is a form of activism, with reverberat-
ing impacts on corporate and government policy. By 
changing our modes of operation to more sustainable, 
self-sufficient systems, we divest from extractive indus-
tries and corporate monopolization, and we commit to 
an alternative model based on community, cooperative 
economics, and the regionalized production of goods 
to minimize environmental impact and maximize lo-
cal benefit. These choices align lifestyle with our values 
upheld through political and grassroots activism. It is 
critical to do this work of “positive reconstruction,” at 

the same time that we actively advocate, petition, and 
rally for the tearing down of structural barriers, gover-
nance frameworks, and systemic policies that perpetu-
ate war, climate chaos, and injustice.

War, and ongoing preparations for war, such as the 
stockpiling of weapons and the build-out of military 
bases, tie up trillions of dollars each year that could 
be reallocated to social and ecological initiatives, such 
as health care, education, clean water, infrastructure 
improvements, the just transition to renewable en-
ergy, job creation, the provision of livable wages, and 
so much more. And while society remains based on a 
war economy, government military spending actual-
ly increases economic inequality, by diverting public 
funds into privatized industries, further concentrating 
wealth into a smaller number of hands. In short, the in-
stitution of war is a hindrance to every positive change 
that we want to see in this world, and while it remains, 
it intensifies climate, racial, social, and economic in-
justice. But the monstrosity and enormity of the war 
machine must not paralyze us from doing the work 
that must be done. Through World BEYOND War’s 
approach of grassroots organizing, coalition-building, 
and international networking, we’re leading campaigns 
to divest from war, close the network of military bas-
es, and transition to a peace-based alternative model. 
Cultivating a culture of peace will take nothing less 
than a multi-pronged approach of grassroots advocacy 
for institutional and governmental policy change, in 
coordination with redesigning local economies, reduc-
ing consumption, and relearning skills for community 
self-sufficiency.

Greta Zarro er organisasjonsdirektør i den internasjo-
nale fredsorganisasjonen World BEYOND War, som 
søker å avskaffe det de kaller “institusjonen krig”. 

1 https://worldbeyondwar.org/liberties/
2 https://worldbeyondwar.org/bigotry/
3 https://worldbeyondwar.org/environment/
4 Leaning, Jennifer. “Environment and health: 5. Impact of war.” CMAJ : Canadi-
an Medical Association Journal, vol. 163, no. 9, 2000, pp. 1157-61.
5 Elder, Pat. “An Empire of Bases Poisons Water, Threatening Its Own Collapse.” 
World BEYOND War, 2 December 2018
6 “Comprehensive Annual Energy Data and Sustainability Performance.” U.S. 
Department of Energy, http://bit.ly/GHGsFmUSG. 
7 https://worldbeyondwar.org/explained/
8 https://www.divestfromwarmachine.org/
9 Pollin, Robert, and Heidi Garrett-Peltier. “The U.S. Employment Effects of Mil-
itary and Domestic Spending Priorities.” University of Massachusetts-Amherst 
Department of Economics and Political Economy Research Institute, October 
2007
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t’s obvious why so many people are appalled 
by the arms trade. It is an industry that thrives on 
war and conflict and enables mass murder and de-

struction. “But what about the jobs?” It’s a question 
anti-arms trade campaigners are asked every time we 
debate. It’s an argument perpetuated by politicians and 
arms company chiefs who are happy to present the in-
dustry as a financial necessity. We are always told that ‘if 
we didn’t sell those weapons somebody else would’ and 
other lines that are used to justify the sales of weapons.

The reality is somewhat different. If we look at the 
UK then the number of jobs in the arms industry is in 
long-term decline. In the words of its own trade associ-
ation ADS (Aerospace, Defence, Security and Space), 
it is “flatlining at best.” ADS estimates that the num-
ber of people employed in military exports in the UK is 
around 55,000, less than 0.2% of the workforce.

Far from the financial powerhouse it is often sold 
as, the arms trade is hugely dependent on government 
support. A recent report from the Stockholm Inter-
national Peace Research Institute put the cost to tax 
payers at over £100 million a year. This is to say noth-
ing of the huge levels of political and logistical support 
that the arms companies are offered. As Bob Keen, the 
head of government relations at BAE Systems, told the 
House of Commons Defence Committee “it simply is 
not possible to do a major defence deal without funda-
mental Government support.” He was speaking about 
the UK Government specifically, but the point can be 
expanded to arms-dealing governments more generally.

Rather than putting so many resources into promot-
ing a destructive industry with jobs in long term de-
cline, they should could use its international influence 
to promote positive areas of engineering, such as green 
energy, rather than militarism and war. Offshore wind 
and marine energy rely on similar skills to the arms 
trade. Both are growing fields, but are underfunded 
and in need of government support if their potential 
is to be realised.

That is why Campaign Against Arms Trade has 
funded and coordinated studies into alternatives to 
the arms industry. The analysis we have compiled is 
specific to the UK, but the principles can be applied to 
other arms producing countries. Many of these points 
can be applied to Norway, which has a considerably 

From Arms to Renewables
av Andrew Smith

smaller arms industry. There are a number of sectors 
that would be grateful recipients of displaced arms 
company workers and this level of investment, but we 
focused our research on renewable energy for two main 
reasons.

The first is the threat posed by climate change. Mil-
lions of people already face food and water shortages. 
Extreme weather events, flooding and droughts will 
displace populations and create conflict over resourc-
es. If we really want a safer world, we must cut carbon 
emissions fast. Norway has a considerably bigger re-
newable energy sector than the UK, but the UK is in a 
strong position to play its part: it has the largest wind 
resources in Europe and substantial wave and tidal re-
sources.

The second reason for favouring renewable energy is 
that the industry is being held back by a major skills 
shortage. This means we are missing out on large num-
bers of supply chain jobs. For example, only a quarter 
of the parts that make up UK wind turbines are pro-
duced in this country.

It seems likely that, regardless of the scale of arms ex-
ports, the decline in arms industry jobs will continue. 
A 2015 international survey of arms company chief 
executives found that “the near-universal expectation 
is for a decline” in spending and jobs. In comparison, 
CAAT’s research shows that a move towards offshore 
wind and marine energy could benefit us all by provid-
ing greater security from environmental threats and by 
producing more jobs than the entire arms industry. 

Our estimate is that the right investment and govern-
ment support could help to create over 300,000 jobs 
in offshore wind and marine energy alone. This esti-
mate is based on building the domestic supply chain 
for renewable energy, including placing obligations on 
companies to locate and develop skills in local commu-
nities.

Since arms trade jobs are paid for by taxpayers, re-
sources can be redirected. Shifting priorities would 
secure green jobs for the future and improve human 
security rather than threaten it. Unfortunately the gov-
ernment does not share this priority. 

These changes would not just transform industrial 
policy, they would also lead to a radical, transformative 
change across our society.

I
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In the UK the debate is moving forward, with the 
Trade Union Congress calling for the formation of a 
Shadow Defence Diversification Agency to look at al-
ternatives to arms production jobs. It is a call that is 
gaining an ever-greater voice with opposition parties.

The contrast between the waste and destruction of 
the arms trade and the potential benefits of the renew-
able energy sector is stark. The arms trade thrives on 
war, conflict and insecurity, with devastating conse-
quences around the world. In comparison, an invest-
ment in renewables would show a shift in mentality 

and could create hundreds of thousands of new and 
positive jobs, allowing the UK to use its influence pos-
itively.

Such a change will need investment and concerted 
government effort at the level currently devoted to the 
arms industry. It will also need highly-skilled engineers 
– like those currently working for arms companies. But 
there is a role for all of us if we are to make the govern-
ment shift priorities, create more and better jobs, and 
build a safer world for all.

Etisk tvilsomme sponsormidler
i kultur og idrett

ppstarten av Motvind var motivert av kjensgjerningen om etisk tvilsomme selskapers invol-
vering i norsk kultur- og idrettsliv. Slike selskaper inkluderer, uten å begrense seg til, Kongsberg Gruppen, 
og Nammo. Disse selskapene er aktive sponsorer av norsk kultur og idrett. Dette finner vi svært problema-

tisk. Vi mener at våpen og ammunisjon ikke har noe med kunst, kultur og idrettsglede å gjøre. Vi oppfatter denne 
sponsingen som en renvasking av selskapenes samvittighet og en tildekking av deres lyssky geskjefter; sponsor-
midler som dette er reklamepenger gitt av bedrifter som ønsker å skape positive konnotasjoner til sin merkevare. 
Motvind Kulturlag mener at slike selskaper undergraver en global kultur der fred og bærekraft er blant de viktigste 
hjørnesteiner. At samfunnet gjør seg avhengig av våpeneksport, betyr ikke at vi som kulturliv trenger å akseptere 
det.

Siden starten har vi jobbet for å øke bevissthet og skape oppmerksomhet om etisk tvilsomme selskapers opportu-
nistiske bruk av sponsormidler. Særlig har vårt kritikk vært rettet mot våpenprodusenten Kongsberg Gruppens 
sponsing av Kongsberg Jazzfestival. Denne sponsingen setter etisk bevisste kunstnere, artister, kulturutøvere, pub-
likummere, frivillige og musikkelskere i en vanskelig situasjon. For hva gjør du når du finner ut at din favorittfesti-
val er sponset av en våpenprodusent som selger sine produkter til autoritære og krigførende regimer i Midt-Østen?

Feilen ligger ikke bare hos sponsorene, da kulturlivet på sin side lider av en megaloman vekstsyke; alt skal bli større 
og heftigere i år enn det var i fjor – og slik trenger man penger til. En sådan innstilling gjør det ikke bare enkelt 
å takke nei til lukrative sponsortilbud. Også individet bærer et ansvar for å ta standpunkt og handle mot urett. 
Dette er ikke bare gjeldende i denne saken spesielt, men i samfunnet generelt. Vi håper at vårt arbeid kan være til 
inspirasjon for andre og vise at det nytter å heve stemmen, skjønt det ofte kan virke nytteløst.

Vi ønsker å bidra til en mer rettferdig og fredfull verden. Vi jobber for endring. I kraft av å eksistere, skaper vi kon-
tinuerlige forandringer, og som kulturaktører står vi i en unik posisjon til å påvirke kulturen i videre forstand ved 
å ta tydelige standpunkt og la stemmene våre bli hørt. Det er borgerne som skal diktere Stortinget, ikke omvendt, 
og det er på tide at vi som medmennesker anerkjenner vårt ansvar og handler deretter.

Redaksjonen

O
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Hvordan stiller Norsk Jazzforum seg til at Kongs-
berg Jazzfestival sponses av Kongsberg Gruppen, 
som blant annet selger våpen og krigsmateriale til 
undertrykkende regimer som Tyrkia, Saudi-Ara-
bia og Emiratene, i tillegg til USA og andre NA-
TO-land?
Dette er vanskelig. Festivaldrift er økonomisk krevende, 
og i et dalende sponsormarked har vi full forståelse for 
at festivalene holder godt på sponsorene de har da de 
er helt avhengige av private sponsorer i tillegg til offen-
tlige midler. Kongsberg Gruppen er en stor lokal aktør 
som er viktig for næringslivet så vel som kulturlivet i 
byen. Vi ser de etiske problemstillingene ved Kongs-
berg Gruppens virksomhet, og disse harmonere ikke 
med kulturlivet, men det må være opp til Kongsberg 
jazzfestival hvilke samarbeid de vil inngå.
 
Har kulturlivet et ansvar for å jobbe på et vis som 
tar hensyn til etiske imperativer?
Ja, absolutt. Norsk jazzforum forvalter det offentliges 
midler og må være ansvarlige med hensyn til dette. Som 
organisasjon skal vi blant annet ta etiske hensyn i valg 

Hva mener Norsk Jazzforum?
av leverandører av tjenester og avtaler. Som medlem-
sorganisasjon kan ikke vi pålegge medlemmer å følge 
dette, men vi kan anbefale, og vi kan sette noe krav til 
tilskuddsmottakere. Vi har etiske retningslinjer som 
følger alle våre tilskudd, og tilskuddsmottakere plikter 
å følge disse. Vi har også etiske retningslinjer for styret 
og administrasjonen i Norsk jazzforum og de regionale 
jazzsentrene. Vi forsøker også i størst mulig grad å ta 
miljøhensyn, og for eksempel når vi arrangerer Lands-
møte i Trondheim i mars, har administrasjonen valgt å 
reise dit med tog framfor fly. 
 
Ville Norsk Jazzforum hypotetisk sett kunne tatt 
avstand fra et profesjonelt og sentralt kulturar-
rangement på bakgrunn av sosiale/politiske årsa-
ker? Isåfall, hvor går grensa?
Det mener jeg vi kan. Men denne situasjonen har vi 
enda ikke vært i, så det er vanskelig å si akkurat hvor 
grensa går. Den tror jeg nok vil bli ganske tydelig den 
dagen vi står der.

Spol tilbake!
Axel Skalstad er trommeslager med sterk tilknyt-
ning til Kongsberg Jazzfestival og miljøet i byen. 
Han har tross sin unge alder spilt på festivalen 
utallige ganger. Her deler han noen tanker om hva 
hjørnesteinen i festivalen er for han:

«Mitt inntrykk av jazzfestivalen og det som drifter 
den, er frivillighet. Det er en typisk norsk greie å være 
«alle for en», å backe hverandre. Frivilligkulturen i 
Kongsberg er ekstremt bra. Det er så mange som får 
den festivalen til å gå rundt, som ikke er Kongsberg 
Gruppen. Det frivillige initiativet er det viktigste. Gre-
it, mange jobber sikkert i Kongsberg Gruppen, men de 
gjør det som en innsats for lokalsamfunnet. Jeg veit at 
det er mange som står vakt som frivillig for foreninga 
si eller idrettslaget sitt. Natur & Ungdom har hatt en 
viktig posisjon som frivillig i Kongsberg. Røde Kors 
også. Mange sinnsykt bra organisasjoner som hjelper 
til! De viktigste frivillige personene er entusiaster for 
lokalsamfunnet, og den folkefesten som det er.

Det er mange av oss som ikke hadde vært der vi er 
i dag om vi ikke hadde blitt backa av festivalen da vi 
var unge og lovende. Jeg har alt å takke festivalen. Hele 

grunnen til at jeg prater med deg er på grunn av festiva-
len og støtten jeg har fått. Min mor jobba frivillig som 
sanitær, det var hu som fikk meg med for å høre Paal 
Nilssen-Love som tiåring. Da jeg var kid skjønte jeg 
ikke så mye annet enn at jeg hadde kick på musikk. Det 
var ikke før jeg begynte på Sund Folkehøgskole at jeg 
leste en artikkel om Kongsberg (Gruppen, red. anm.).

Det å finne ut i voksen alder at jazzfestivalen finner 
seg i å sponses av en organisasjon som jobber med grun-
nen til all elendighet i verden, er på mange måter såren-
de fordi det er ikke det jeg sitter igjen med fra jazzfes-
tivalen. Det er ikke derfor jeg starta å spille musikk, og 
det er ikke derfor folk holder på med musikk. Generelt i 
byen og lokalsamfunnet er det den frivillige ånden som 
har fått alt til å gå bra. Det tror jeg festivalen har godt 
av å tenke over.

Det er typisk norsk å ville være best, men vi må slutte 
å tro at det kan måles i tall og penger, og heller tenke 
på mer elementære menneskelige ting. Spole litt tilbake 
i tid, tenke på hvorfor man starta festivalen i utgang-
spunktet.»

- Axel Skalstad om sitt forhold til Jazzen

- daglig leder Gry Bråtømyr svarer
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Fem på gata i Kongsberg by
av Vilde Håvardsrud og Siver Tveita

1) Hva synes du om at det produseres våpen i Kongsberg?
2) Hva synes du om at slike våpen eksporteres til autoritære regimer?
3) Hva synes du om at slike våpen brukes i krig?
4) Hva synes du om at Kongsberg Jazzfestival sponses av en våpenprodusent?

1) Synes ikke vi kan pålegge an-
dre byer den byrden våpenpro-
duksjon er, for en slik industri 
tiltrekker seg terror. Det er 
sørgelig at folk er avhengig av å 
lage ting til krig for å overleve.
2) Det er menneskelig å unndra 
seg samvittigheten sin. Så lenge 
de som selger ikke kommer i 
konflikt med seg selv, kan man 
ikke forhindre det. De må få 
opp øynene selv.
3) Det er sørgelig at det er den 

dårlige delen av menneskenaturen som dyrkes og blir 
påvirket til å delta i krig. Vi må veilede den kommende 
slekt så det gode kommer frem og skal høyne menne-
sket. 
4) Det er dumt at all kultur som støtter mennesket, 
det gjelder all kultur ikke bare jazzfestivalen, må bli 
sponset av våpenproduksjon for å klare seg.

Øystein Bernhard 
Mobråten, 78 år

1) Vi burde slutte å selge og 
heller produsere til forsvar. Vi 
kunne brukt kunnskapen til 
å lage produkter og teknologi 
som verden trenger.
2) Det synes jeg ikke noe om!
3) Det blir helt feil, tenk om det 
blir krig her og vi blir bombet 
med våre egne våpen som vi har 
solgt til andre. 
4) Synes ikke de burde være 
sponset av det. Det er vanskelig 
siden folk jobber der men jeg 

tror det vil bite oss i rævva en dag hvis vi ikke begynner 
å produsere noe annet, som det ikke gjør noe at jazzen 
er sponset av. 

Hanna Amundsen, 
18 år

1) Det synes jeg er helt greit.
2) Det vil man ikke for regelverket 
er strengt nok.
3) Det er det våpen er til for, de 
skal beskytte, true og i verste fall 
brukes.
4) Det synes jeg er helt okei.

1) Det er bra med arbeid-
splasser og forsvar 
2) Det er veldig dumt hvis det 
ender opp hos diktatorer, i Er-
itrea hvor jeg er fra er det veld-
ig mange problemer på grunn 
av en diktator. 
3) Det er veldig uheldig. Krig 
handler om å drepe menne-
sker og det er forferdelig.
4) Det er bra de får spons.Negasi, 31 år

1) Gjør vi det fortsatt? Kunne jo 
spart meg, men arbeidsplassene. 
Synes ikke noe om det, selv om 
andre ting vi produserer også kan 
brukes.
2) Det synes jeg ikke noe om.
3) Det synes jeg heller ikke noe om.
4) Det visste jeg ikke, men jeg sk-
jønner at det gjelder hele Kongs-
berg Gruppen. Så lenge de får 
produsere blir det en konklusjon 

av det. Næringsparken holder byen oppe, men kunne 
man fått inn midlene på en annen måte, burde de gjøre 
det.

Tove Simensen, 
49 år

Ønsket ikke la seg 
avbilde

Disse intervjuene er gjennomført av Kongsberg 
Fredslag, som er et lokallag i Norges eldste fredsorgan-
isasjon, Norges Fredslag. Gjennom folkeopplysningen-
sarbeid ønsker de å fremme fredskultur og nedrustning, 
samt å sette fredssaken i en større miljø- og samfunns-
messig sammenheng. Våpenhandel, antimilitarisme, 
autonome våpensystemer, fredsundervisning og 
fredskultur lokalt og globalt er noen av sakene de jobber 
med.

Svein Martin, 
49 år
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Dykk har ved fleire høve uttrykt stoltheit over sa-
marbeidet med Kongsberg Gruppen. Som vi veit 
sel Kongsberg Gruppen våpen og anna krigsmate-
riell til mellom anna diktatur som Quatar, Oman 
og Saudi Arabia. No er det slik at det er Stortinget 
som i siste instans bestemmer kven Noreg kan ek-
sportere våpen til, men i ljos av at denne handelen 
faktisk går føre seg, på kva måte ser Kongsberg 
Jazzfestival sitt moralske ansvar som formidlar av 
kultur generelt og jazztradisjonen spesielt i 2019?

Det er selvfølgelig mange dilemmaer knyttet til 
sponsing i kulturlivet, samtidig er store ikke-statlige 
kulturinstitusjoner avhengig av grunnfinansiering for å 
kunne satse. Ethvert sponsorat innebærer vurderinger 
fra to parter. Det kan være om man synes det er greit at 
en bank låner ut forbrukslån til for høy rente eller om 
man er tjent med å samarbeide med et kjøpesenter som 
tapper byen for butikker og liv. I dette tilfellet gjelder 
det Kongsberg Gruppen.

Vi har lagt vekt på følgende: Kongsberg Gruppens er 
den desidert største arbeidsplassen på Kongsberg, en 
hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet, og denne bidrar 
til teknologiutvikling for hele landet. Svært mange 
arbeidsplasser er også indirekte tilknyttet Kongsberg 
Gruppen som leverandørindustri. Vi bor også i en liten 
by. Dersom vi skulle tatt avstand fra disse lokale bed-
riftene, ville vi kanskje ikke hatt gjester i det hele tatt. 
Blant våre frivillige er det også mange ansatte som job-
ber i Kongsberg Gruppen. I årenes løp har de lagt ned 
tusenvis av timer i dugnadsinnsats for jazzfestivalen. 
Å ta avstand fra Kongsberg Gruppen for Kongsberg 
Jazzfestival, vil på mange måter også være å ta avstand 
fra store deler av lokalsamfunnet og mennesker som 
har fulgt festivalen som publikummere eller frivillige 
siden festivalens spede barndom.

Kongsberg Gruppen er også langt mer enn en 
våpeneksportør. Dette er en av landets viktigste te-
knologibedrifter. Et eksempel på dette er samarbeidet 
Kongsberg Gruppen har med Yara om byggingen av 
verdens første autonome containerskip. Yara Birkeland 
blir verdens første elektriske og selvkjørende contain-
erskip, når den etter planen helt selvgående skal frakte 
gjødsel fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til havnene i Bre-
vik og Larvik. I tillegg til å være selvgående vil den også 
lastes og losses helautomatisk. Når skipet er i drift vil 
det årlig erstatte 40.000 turer med dieseldrevne lastebil-

er. Ved å flytte transport fra vei til sjø reduseres utslipp 
av CO2 og NOx og trafikksituasjonen bedres i tett be-
folkede strøk.

Kongsberg Maritimes avdeling for undervannsutstyr 
har jobbet med mang typer sensorer og er blant verdens 
ledende innen sensorteknologi. Under festivalen i 2018 
annonserte Statsminister Erna Solberg et offentlig-pri-
vat samarbeid med Kongsberg Gruppen, Havforsk-
ningsinstituttet, Rederiforbundet og Klaveness for 
kartlegging av plast i havet. Kartleggingen av hvor mye 
mikroplast som finnes og hvor den befinner seg, blant 
annet, er organisert i et pilotprosjekt hvor myndighe-
tene og private aktører samarbeider. Bakgrunnen for 
prosjektet er verdens gryende bekymring for all plast 
som dumpes i havet. Ikke bare de 15 tonn synlige plast-
bitene som havner i havet hver dag, men også de ørsmå 
plastbitene som blant annet er resultat av nedbrutt stor 
plast og partikler fra klesvask og annet.

I disse dager har Kongsberg Gruppen kjøpt opp 
Rolls-Royce Commercial Marine og får dermed 3.600 
nye ansatte. Oppkjøpet regnes som svært viktig for den 
norske maritime næringen. Totalt vil Kongsberg Grup-
pen da ha ca. 8000 ansatte utenom forsvarsdivisjonen.

Dette er eksempler på positive elementer som under-
kommuniseres i debatten dere reiser. Kongsberg Grup-
pen er altså mye mer enn en våpenprodusent og vi har 
heller ingen sponsoravtale direkte med Kongsberg De-
fence AS. Kongsberg Defence er en selvstendig juridisk 
enhet som vi ikke har noen økonomiske transaksjoner 
med. Vår avtale er med Kongsberg Gruppen ASA.

Slik jeg ser det driver bedriften innenfor et meget 
strengt regelverk, og arbeider hele tiden med nyskap-
ning for å gjøre produktene tryggere og bedre, også 
med hensyn til miljøet. Bedriften har heller aldri, på 
noen som helst måte, lagt seg opp i festivalens pro-
grammering eller innhold. Slik jeg ser det ønsker de å 
heie på at byen der de har flere tusen ansatte skal ha en 
positiv kvalitetsfestival.

Kongsberg Jazzfestival fekk nyleg ei auke i støtta 
frå Buskerud fylkeskommune frå 850 000 til 2,5 
millioner og ei auke i støtta frå Kulturrådet på 
200.000, til 2,6 millionar. Kor stor prosentandel 
av festivalens budsjett står sponsinga frå Kongs-
berg Gruppen for?

I 2018 utgjorde avtalen med Kongsberg Gruppen ca 

Eit intervju med Kai Gustavsen
- sjef for Kongsberg Jazzfestival
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3% av vårt totale budsjett. Totalt utgjorde våre spon-
sorkontrakter ca 12% av omsetningen. Dersom vi in-
kluderer gruppesalg av billetter til sponsorenes ansatte, 
ca 15%. De store avtalene vi har med med vår Gener-
alsponsor TechnipFMC, men også sponsorer som 
DNB, Toyota og Kongsberg Gruppen gir oss mulighet 
til å utvikle festivalen videre til glede og publikum, 
musikere og byen for øvrig.

Å ha en solid grunnfinansiering med sponsorer og 
offentlig tilskudd er derfor essensielt for å kunne nå 
vår målsetting om å by på Norges beste jazzopplevelser. 
At vi har fått 1 million i økt tilskudd fra Kulturrådet 
og 2 millioner i økt fylkeskommunal støtte på to år er 
selvfølgelig viktig for å kunne by på Norges beste jaz-
zopplevelser.

Særs mange musikarar, både norske og utan-
landske, er kritiske til dette samarbeidet – når dei 
fyrst fer vite om det. Har Kongsberg Jazzfestival 
ein plan for korleis ein kan informere artistane om 
sponsorsituasjonen, slik at ikkje situasjonar som 
til dømes den med Mike Cooper i fjor (som nekta 
å spele etter å ha fått vite om det) skal oppstå?

Jeg har aldri hørt om noen idretts- eller kulturinsti-
tusjoner som har en egen strategi for å informere den 
enkelte utøver, artist eller kunstner direkte om sine 
samarbeidspartnere. Men vi deltar i diskusjoner og de-
batter. Vi svarer media og selvfølgelig musikere direkte 
dersom de har spørsmål.

Slik aksjonsgruppa (Motvind Kulturlag, red.anm.) 
legger fram saken er det ikke vanskelig å forstå at mange 
blir kritiske. Jeg mener framstillingen av Kongsberg 
Gruppen er unyansert og jeg tviler sterkt på om de ville 
endre sin forretningsstrategi selv om vi skulle tre ut av 
en avtale.

Grunnleggende støtter jeg selvfølgelig kunstneres 
rett til å ytre sine standpunkter. At de bruker sin posis-
jon til å forsøke å endre verdensbildet ligger i kunstens 
vesen. Likevel synes jeg oppropet dere har satt i gang på 
facebook er ubalansert og jeg er også usikker på hvem 
som egentlig skal være mottager av kampanjen. Kongs-
berg Gruppens hovedeier er staten, og en eventuell 
kampanje bør nok først og fremst rettes dit, dersom 

den skal ha en reell effekt. Kongsberg Jazzfestival kan 
ikke endre statens politikk.
Kongsberg Jazzfestival har eit prisverdig fokus på 
den frie musikken, som historisk sett har vore ei 
radikal stemme mot urett i samfunnet. Festivalen 
har utan tvil ei av dei sterkaste programhistoriene 
for ein jazzfestival i heile Europa. Korleis opplevar 
festivalleiinga i dag at samarbeidet med våpenek-
sportørane vert motteke av dei tidlegare festiva-
larrangørane som har bygd opp festivalen og lagt 
grunnlaget for det gode ryktet festivalen har blant 
eksperimentelle jazzmusikarar over heile verda?

I flere tiår har Kongsberg Jazzfestival hatt frivillige, 
gruppeledere eller styremedlemmer som på en eller 
annen måte er knyttet til en av bedriftene i Kongsberg 
Gruppen. Rett og slett fordi tusenvis av arbeidstagere 
og deres familier jobber der. Uten at jeg kjenner til alt 
vil jeg tro at det meste innen kultur og idrett i Kongs-
berg har fått økonomisk støtte av Kongsberg Gruppen 
opp gjennom årene. Kongsberg Gruppen er over 200 
år. Kongsberg Jazzfestival er 55 år. Jeg tror de fleste tid-
ligere festivalarrangører er kjent med hvordan Kongs-
bergsamfunnet er skrudd sammen.

Redaksjonen kommenterer: Dette intervjuet er trykket 
slik det er blitt publisert på nettsidene til Kongsberg 
Jazzfestival. Våre fullstendige kommentarer til dette 
intervjuet, vil blant annet bli publisert på våre nettsider.

Vi har etterkommet Kai Gustavsens ønske om ikke å 
trykke våre oppfølgingsspørsmål og kommentarer til 
hans svar.

Det antydes i intervjuet at Kongsberg Defence er adskilt 
Kongsberg Gruppen. Dette er i beste fall en modifiser-
ing av sannheten. Kongsberg Defence & Aerospace er 
datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA, som eier 
hundre prosent av aksjene i førstnevnte. Da selskapet i 
2018 signerte milliardavtalen med Qatar om leveran-
sen av blant annet fjernstyrte våpenstasjoner og kommu-
nikasjonsutstyr, var det konsernsjef i Kongsberg Grup-
pen, Geir Håøy, som signerte avtalen. Håøy er dessuten 
styreleder i Kongsberg Defence.
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(… lättköpta krediter… moraltvätt… etikens förtunning… samvetsförskjutning…)

VAPEN.
DÖD. FÖRSTÖRELSE.

VAD är vi?

Människans infantila egocentrismer. Trygghetssurf.
Kortsiktiga ekonomiska vinningar och självuppfyllande.

VAD är vi?

Lokala lojaliteter. Gruppidentiteters oförmåga till insikt och engagemang.

WAKE UP! LISTEN UP!

VAPEN ger VAPEN. KRIG ger KRIG.
En aldrig avslutad cirkel av DÖD. FÖRSTÖRELSE.
END OF FUCKING STORY!

JAZZ. diametralt perspektiv – på alla nivåer.
Interaktion. Motstånd. Improvisation.

WAKE UP!

VAD är ETIK? VAD är MORAL?

Kultur, konst och musik. Föder.

LISTEN UP!!!

”SKÄRP DIG FÖR FAN” (Sten Hansson 1936 – 2013)

VAD ÄR VI?

WAKE UP!
Nickelsdorf, februar 2019.

Våpen. Jazz. 2.1
av Mats Gustafsson
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Utsnitt av Kristus bærer korset av Hieronymus Bosch (1450-1516). Museum of Fine Arts, Ghent


