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istorikere har gjerne skilt skarp mellom det
rasjonelle og det emosjonelle. Denne eldgamle
dikotomien mellom fornuft og følelser har de siste
tiårene blitt kraftig utfordret av forskning innen
en rekke fagfelt, ikke minst kognitiv psykologi, antropologi og
etnografi. Sakte, men sikkert begynner også historikerne å
komme etter.
Ved å betrakte emosjoner som noe mer enn irrasjonelle
uttrykk kan historikere oppdage og belyse nye sider av fortida.
Vrede kan være et verktøy for å herske og slik belyse sosiale
relasjoner. Vår egen tids imperativ om kjærlighetens romantikk
er verken naturgitt eller evigvarende – i middelalderen ble kjærlighetsuttrykk ofte brukt til å bygge politiske allianser. Det
betyr ikke at middelalderens mennesker ikke ble forelsket. Men
de uttrykte følelser på andre måter, og emosjonsuttrykkene hadde
andre funksjoner enn i dag. Hvilke følelser som til enhver tid har
blitt akseptert eller undertrykt, og hvilken betydning de har hatt,
kan fortelle mye om de samfunnene som mennesker har levd i.
Historikeren for dette nummeret har hatt stor innflytelse på
det flere omtaler som en emosjonell vending i historiefaget. Det
er derfor en stor glede å presentere et intervju med professor
emeritus William M. Reddy.
Magne Klassons tekst om sensuren av Johann W. Goethes roman Den unge Werters lidelser. Ved siden av å gi innblikk
i 1700-tallets oppfatninger av selvmord viser Klasson hvordan
språkkunnskaper hos embedsmennene ga de tilgang til beskrivelser av følelsesliv som den dansk- og norsktalende allmuen
var avskåret fra. Deretter byr førsteamanuensis ved OsloMet,
Marlen Ferrer, på en gjennomgang av teoretiske og metodologiske utfordringer ved emosjonshistorie, samt noen sentrale trekk
ved emosjonshistoriografien.
Ingrid Eskild analyserer islamsk poesi og den doble
betydningen «farskjærlighet» hadde under Ummajade-dynastiet.
Teksten omhandler sammenhengen mellom følelser, skrivekunst og politisk makt i datidens arabiske verden. I en tekst om
historisk re-enactment, eller historiske rollespill, diskuterer Tyson
Retz betydningen av denne praksisen som både levende minnekultur og politisk strid. Deretter gir Signy Alvsåker Øverland oss
et innblikk i hvordan vredens betydning har endret seg fra middelalderen til moderne tid, og stiller slik spørsmål ved forestillingen om visse følelser som evigvarende og uforanderlige.
Vi har vært heldige å få trykke en tekst av
professor i sammenliknende litteraturvitenskap ved Universitetet på Island, Sif Ríkharðsdóttir. Ved å sammenlikne høvisk
diktning fra fransk middelalder med norrøne sagaer stiller
Ríkharðsdóttir spørsmålstegn ved kulturelle premisser for
emosjonell representasjon.
I sin tekst om nasjonalisme spør Jakob Hellstenius hvorfor
ikke flere har ønsket å betrakte nasjonalfølelser nettopp som
følelser. Han kombinerer teoretiske og empiriske perspektiver for
å analysere ulike nasjonalismeprosjekter, i et forsøk på å forene

3

nasjonalismeforskning og emosjonshistorisk teori.
Arkeolog og førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum
(KHM), Marina Prusac Lindhagen, gir oss et innblikk i hvordan
følelser analyseres i historiefagets søsterdisiplin. Gjennom arkeologiske funn og gjenstander har KHM laget en helt ny utstilling,
Følelser i antikken og Det gamle Egypt. Deretter byr Inger-Marit
Østby og Julius Grasaasen på to ulike innfallsvinkler til samme
kilde; erindringsromanen Vi fraskilte barn (1924).
Professor Erling Sandmo, som i en årrekke har kommet med
viktige bidrag til Fortid, gikk brått bort i vinter. Foruten hans
betydelige vitenskapelige arbeid, etterlot Sandmos innsats som
formidler et sterkt inntrykk hos studentene. Vi har derfor valgt å
vie en seksjon av dette nummeret til hans minne.
Professor i medievitenskap ved Universitetet i Aarhus, Niels
Brügger, har skrevet en kommentar til en debattartikkel i vårt
forrige nummer, Historikernes forhold til kildene av Jon Carlstedt
Tønnessen (artikkelen kan du lese på fortid.no). Her diskuterer
Brügger nettbaserte kilder, hvordan vi kan betrakte de og hvorfor
de vil bli uunnværlige for historikere i framtida. Vi byr også på
tre gode bokmeldinger av Jens Munks Jakten på Nordvestpassasjen, Tarald Rasmussens Å minnes de døde og Adam Tooze’ How a
Decade of Financial Crises Changed the World.
Dette nummerets Masteroppgaven gir et innblikk i Mauricio
Flores’ oppgave om den norske statens eierskap i Statoil på
1980-tallet. I På forskerfronten møter vi Joel Johansson som er
stipendiat i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Johansson forteller om
doktorgradsprosjektet sitt som undersøker Bondeungdomslaget
i Oslo i mellomkrigstida. Helt bakerst finner du dessuten dette
nummerets Quiz – enten du utfordrer deg selv eller deler den
med studievenner i lunsjpausen!
Dette nummeret er det første av fire nummer fra en ny
redaksjon. På samme måte som dikotomien mellom fornuft og
følelser har historiefaget tendert til å isolere teori fra empiri.
Noen anser til og med at faget er delt i en teoretisk og en
empirisk leir. Denne motsetningen framstår både som forenklet
og svært paradoksal. Empiriske undersøkelser må forholde seg
til teori om den vil si noe mer allment om hendelsen som undersøkes. Samtidig blir teorier først meningsfulle når de anvendes
for å forklare empiriske hendelser og fenomener. Et underliggende mål for de kommende numrene er derfor å bidra til
brobygging mellom teori og empiri. Heller enn å betrakte de
som adskilte størrelser som står alene ser vi dem som uatskillelige
deler av ethvert historiefaglig prosjekt.
Vi ønsker deg en riktig god lesning!
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The historian

WILLIAM M. REDDY
This issue’s historian has influenced the discipline of history for decades. The works
of professor emeritus William Reddy’s have contributed in changing how historians
regard emotions, from mere expressions of irrational feelings to a historic source of
social, cultural and political history. Among his works are empirical case-studies of
the French Revolution and Indian monarchies in the 14th century, as well as influential theoretical reflections on how historians can analyse past emotions. Fortid is
therefore honoured to present this interview.
JON CARLSTEDT TØNNESSEN
SIGURD ARNEKLEIV BÆKKELUND
Students at the Master’s programme in History,
University of Oslo

D

uring the last decades, the history of
emotions has become one of the most burgeoning fields in the discipline of history.
Some scholars even argue that the discipline is going through an emotional turn. Having influenced this development since the 1990s, William Reddy
continues to contribute significantly to the historiography of emotions.
Eager to understand more about his views and notions, we humbly asked him to participate in our recurring column. Due to the six hours of time difference
between Oslo and Durham, North Carolina, it was still
early morning for Dr. Reddy when we sent him the email, but it only took a few hours before he answered:
– Glad to hear about your special issue of emotions!
I would be happy to participate. Best, Bill.
How did you find your way into the field of history?
In my college years, I could not decide what to major
in, but I saw that everything had a history, so that seemed the safest route. I was at that time also interested

in how the Catholic church “went off course,” as I understood it at that time – I had spent five years in Jesuit
schools.
You also have a background in cultural anthropology?
My interest in anthropology actually came later, when I
took a graduate seminar with Bernard Cohn, who was
trying to develop the method of historical ethnography.
So, interested in history, religion and anthropology, how did you find you way into the history of
emotions?
I first saw the possibility of including them in the range of things shaped by culture. During 1975-76, at the
Institute for Advanced Study, I met Michelle Zimbalist Rosaldo. I read and discussed with her, as she wrote them, a number of draft chapters of her pioneering
ethnography, Knowledge and Passion.1 My consistent
concern from that year forward was, not just to do cultural history, but to broaden the range of motivations
that historians took into account. Not just Marxists,
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but everyone, back then, focused predominately on the
desire for money and power, class interest, and class
conflict.
In an article from 1997, you reacted against what you
considered to be an unsatisfactory trend of social constructionism. Some examples were the discourse theory of Foucault and the practice theory of Bourdieu.2
Why did you find this inadequate?
Initially, I was delighted with Foucault’s work. As a
graduate student, for two years or so, I met with an informal group in Chicago, most of them were anthropology students, who would get copies of the latest Parisian twists on Lévi-Straussian thought, unwrap them,
and read them with relish. I was introduced to both
Les mots et les choses and Surveiller et Punir through this
group – the latter hot off the presses. But, without fully
understanding them, I felt that the latter was a betrayal
of the former. Everyone else seemed to like it more, as
if it was a relief that “power” was back in the picture.
Later, and quite gradually, I would find other paths through the philosophical thicket that enabled me
to critique reductionistic approaches to motivation without slipping
into the presupposition
that there was only discourse, and that human
individuals were ephemeral manifestations of
discursive structures. As
for Bourdieu, I have always seen practice theory as a
partial solution to this problem, especially as developed by Anthony Giddens, Sherry Ortner, William Sewell. Monique Scheer has shown how to apply practice theory to the history of emotions in her article “Are
Emotions a Kind of Practice?”3 Actually, I have also
tried to do this, in “Saying Something New: Practice
Theory and Cognitive Neuroscience.”4

terested in emotions because they had become central
to the new historiography of the eighteenth century.
Mostly because literary scholars and historians interested in gender had discovered 18th century sentimentalism, and showed its central role in the Enlightenment’s
impact on the broader culture, e.g. Sarah Maza’s Private Lives and Public Affairs.6 But scholars were not asking themselves, well, what are emotions? Do they have
a history?
I gradually worked out what I hoped was a culturally neutral way of saying what emotions are by treating
emotional expression as analogous to “performatives”
in speech act theory. Not that they are performatives,
but that they share with performatives the odd feature
of “doing things to the world.” They do things to that
part of the world that consists of the whole of the self.
I proposed that an emotional expression is at once exploratory and self-shaping. By saying “I love you,” one
hopes to call up that “feeling” (whatever that is) of
“love” that the word is, for one, associated with. If the
“feeling” does not follow as expected, one has learned
something about oneself. This seemed to me to explain
why emotions, in so many
ethnographies, were found
to be considered a domain
of effort of vital importance
to the community, objects of
constant collective ritual and
discipline.
I actually offered a preliminary statement of this
argument in an article, “Against Constructionism”, in
1999.7 In the book, I made a much fuller statement,
followed by a detailed application of this approach to
French history between 1700 and 1850.

In my college years,
I could not decide what to
major in, but I saw that
everything had a history

You seem often to oppose reductive views on humans. Where does such an engagement stem from?
Hard to say. I would point again to a religious upbringing which led to my own personal disenchantment,
without my losing a belief in the depth and complexity
of the human self.
In 2001, you wrote The Navigation of Feeling.5 Your
theoretical framework emphasised the feelings of
individual subjects, and their relations to the social
surroundings in which they exist. How did the idea
for such a concept arise?
In 1995-1996, I was reading a lot of speech act theory:
J. L. Austin, Searle, as well as some other U.S. analytical philosophers – Kripke, Davidson, Quine. I was in-

Many historians focus on quite specific areas and
periods. In your book, The Making of Romantic Love
from 2012, you turned away from the French Revolution to focus on the idea of romantic love in medieval Europe and contemporaneous Hindu Temples
in Bengal.8 What caused this shift in period and
location?
At the beginning of this project, in about 2002, I wanted to bring sexuality into the range of things that historians of emotion could work on. I was convinced that
the treatments of what Westerners call sexual “desire”
in South Asia and in Japan—while being quite different from each other—were both quite different from
standard, widely accepted, and unconsciously presupposed ideas from European history. The long-running
Western idea was that sexual desire was an appetite
like thirst or hunger. But I did not find this idea in any
other tradition.
As I looked further into it, it seemed that the
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Imaginary Landscape, Italian Harbor Scene, by Claude-Joseph Vernet (1746). Courtesy of the Minneapolis Institute of Arts.

twelfth century had brought a great change with the
introduction of “courtly love,” the very first formulation of love as something heroic. (In ancient European
love stories, the lovers are always weak, poor warriors
like Paris in the Iliad, or the lovers in the Roman elegiac tradition. David Konstan’s book, Sexual Symmetry confirmed this for me.)9 I wanted to write a book
on the whole sweep of the
history of sexual love, including the Incas, Polynesia, China, Japan, India,
couple of cases from Papua
New Guinea and Africa,
from Homer to the present. Much too ambitious.
Even a scaled-back version
which I tried to market
to trade presses through a literary agent was turned
down by fifteen different publishing houses. Meanwhile the medievalists, I was discovering, would not go
along with my approach unless I offered very close,
detailed argument. So, I settled on writing a monograph with a lot of footnotes that compared Europe,
South Asia, and Japan in the same time slice, 900-

1200 CE. This was the period of decisive change in the
European tradition. I did not begin working on this
version of the project until 2007 or so.
Some have complained that I did not link this work
explicitly enough with the approach of Navigation, but
that is only superficially the case. I paid close attention
to textual records as emotional expressions, emotives,
following my earlier method. Some literary scholars panned this book, but
it got very good reviews
in Speculum, the American Historical Review, the
English Historical Review,
and Annales.
Now I am working on
the sixteenth and seventeenth centuries, mostly on the question of the relation
between so-called “reason” and so-called “emotion.” As
with Western love versus desire, reason versus emotion is another familiar dichotomy that simply does not
exist outside the range of Western cultural influence.
Again, the period I have selected appears to be the crucial one.

The long-running Western
idea was that sexual desire
was an appetite like thirst or
hunger. But I did not find this
idea in any other tradition
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In your theories, there seems to be an implicit understanding of power, such as your concept of emotional
regimes. How would you describe your own notion of
power?
“Power” is a side effect of the tremendous leverage human beings derive from cooperating with each other.
Often, the options are stark: cooperate or die. In the
long run those are the only two options, even if, in the
short run, there may appear to be chances to go it alone
temporarily. To gain all the benefits of cooperation, it
appears, it is most effective to endow certain persons
with executive or decision-making roles. Once one is
possessed of such a role, it is often easy to demand privileges, to avoid distasteful tasks and risks, and, relying on the trust that is a prerequisite of cooperation, to
build a favorable image of oneself and to hand out favors in return for loyalty.
Under those circumstances, “power” also derives
from exemplary compliance with the emotional style
that currently prevails among the decision-makers, because that is essential to winning their trust and being
entrusted with decision-making roles.
Portrait drawn by Jon Carlstedt Tønnessen

How interesting that this dichotomy only exists within the Western cultural sphere! Would you elaborate further on what you think makes the early modern
period extra promising for your ongoing study on the
relation between reason and emotions?
This is the period of “disenchantment,” in many regions of Europe, that is, the period in which a view of
nature as mechanical, and thus of the body as mechanical, came to be accepted among the educated elite and
among many others as well. Suddenly, emotions were
no longer subject to direct influence from outside—
neither from the Holy Spirit or the devil, from magic,
astrology, or providence. The self was alone with her or
his emotions. While they were still seen as often emanating from the body, the body itself was disenchanted. At the same time, there was a massive rejection of
Augustinian interpretations of original sin, such that
trust in human reason rose, and gave a strong impetus
to notions of so-called natural law, natural rights, natural religion. Emotional regimes that emphasized zeal
and glory were replaced by emotional regimes that gave
first rank to sweetness and sincerity. As John Locke put
it, at the beginning of his Letter Concerning Toleration
from 1689:
Let any one have never so true a claim to [orthodoxy], yet if he be destitute of charity, meekness,
and good-will in general towards all mankind, even
to those that are not Christians, he is certainly yet
short of being a true Christian himself.11

Do you think the history of emotions is dependent
on including the element of power involved in social and thus also emotive relations? How would you
relate your own notions of power to power-oriented
theoreticians, such as Gramsci or Foucault?
Well, I am more comfortable with Gramsci’s notion
of hegemony than with Foucault’s conception of the
diffuse “power” of discourses, disciplines, or his conception of “biopower.” I cannot help but think of power as something that individuals possess and that
many individuals end up wanting and striving for.
The idea of “hegemony” is closer to my idea of the
emotional regime that prevails within a ruling elite.
The rules and values of that “regime” are “hegemonic”
in the sense that they have gained the standing of ingrained habits among decision-makers, and are difficult to question, especially since decision-makers are
always subject to challenges to one extent or another
and their emotional styles often include sensitivity to
humiliation and a corresponding tendency to dismiss
critique as empty insult.
In considering ideas of power, however, it is always
very important to attend closely to the sources, and to
note carefully what the documents say about “power.”
They may not have, often do not have any equivalent
notion. This does not mean that the persons of the period in question did not have any idea of power, but it
does mean whatever idea they had was inchoate or unformulated, or enfolded in some other concept. And
that itself is an important determinate of power and
how it can be wielded.
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In your theories, based on speech act theory, emotional utterances are deeply tied to our language. Is there a risk, when examining historical documents, to
misread rhetorical phrases or different literary styles
as emotive expressions?
Not sure what the risk is that you have in mind. Rhetoric and literary style generally involve emotional norms,
habits, ideals, penalties. It is hard to imagine someone
writing like Virginia Woolf without being, herself, that
is, in her everyday life, very familiar with a number of
emotional styles. Idioms
and clichés can always be
misread if we are not familiar with them, or think
the person who wrote the
document created them
spontaneously. But they can also have emotive effects,
even if they are tired or hackneyed.

distinction that has its own history. Two recent model
works, to my mind, are Erin Sullivan’s Beyond Melancholy: Sadness and Selfhood in Renaissance England and
Laura Kounine’s Imagining the Witch: Emotions, Gender,
and Selfhood in Early Modern Germany.13 Note the term
“selfhood” in both titles: these historians are not sequestering “emotions” off from the rest of this confusing,
dynamic terrain of “self,” or “experience.” By avoiding
this temptation, they discover the truly deep, intriguing
history of emotional concepts and comportments.
It would be my hope
that the history of
emotions would be a bridge endeavor that could
bring together intellectual
and cultural history with
the history of gender and sexuality, race and empire.
We are beginning to get a handle on honor and shame, privilege and stigma, and keeping our eye on the
big picture will bring the most progress in this important endeavor.

The most important
challenge historians face
is not to reify emotions

Where do your theories on emotive expressions
stand now, almost twenty years later? Are there significant shifts in academic research that would alter
your views today?
I have been very interested in the rise to prominence
of Lisa Feldman Barrett and her associates and former
students, who have recently made their mark within
cognitive and emotional neuroscience. They have assembled a great deal of evidence from brain imaging
that undermines the extremely reductionistic Ekman
theory of basic emotions. Much of what they argue, especially the notion of “psychological constructionism,”
is compatible with my own approach to emotions.
However, Ruth Leys’ recent book, The Ascent of Affect, has brought the whole neuroscientific project into
question, on the grounds (not new) that one cannot
consistently treat anything that is humanly meaningful as a mere epiphenomenon of mechanical or chemical events.12 I published a piece on this in 2018 in the
new French-language journal, Sensibilités; an English version of that essay will appear in Emotion Review. It has now been posted online, at https://doi.
org/10.1177/1754073920930781.
The history of emotions is a burgeoning field, with
prominent historians talking about an “emotional
turn”. What opportunities do you see for the history of emotion as a field? What particular topics do
you regard as the most promising or important for
future historians to explore through frameworks of
emotions?
For me, the most important challenge historians face is
not to reify emotions. Reifying emotions not only tends
to remove the idea of “emotions” from consideration as
a changing historical concept, it also tends to draw a
misleading line between “emotions” and “thought”—a

On the topic of bridging, how do you regard frequent concerns about the alleged ‘fragmentation’ of
the field of history? Is it a threat to the future of our
discipline?
I won’t opine on what “threats” the discipline faces. I do

The idea of sexual desire as an appetite, like thirst and hunger, is only
found within the Western cultural sphere. This picture was used on
the cover of Reddy’s book The Making of Romantic love. Paolo and
Francesca, by Jean Auguste Dominique Ingres (1819)
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think that ignoring “emotions” entails a lot of anachronistic misunderstanding of our sources. Studying
emotions requires that one look beyond “intellectual”
endeavors, beyond the intellectual history of the idea of
emotions, to sources that permit us to see how, in practice as well as theory, humans in past and present have
treated their own “thought-feelings.”
How do you regard the works of other scholars on the
field of emotion history? What would you regard as
the most important difference and commonality between their work and your own, except the very topic
of emotions?
This is a very large question, and I won’t try to go into it
here, but I do suggest that answers are already available
in Jan Plamper’s work, The History of Emotions: An Introduction, which surveys the field and, quite properly,
provides a brief, critical history of psychology that has
a lot in common with Leys’ new book.14 I agree with
Plamper and Leys, enthusiastically (so to speak), that
the history of emotions must include a critical reading
of the history of psychological thinking, of theories of
the self and their practical
realizations. Without that,
we will end up using present-day common-sense
notions of the emotions as
of reason as if they were
eternal truths, when they
really do not apply to the
periods we are studying.

nuscript and rare printed materials from the early sixteenth century on.
One issue I have been focusing on is the Revocation
of the Edict of Nantes in 1685 and its effects—focusing
on Pierre Bayle and also on records of the dragonnades
and mass “conversions” of Protestants in the south of
France.
Lastly, we have a mandatory question we ask all of
our ‘Historians’: What is the most important advice
you would like to give today’s student, and thus the
historians of tomorrow?
Ooouf, what a very hard time it is to be coming up and
launching an academic career! But, then, it seems it is
always very hard. I received a Ph.D. in 1975; in that year,
there were 1500 Ph.D.s in history granted in the U.S.,
and 150 jobs advertised. I was working part-time as a
clerk-typist, after my fellowship ran out. I was lucky
enough to find two post-docs while I looked for a more
permanent position. For my first three years at Duke
University (1977-1980), I was a “visiting” assistant professor, working year-to-year. This sort of thing was very
hard on my personal life, as I had just moved to three
successive new cities in
three successive years.
All I can say is that, at
the time, I did not see what
else I could do, what else
I was suited for. I did manage to get a couple of articles accepted—that was
key to keeping up belief in
my possibilities.
Perhaps the most important thing for me, however, was a series of informal
seminars that I got involved with, involving mostly fellow graduate students or, later, graduate students and
early-career historians. We read books that were important to us as well as our own research papers, and
discussed them, free of any presiding authority figures.

The history of emotions must
include a critical reading of
the history of psychological
thinking, of theories of the
self and their practical
realizations

Would you care to tell
us a bit about your everyday life at the moment, having become an emeritus? How do you carry on as a
researcher?
Well, this spring I have cancelled a trip to Paris and a
trip to give a paper at a conference. We have been confined to the house since a relative of ours was exposed
to Covid-19 around 6 March. I am focusing on writing and doing my best to get by with online resources, with all of Duke University and its libraries being
closed until further notice. I feel very lucky to be able
to make progress with my current project, without having any university duties, or having to switch to online
teaching, as so many of our colleagues have had to do.
But, in general, as with my last three books, I am
trying to work on a broad range of sources dealing
with everyday life, government administration, and
elite intellectual trends. Working on sixteenth- and
seventeenth-century trends in thinking and practice
concerning reason and its relation to emotion, I have
spent some time in the National Archives in Paris and
some at the Bibliothèque du Protestantisme Français.15
The latter is an underutilized resource with great ma-
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«OM DEN BOG UDEN SKADE FOR
GODE SÆDER KAN LÆSES»?
Publiseringen av Den unge Werthers lidelser i
Danmark-Norge
Det hastet for det danske byråkratiet høsten 1776: Religionen og moralen sto på spill.
Arveprins Fredrik (i realiteten kanselliet med statssekretæren Ove Guldberg i spissen)
krevde at teologiprofessorene fra Københavns universitet skulle reagere. Professorene
Peder Holm, Nicolai Edinger Balle og Hector Frederik Janson utarbeidet et skriv –
en såkalt «betænkning» – som ble videresendt til Københavns politimester, Christian
Fædder. Da politimesteren slo til, var ugjerningen allerede i gang. De fire første
arkene av den danske oversettelsen av Johann Wolfgang Goethes Leiden des Jungen
Werthers («Den Unge Werthers Lidelser») var trykt. Den ble umiddelbart stoppet –
den foreliggende oversettelsen måtte «ingenlunde […] trykkes og debiteres».1

M AG N E K L A S S O N
Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo

H

va var det med Goethes roman som
gjorde den så kontroversiell? Boka
omhandler
den
unge
Werthers
ulykksalige forelskelse i Lotte, som er
forlovet med den borgerlige Albert. Først gjennom
en serie brev sendt fra Werther til vennen Wilhelm,
og deretter gjennom en rekonstruksjon av Werthers
to siste leveår, kan leseren følge hovedpersonens

emosjonelle beveggrunner og hvordan han synker
ned i depresjonens synkehull. Boka ender med at
Werther skyter seg selv – han dør ikke momentant
av skuddet, men ligger livløst på rommet sitt og
dør først tolv timer senere. Var Werther et håpløst
følelsesmenneske? Eller var skildringene av hans
utemmede emosjonelle liv et nødvendig korrektiv til
forestillingene om menneskets enerådende fornuft?

Førsteutgaven av Die Leiden des jungen Werthers, trykt i Leipzig i 1774. Foto: H.-P.Haack.

Romanen rørte ved mange av 1700-tallets filosofisk
skillelinjer.2
Selvmordet var sterk kost. Goethes roman ble likevel
en litterær sensasjon. Boka ble raskt oversatt og utgitt
i Frankrike, England, Italia og Russland, men forble
et kontroversielt verk. Goethes heroiske skildring av
Werther gjorde at myndighetene i Leipzig og i Italia
forbød den, og i Milano kjøpte biskopen opp alle de
tilgjengelige utgavene for å forhindre spredningen av
den.3 Den danske reaksjonen var altså ikke uhørt, men
skiller seg imidlertid ut på et viktig punkt: Mens det i
resten av Europa bredte seg en frykt for at leserne skulle
kopiere Werthers selvmord, var det romanens påståtte
anstøt mot kristen moral som utgjorde hovedgrunnen
til forbudet i Danmark-Norge. Til tross for at
grunnlaget for forbudet var annerledes i DanmarkNorge, var det en felles forståelse som lå i bunn, uansett
hvor man befant seg i Europa: Leseren sto i fare for å la
seg inspirere av romanen, og lesehandlingen kunne slik
fungere som springbrett til uønsket adferd.

Publiseringen av Goethes roman involverte
både høyt og lavt i det danske byråkratiet. Hvordan
kunne en roman skape et så stort oppstuss? Svaret
ligger i krysningspunktet mellom bokhistorie og
emosjonshistorie. I den følgende artikkelen risser
jeg opp viktige linjer for å forstå hvorfor romanen
ble forbudt ved å fokusere på sammenknytningen
av følelser og bøker.4 Bokhistorikere har i større grad
har vendt seg vekk fra å studere bøkene til leserne,
og noen få har studert de historiske båndene mellom
emosjoner og lesing.5 Denne artikkelen befatter seg
med disse båndene i en dansk-norsk kontekst. Dansknorske lesere ble innordnet i et hierarki, basert på alder
og kunnskapsnivå. Hierarkiet betegnet i hvilken grad
leserne lot seg påvirke emosjonelt av lesingen av bøker.
Lesing og følelser – to sider av samme sak
I tidligmoderne tid var bøker og følelser tett knyttet
til hverandre. Å lese involverte kroppen som helhet:
Hver eneste bokstav på en side og ethvert inntrykk ble
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og for lidet befæstede ey allene i den Christelige
Religion».14

mediert gjennom den. Lesingen aktiviserte følelsene
gjennom de kroppslige sansene eller fantasien.
Følelsene var den kroppslige responsen på inntrykk og
var derfor sentral i enhver lesehandling.6 Samtidig var
følelsene ansett som spontane og uregjerlige, hvilket
medførte at lesing fremsto som en potensielt farlig
aktivitet.		
I utgangspunktet hadde mennesket
blitt skapt med evner til å sanse helt uten slike spontane
innfall. Etter syndefallet hadde mennesket mistet
disse evnene og sto derfor i fare for å la seg påvirke av
ukontrollerte følelser – og da var nettopp religionen
som tok skade. Selvreguleringen av lesing ble følgelig til
en del av reguleringen av følelser og et viktig element i
disiplineringen av seg selv.7 All litteratur var imidlertid
ikke ansett som like farlig. Religiøse bøker utgjorde en
motvekt til den potensielt skadelige oppdiktede eller
verdslige litteraturen. I religiøse sammenhenger var
følelseserfaringer et tegn på autentisitet: Man leste for
å føle og aktivisere troen.8
Hva var lesing i Danmark-Norge på
1600- og 1700-tallet?
Lesing var altså en tvetydig aktivitet i randsonen av
sømmeligheten, men dette er ikke tilstrekkelig for å
forstå hvorfor Goethes bok ble forbudt. Vi må først
forstå hva slags fenomen romanen var. Fremveksten
av romanen som egen sjanger og dens stadige større
popularitet på 1700-tallet gikk parallelt med frykten
for at lesingen tilslørte grensen mellom det virkelige og
det oppdiktede. Slik kunne den bli en farlig katalysator
for spontane emosjonelle endringer av det indre i et
menneske.9 At Goethes Den unge Werthers lidelser var
en brevroman, gjorde at mulighetene for innlevelse,
for å la seg påvirke av det trykte ord, aldri hadde vært
større. Ettersom denne typen for roman etterlignet de
mest private formene for kommunikasjon – brev eller
dagbøker – åpnet de for en langt mer «autentisk» og
langt farligere realisme. Enkeltstudier av lesere har vist
at nettopp brevromanen bidro til at lesere tok til seg
bøkenes budskap: Menneskene levde ut det de hadde
lest.10					
I Danmark-Norge var skepsisen for romanen like
utbredt som ellers i Europa. Et blikk på Peter Friedrich
Suhms bokanmeldelser i Tronhiemske Samlinger lar oss
iaktta denne skepsisen og samtidig få innblikk i det
hierarkiet av lesere som lærde slik Suhm skapte.
Suhm hadde som siktemål å anmelde bøger for
«alle slags Læsere», slik at de ikke skulle «spilde Tiden
med at læse de onde».11 Av prinsipp kunne ikke
romaner kategoriseres som gode bøker. Likevel
vedgikk Suhm at det var bedre å lese dem enn ikke å
lese i hele tatt. Men da gjaldt det å velge de forfatterne
som fornøyer og samtidig «oplyser Forstanden og
forbedre hiertet». De forfatterne som portretterer «en
daarlig Elskov» som dydig, måtte for all del ikke leses.
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Den lesende Werther. Foto: Frankfurter Goethe-Haus / Freies
Deutsches Hochstift. Kjelde: Wikimedia Commons.

Selv om romanene kan ha litterære kvaliteter, advarte
Suhm at «jo sødere Gift, jo farligere».12 Han var altså
grunnleggende skeptisk til romaner og de bøkene som
spotter religionen og er til fare for god skikk.
Likevel påvirket bøkene mennesker ulikt. Suhms
skrev her eksplisitt om et hierarki av lesere. På toppen
var geistlige og embetsmenn, som ofte i embetes
medfør måtte lese de bøkene som bespottet religionen.
Disse kunne lese bøker av alle slag uten fare. Det samme
kunne menn av satt «Gemytts Beskaffenhed». Suhm
siktet nok i dette sammenhengen til menn av alder
eller utdanning – mest sannsynlighet en kombinasjon
av begge, ettersom utdanning følger alder. Som lesere
visste begge disse gruppene hva de burde gjøre. De
visste bedre enn å la seg påvirke av lesingen sin. Det var
imidlertid en stor gruppe av potensielle lesere som sto i
fare for å gjøre nettopp dette. «Ungdommen, uerfarne,
ukyndige Folk, og saadanne som have begyndt at faae
Smag paa Videnskaber og Læsning, men endu ei bragt
det ret vidt deri» ble advart mot å lese dårlige bøker.13
Det disse hadde til felles, var at de ikke var satt – de var
ganske enkelt ikke utstyrt med de nødvendige evnene
til ikke å la seg påvirke av lesingen. 			
Ikke uventet dukket en lignende metafor som satte
lesere opp i teologenes betenkning om Goethes roman.
Da de i betenkningen drøftet hvem boka var skadelig
for, var det mennesker som varr «for meget uvidende,

Werthers beskaffenhet og Goethes intensjoner
Til forskjell fra sine likemenn rundt om på kontinentet
var det ikke Werthers selvmord som sto i fokus da de
dansk-norske teologene vurderte om Goethes roman
kunne leses «uden Skade for gode Sæder». Snarere
fokuserte de på Werther som person og Goethes
intensjoner som forfatter.			
Werther fremsto gjennom sine handlinger som
ukristen. Han påførte mennesker ulykke uten å gjøre
bot for det – selv om han lovte det. Han spottet de som
«ere fornuftige og nyttige for Staten, men som icke
kand föle som» ham.15 Han forelsket seg i en person
han vet er forlovet og som han fortsatte å elske etter at
hun var gift. Kritikken av Werther og Goethe krysset
på et punkt: Verst av alt sammenlignet Werther, helt
skamløst, sin egen lidelse med Jesus’ lidelser. Også
Goethe gjorde seg skyldig i denne koblingen. Ved
å titulere boka Werthers
lidelser trakk forfatteren,
på uhørt vis, linjer til Jesus
sjøl.
Videre
kritiserte
teologene Goethe som
forfatter. De anklaget
ham for å ha uærlige
intensjoner, for å ville
forføre dem som forføres
kan.16
Hovedpoenget
med å skrive boka, mente
teologene, var ikke å
skrive for å vekke avsky for
Werther og hans handlinger, men å forføre leserne til
simpel sympati med ham. Forfatteren henvendte seg
direkte til leserne på måter som gjorde det nærliggende
å anklage ham for å skape aktelse for den usympatiske
hovedpersonen – et litterært grep som «kand drage
Efterfölgelse med sig». Som menneskeskildrer
forholdte Goethe seg ukristent til kjærlighet og
sedelighet, og vektleggingen av de uregjerlige,
emosjonelle stormkastene kritiseres eksplisitt:

siktemål å skjerme det laveste sjiktet i hierarkiet av
lesere fra Goethes bok. Sjiktet sammenfaller med
hva professorene på et annet sted kaller «Mængden».
Denne gruppen av lesere var tilbøyelige til å la
sin «Imagination og Lysten» bli påvirket av å lese
«lösagtige Poeters og Romanuer».17 Boka forførte
dette laveste sjiktet til virkelig å tro på det som sto
der, og de var ganske enkelt ikke i stand til å skille rett
mellom galt, mellom virkelighet og følelsesmessig
oppspinn. 		
De som befant seg på
toppen av hierarkiet, impliserer teologene, hadde et
mer frakoblet forhold til innholdet i romanen. Disse var
skolert nok til å skjønne bedre enn Goethes svermeri
og kunne bruke «fornuftig Eftertancke» til å tilbakevise
påstandene som ble fremsatt. Boka var ufarlig, men
likevel bortkastet tid, kjedsommelig, «aldeles unyttig
Læsning».18 At teologiprofessorene betonte bruken
av «fornuftig ettertanke» som et verktøy det øverste
sjiktet kunne ta i bruk, peker på at teologene dro et
skarpt skille mellom fornuft og følelser. Den fornuftige
lesingen av bøker foregikk
blant de menneskene
som befant seg på toppen
av hierarkiet, mens den
følelsesorienterte lesingen
var et fenomen blant de
nederste sjiktene.

Forfatteren henvendte seg
direkte til leserne på måter
som gjorde det nærliggende
å anklage ham for å skape
aktelse for den usympatiske
hovedpersonen – et litterært
grep som «kand drage
Efterfölgelse med sig»

«Daarlig Forelskelse og Uteerlighed [seksuell
uanstendighet] forestilles overalt, enten som
uskyldig eller som uovervindelig, og en skæbne, som
henriver Mennisket, uden at nogen kand hindre det,
naar det kommer over ham».

Teologiprofessorene fryktet med andre ord at Werthers
lidenskaper kunne bli lesernes lidenskaper, og med
dette kunne romanen gi leserne insentiv til bespottelse
av religionen. Frykten for dette var spesifikk, og
sensuren ble derfor også målrettet: Den hadde som

Et lærdommens skrift?
Samme
høst
som
teologene bestemte at
Goethes roman skulle
forbys, dukket romanen
opp et annet sted i den
danske offentligheten – i tidsskriftet Kritisk Tilskuer
over Indenlandsk og Udenlandsk Litteratur, ført i pennen
av Claus Fasting. Anmeldelsen var til forskjell fra
den teologiske betraktningen først og fremst positiv.
Fasting tok til orde for at boka var lærerik, at Werther
var et godt bilde på den menneskelige tilstand og natur.
Det var vanskelig å lese boka uten å kjenne på sterke
følelser for Goethes geni eller medynk for Werther – å
ikke føle på dette var å mangle smak eller «Følelse af
Menneskekjærlighed». I stedet for å lese romanen som
en oppfordring til å begå selvmord, lå det lærdom i den
om å «vogte sig fra Sindbevægelsernes Brusen, der lige
saa let formørke vor Forstand, som forlede vort hierte
og styrte Siælen i saadan en Bedøvelse, at den ikke
meere hører Fornuftens, Naturens eller Religionens
Stemme».19 Fasting tok med andre ord utgangspunkt
i at mennesket lett kan la seg henrive, og ved å lese
Goethes glimrende roman lærer man å kjenne hvilken
skade følelsene kan ha. Boka sto ikke i opposisjon til
kristendommen, men viste snarere hvor viktig den var
for mennesker som var henledet av «Sindbevægelsernes

19

20

FORTID | 2/2020

PÅ TEMA
Brusen». Mens de danske sensurmyndighetene dro et
skarpt skille mellom fornuft og følelser, eksisterte ikke
dette skillet for Fasting. Slik kan Fastings anmeldelse
forstås som et forsvar for den følsomheten Goethe la
for dagen med romanen og Werther som emosjonelt
symbol for mennesker generelt.		
At Fasting var positivt innstilt til en slik følsomhet, kom også klart frem i oppsummeringen av kritikken av boka. Den hadde blitt fremsatt av to grupper,
ifølge Fasting: De skinnhellige og de ufølsomme. De
førstnevnte hadde fordømt forfatteren som ateist, de
sistnevnte som en «Fantast». Disse anklagene var
imidlertid ikke holdbare,
for Goethe hadde hverken
vist forakt for religionen
eller overdrevet skildringene av den menneskelige
natur.20
Selvmordet hang imidlertid over boka som mørke
skyer. Hvis noen lesere skulle la seg forlede til selvmord,
presiserte Fasting, lå skylden hos den som allerede var
«henrevet af Sindsbevægelsene». Likevel måtte en forsvarer av boka som Fasting vedgå at det laveste sjiktet
av hierarkiet kan la seg påvirke av romanen. Derfor frarådes mennesker med tungsinn – «tungsindigt Gemyt»
– å lese romanen. For dem ville den ikke gjøre annet
enn å forøke tanken om hvor elendig livet var. Som forventet besto toppsjiktet av de med «et bøyeligt hierte,
en sat Alder, og en for Religionen og Dyden indtagen

Siæl». For disse fortonte Goethes roman seg som et
lærerikt bidrag til den menneskelige historie med sine
skildringer av en «besynderlig siæls [Werthers] skiulteste Følelser».21 Det forblir likevel et paradoks at Fasting fastholdt tanken om at boka kunne være skadelig,
samtidig som at den var et fullkomment bilde på menneskets beveggrunner.
Til tross for at den danske oversettelsen uteble, sirkulerte det utgaver av den på flere europeiske språk
rundt om i København – helt fritt. Sirkulasjonen av
boka på ikke-danske språk gjorde at spredningen av
boka forble lav. Lesingen
av boka forble dermed lite
utbredt på grunn av språkbarrieren som skilte allmuen fra embetsmennene.
Jesper Jakobsen argumenterer for at det var gjeldende skikk å la embetsmenn få lese hva de ville
og at den strenge sensuren
først og fremst tok sikte på å regulere lesingen blant
allmuen.22 Når boka sirkulerte på tysk, var lesingen av
den i all hovedsak begrenset til dem som behersket det
tyske språk, nemlig embetsmenn og geistlige. De danske myndighetene kunne godta dette fordi disse gruppene befant seg på toppen av hierarkiet av lesere – de
tok ikke skade av å lese Goethes roman.

Hvis noen lesere skulle la seg
forlede til selvmord, presiserte
Fasting, lå skylden hos den
som allerede var «henrevet af
Sindsbevægelsene»
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FØLELSESMESSIGE KVALER
OG DUNKEL TAUSHET.
Teoretiske og metodiske utfordringer ved
emosjonshistorie
Denne artikkelen har som siktepunkt å gripe fatt i noen teoretiske og metodiske
utfordringer ved emosjonshistorie. Hva er det emosjonshistorikere egentlig forsker på
og hvilke implikasjoner har det for kildene de bruker?

M A R LEN F ER R ER
Dr. philos og førsteamanuensis ved OsloMet.

F

ølelser som kroppsliggjorte tanker
Utvilsomt er følelser noe vi kjenner på
kroppen: Sinnet koker i magen og raseriet
kan kjennes som et indre vulkanutbrudd,
gleden bruser og sprenger i oss, sorgen legger seg som
et kvelende lag over alt vi tenker, kjennes uutholdelig
og smertefull, skammen tvinger oss til å se ned og
unngå andres blikk, forelskelse, begjær, misunnelse, alt
dette kjenner vi mennesker på kroppen. Uten å begi
meg inn på feltet hjerneforskning eller biologi, vil jeg
hevde at dette gjør oss til mennesker.1 I dag som for
hundrevis av år siden.
Og noen ganger er følelsene mer tydelige enn
tankene våre, noen ganger vet vi hva vi føler, men evner
ikke å formulere hva og hvorfor vi føler som vi føler.
Så hvor går egentlig grensen mellom en tanke og en

følelse? Sosialantropologen Michelle Z. Rosaldo fanger
etter min mening i stor grad hva emosjoner faktisk
er, når hun beskriver dem som «embodied thoughts»;
kroppsliggjorte tanker.2 Dette perspektivet finner støtte
i kognitiv emosjonsteori, nevrobiologi og ikke minst
i fenomenologien til Maurice Mearleau-Ponty når
han hevder at mennesket eksisterer i verden ikke som
et avgrenset, tenkende subjekt, men som et kroppslig
subjekt.3
Som studieobjekt synes det som om vi krever mer
av følelser enn av tanker. Først i de siste tiårene har
«emosjonshistorie» vokst frem som en selvstendig
disiplin innenfor historiefaget. Innenfor tradisjonelle
underdisipliner som mentalitetshistorie, idéhistorie
og politisk historie, problematiseres det i mindre grad
hva tanker er og om de lar seg fange empirisk, men
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erkjennelsesteoretisk er vel en tanke omtrent like
umulig å verifisere/falsifisere som en følelse?
Kanskje er dette koblet opp til et vesentlig særtrekk
ved vår vestlige kultur, til det kulturelle mønsteret
bestående av dikotomier som er hierarkisk ordnet:4
Objektivitet versus subjektivitet, sjel versus kropp,
fornuft versus følelse, tanker versus sanser, maskulinitet
versus femininitet og ikke minst rasjonalitet versus
irrasjonalitet.5 Innenfor samfunnsvitenskap og
humaniora har mange sett på følelser som noe som
skal stagges og kontrolleres av fornuften.6 Et typisk
eksempel på dette er synspunktet om at følelser er
farlige i politikken eller ødeleggende i offentligheten–
den karismatiske lederen spiller på følelser der det
legale herredømmet bygger på rasjonalitet, jamfør
Max Webers dystre spådommer og ikke minst
Richard Sennetts tanker om intimitetstyranniet. Det
er disse hierarkiske dikotomiene emosjonsteoretikere
og emosjonshistorikere setter spørsmålstegn ved og
utfordrer.
Det man virkelig føler
I den første selvbiografien skrevet av en konge,
1200-tallets Jaume I Erobreren av Aragon, peker en
episode på hva som gjør det så vanskelig å forske på
følelsenes historie: Det man føler inni seg og det man
uttrykker, er ikke alltid det samme. Jaume forteller at
han under gjenerobringen av Valencia, idet han kom
ridende mot byen med mennene for å speide etter
fiender, brått ble truffet av en sarasensk bueskytter.
Guds vilje må ha sørget for at pilspissen bare gikk
halvveis inn i pannen, forteller han og fortsetter:
I raseriet jeg kjente, ga jeg pilen et så hardt slag med
hånden at den knakk og blodet begynte å renne
nedover ansiktet mitt. Likevel tørket jeg blodet vekk
med silkekappen, og leende fortsatte jeg framover, så
hæren ikke skulle merke noe.7

Jaume forteller at han deretter gikk inn i teltet sitt og
ble der i flere dager fordi han svellet opp så mye at han
ikke engang kunne se. Med en gang hevelsen var gått
ned, red han imidlertid gjennom leiren for at mennene
der ikke skulle bli motløse.
I denne situasjonen ytret altså Jaume noe annet
enn hva han virkelig følte: Han lo selv om han var sint.
Dette er en utfordring alle som forsker på følelser må
forholde seg til, enten de er psykologer, hjerneforskere,
sosialantropologer eller historikere: Mennesker smiler
selv om de er triste, skjuler det når de er sinte. Noen
ganger er det foranlediget av strategiske hensyn, som
i dette tilfellet hvor en motivert hær var viktig, men
svært ofte ligger sosiale normer bak hva vi klarer og orker å vise. Like ofte og gjentakende som mennesker farer med hvite løgner, skjuler vi følelser fra andre enn oss

Jaume I Erobreren av Aragon. Opphavsperson er ukjent. Wikimedia
Commons.

selv, noen ganger til med fra oss selv.
For historikernes del blir det særlig vanskelig
fordi kildene utgjør bittesmå kikkhull til en fortid av
emosjoner som ugjendrivelig er borte. Har historikeren
en selvbiografi eller noen selvutleverende brev til
rådighet, hjelper det en del i arbeidet med å skjønne
hva fortidens aktører kjente på innvendig. Likevel
er det krevende, særlig for dem som forsker på eldre
historie: Selvbekjennelser er ikke en kildetype vi vasser
i, dessuten pyntet de fleste på historien sin, også Jaume
gjorde det i sin selvbiografi, men av og til får vi glimt
av noe som oppleves som «autentisk». Ser vi bort
fra historikerens kildemessige åk, viser episoden fra
Valencia også at selvkontroll i form av forledelse eller
undertrykking av følelser ikke er et moderne fenomen,
slik Norbert Elias og Marc Bloch mente det var8, men
at det utgjør en del av vår biologiske bagasje, sågar
motor, en slags «survival of the fittest»: Det sosiale
limet og genet er strategisk essensielt for overlevelse.9
Vi er biokulturelle vesener.10
I
emosjonshistoriens
historiografi
blir
studieobjektet, fortidens følelser og emosjoner, ofte
problematisert og framhevet som diffuse og vanskelige
å gripe: Hvordan forske på noe som er så vanskelig
å fange? Som sagt er en av de sentrale utfordringene
forholdet mellom det aktører føler og det aktører
uttrykker: På hvilken måte står det i et innbyrdes
forhold? Når kildene beskriver en emosjonell atferd
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vi ikke kan studere følelsene i seg selv, men normene
for disse. For som vi sier i forskningen: Man skal stille
spørsmål som lar seg besvare.

Kongespeilet er en del av middelalderskriftene i Arnamagnæanske Samling som har vært oppbevart i København fra 1700-tallet. Her fra
Slottsfjellmuseet i Tønsberg der dokumentet var utstilt i 2017-2019. Foto: Slottsfjellsmuseet.

kan det jo tenkes at de forteller hva aktørene burde
uttrykke snarere enn hva de faktisk følte. Utfordringene
er nok størst blant historikere som studerer følelser
og emosjoner i eldre historie, hvor kildetilfanget er
snevrere og mer normativt enn i nyere tid, og i det
følgende vil jeg dra veksel på empiriske funn fra egen
middelalderforskning i drøftingen.
Det normative emosjonskompasset
Men hva er så følelser og emosjoner? Noen
historikere er ikke så opptatt av å skille mellom disse
størrelsene.11 Middelalderhistorikeren Barbara H.
Rosenwein synes å mene at begreper som emosjoner,
følelser, stemningsleie og affekt er mer eller mindre
overlappende og skiller derfor heller ikke mellom
dem som analytiske kategorier i sin forskning på tidlig
middelalder.12 I emosjonsforskningen er imidlertid et
mer tradisjonelt synspunkt at følelser er individuelle
tilstander og opplevelser som ikke nødvendigvis lar seg
fange av andre enn den som føler dem, der emosjoner
er utadrettede.13 Følelser er en indre tilstand som ikke
nødvendigvis uttrykkes, mens emosjoner er nettopp
følelser som blir ytret i en sosial kontekst. Emosjoner
er således relasjonelle uttrykk som samhandler
med og blir formet av sosiale normer. Emosjoner er
dessuten motivert av kulturelle verdier, interesser og
forestillinger.14
I tråd med dette perspektivet vil emosjoner og
normene for disse være det mest interessante for
historikeren. Det tidligste eksemplet på en historisk
studie med et slikt perspektiv er Carol og Peter

Stearns fra 1986, hvor de viste at den amerikanske
samfunnsutviklingen de siste par hundre årene
med sekularisering, urbanisering, demokratisering
og befolkningsvekst var betinget av og fremmet
sinnekontroll. De introduserte derfor begrepet
«emotionology» for det historikerne burde forske på:
Det normative aspektet ved emosjoner. 15 16
Standpunktet er da at normene for emosjoner er
historisk betinget. Følelsene vi ytrer som emosjoner
blir altså formet av emosjonsnormene i samfunnet. Slik
forsøker historikeren å omgå utfordringene det biologiske aspektet ved følelser/emosjoner utgjør, og som
noen studier også peker i retning av: At en del emosjoner, som blant annet avsky, sinne, sorg og glede, til en
viss grad er universelle.17
Enhver som forsker på eldre historie vet at normative aspekter foruroligende er tilstede i det meste av
kildematerialet, enten det er nedskrevet av biskop eller høvding. Kildene avspeiler elitenes verdier og normer. Det er enklere å finne ut av hvordan man burde/
ikke burde uttrykke følelser enn å avdekke hva folk faktisk følte på kroppen. Historikeren som ønsker å gjøre
det metodologisk enkelt for seg selv, vil derved fokusere på normene for emosjoner snarere enn følelsene
eller emosjonene slik de oppleves. Studieobjektet er
ikke sinne eller redsel i seg selv, men hva som utløser
disse emosjonene og hvordan disse får lov til å komme
til uttrykk. Hvorfor og hvordan det er akseptert å uttrykke følelser, altså emosjoner, vil endre seg og variere fra samfunn til samfunn, og det er dette som utgjør
den empiriske kjernen i mange studier. Premisset er at

Høymiddelalderens normer for emosjoner
Da jeg for tolv år siden tok doktorgraden på emosjoner
i høymiddelalderens iberiske og norrøne samfunn, var
også dette mitt utgangspunkt. Typisk nok var de normative kildene enklest å forholde seg til, og ikke overraskende likte annenopponent Sverre Bagge den delen
i avhandlingen som behandlet disse, best,18 trolig fordi
den kildemessig var mest solid, samtidig som jeg må
innrømme at jeg selv anser den som noe mindre dristig. Det kastiljanske lovverket Las Siete Partidas og de
norrøne kildene Kongespeilet og Hirdskråen avspeiler
at geistlige med kristne verdier hadde fått inntreden i
hoffene og var blitt sterke normsendere på 1200-tallet.19 Las Siete Partidas, Kongespeilet og Hirdskråen formulerte alle tydelige høviske normer for emosjoner: Et
høvisk menneske skulle utøve selvbeherskelse og måtehold og undertrykke aggressive emosjonelle uttrykk.20
Som det formuleres i Hirdskråen:
Dernest er det å huske på, hvis du vil tjene kongen
din, må du like å vite hva som tjener til at du blant
hirdbrødrene dine og innen hirden får ord på deg
for å være høvisk. Det er ordholdenhet og slik oppførsel som sømmer seg for en mann, stødig lynne
(…) Vær jevn og liketil mot alle menn, enten de er
mer eller mindre enn deg. Vær blid mot alle, med
godt skjønn.21

I Las Siete partidas rådes også kongen til å vokte
seg vel for sinne – som fremmer hevn framfor
rettferdighet. Dessuten får sinne kongen til «å skjelve
over hele kroppen, miste fornuften, endre farge, påvirke
oppførselen og gjøre ham gammel for tidlig, samt dø
før dagene tiden.»22 Sinne ble altså ikke bare ansett
som sosialt skadelig, men også som dårlig for helsen;
perspektiver hentet fra antikken og overlevert av
geistligheten.23
Samtidig med at aggressive emosjoner skulle
kontrolleres, ble emosjonelle utbrudd av mykere
karakter i økende grad ansett som noe høyverdig, særlig
koblet opp mot den religiøse sfæren. I religionsfæren
var gråt et uttrykk for ekte tro og sann anger. I Las
Siete partidas fastslås det for eksempel at også presten
skulle gråte når han mottok skriftemål fra en angrende
synder.24
La oss bevege oss til kilder som i mindre grad er
utformet som lover, men hvor normative komponenter
likevel enkelt lar seg trekke ut: Verken i det episke
verket Poema del Mio Cid eller islendingesagaene er
det vanskelig å skjønne hvem som er skurk og helt.25
I kontrast til det høviske kildematerialet, avspeiler det
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norrøne sagamaterialet og kastiljanske episke kilder
andre verdier: Her sto den tradisjonelle æren sterkt
som normsender for all oppførsel, også for emosjonell
atferd: Ære, skam, hevnlyst og sinne er emosjoner med
høy hyppighet i dette kildematerialet både i norrøne
områder og Castilla.
Normene rundt emosjoner avspeilet altså et
samfunn i overgangen fra ære til stat, og pekte dessuten
på emosjoner som en kraft i denne utviklingen: Vi kan
snakke om emosjoner som en slags kulturell kapital
i Bourdieu-forstand, en emosjonell kapital som bar
potensiale i seg til sosial endring. Kongemakt og kirke
kjempet mot ære og (illegitim) vold. For å kunne være
en del av hoffet måtte man utvise en høvisk atferd som
var formet av hierarkiske og kristne verdier. En rekke
æreshandlinger ble i denne perioden marginalisert og
omgjort til lovbrudd.26 Et skille mellom det vulgære/
folkelige og det høviske, hvor emosjonell atferd
utgjorde en viktig bestanddel, oppsto.
Et viktig poeng for meg var imidlertid at aktørene
levde i et spenn og beveget seg mellom sosiale arenaer
med ulike normsett for emosjoner sentrert rundt ulike
verdier. Dette ledet meg inn i et spor hvor jeg i større
grad og inspirert av Bourdieu forsøkte å fokusere på
en praksis i et minefelt av krysspress mellom ulike

Utsnitt fra alterfronten i Nedstryn kirke. Foto: Universitetsmuseet i
Bergen/Wikimedia Commons..
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emosjonsnormer. For hvordan forklare endring om
man kun fokuserer på emosjoner som noe ensidig
normativt betinget? Kunne kanskje emosjonell praksis
endre emosjonologien i samfunnet? Kanskje var én vei
å gå, å se på det avvikende, det som ikke helt passet i
terrenget. Hadde emosjoner en egenkraft av noe slag?
Å føle utenfor boksen
Dette perspektivet med flere samtidig eksisterende
normsett for emosjoner i en historisk setting, vil jeg
våge å påstå var relativt nytenkende i 2008. Rosenwein
hadde riktignok nettopp utgitt en bok hvor hun
introduserte «emotional communities», mens William
Reddy i boka The Navigation of Feeling, empirisk
plassert i det postrevolusjonære Frankrike, presenterte
et rammeverk med begrepene «emotional regime»,
«emotives» og «emotional suffering».
For Rosenwein var «emosjonelle fellesskap» en
gruppe mennesker med felles mål, interesser og verdier
knyttet til emosjoner. Det relasjonelle aspektet var viktig for Rosenwein: Begrepet «emosjonelle fellesskap»
ble valgt for å vektlegge «menneskers tilpasningsevne
til ulike emosjonelle konvensjoner når de beveger seg
fra et fellesskap til et annet».27 En åpenbar svakhet ved
dette var imidlertid, slik jeg fremholdt i avhandlingen,
at Rosenwein syntes å sammenslå Bourdieus begreper
«sosiale felt» og «habitus» i ett.28 Basert på gravskrifter beskrev Rosenwein to emosjonelle fellesskap i det
frankiske Gallia på 500-800-tallet, geografisk plassert
i hver sin by; Trier og Vienne. Disse emsojonelle felleskapene hadde motstridende normer for hvordan man
uttrykte kjærlighet og sorg over døde familiemedlemmer. Pave Gregor den store tilhørte det emosjonelle
felleskapet sentrert rundt det katolske høysetet Vienne,
og her var emosjoner ensidig rettet mot Gud og frelse.
Poeten Fortunatos og biskop Gregor av Tours, begge
tilhørende det emosjonelle felleskapet i Trier, godtok
et bredere spenn av emosjoner. På 600-tallet vokste
dessuten et tredje emosjonelt fellesskap frem, da den irske munken Columbanus ankom frankiske Gallia. Han
hadde med seg asketiske idealer om emosjonell selvkontroll, og disse slo etterhvert gjennom.
Styrken i Rosenweins arbeid var at hun framhevet
flere samtidige emosjonelle fellesskap. Imidlertid fremstilte hun disse mer eller mindre som isolerte øyer, hvor
endring kun skjedde idet et individ fra et emosjonelt
felleskap fysisk forflyttet seg til et annet, slik som Columbanus. Etter mitt skjønn er dette statisk utfra et
historisk-sosiologisk perspektiv og en svakhet ved analysen. Svært mange middelalderkilder viser at aktører
forflyttet seg stadig vekk, til og med daglig, mellom ulike sosiale arenaer med motstridende normer.29 Det som
er styrken i Pierre Bourdieus sosiologi, og som gjorde at
jeg lente meg en god del på ham, er jo nettopp at han
fanger kompleksitet når han skiller mellom sosial arena
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og habitus – denne tilbøyeligheten man bringer med
seg omkring i ulike sosiale settinger, ikke som tvang,
men nettopp som en sosialt fundert tilbøyelighet som
sannsynliggjør at man handler på en viss måte. Habitus
gir imidlertid rom for at individets frihet kan bryte ut,
da skjer en endring.
Gjennom begrepene Reddy på sin side introduserte,
finner vi et forsøk på å gripe fatt i utfordringene rundt
individuell frihet og historisk endring. Utgangspunktet
var den komplekse dynamikken mellom det vi føler
innvendig og det vi uttrykker utad. En «emotive» er en
affektiv ytring som bærer i seg en iboende kapasitet til
å endre verden: «Emotives are themselves instruments
for directly changing, building, hiding, intensifying
emotions, instruments that may be more or less
successful.»30 Gjennom emotiver forsøker vi å uttrykke
våre indre følelser gjennom de kulturelle konvensjonene
som omgir oss: Individer forsøker å samkjøre indre
følelser med ytre konvensjoner. Jo større gapet mellom
den indre følelsesmessige tilstanden og det emosjonelle
regimet, desto større blir den emosjonelle smerten
(emotional suffering) vi kjenner på kroppen.31 Det
emosjonelle regimet er «de normative emosjonene og
offentlige ritualer, praksiser og emotiver som uttrykker
og innprenter disse; et nødvendig grunnlag for ethvert
stabilt politisk regime.»32 Et strengt emosjonelt regime
vil således «kreve at individer uttrykker normative
emosjoner og unngår avvikende emosjoner». Individet
navigerer mellom det emosjonelle regimets krav og
sin egen emosjonelle frihet, og om avstanden og den
emosjonelle smerten blir stor nok, vil individer søke seg
til emosjonelle fluktrom.
Nok om rammeverket: Rent empirisk hevder Reddy
at det postrevolusjonære regimet som vokste fram på
1800-tallet, var fiendtlig til den sammenblanding av
følelser og politikk som hadde preget offentligheten i
revolusjonstiden: Væremåten i offentligheten skulle
være utpreget rasjonell. Samtidig søkte folk privat
tilflukt («emotional refugee») i den sentimentale
litteraturen som parallelt vokste frem.34
Det teoretiske rammeverket er et viktig bidrag til
emosjonshistorien. Samtidig fremstår det som noe
uklart hvordan Reddy mener at emosjonell smerte
og emotives skal utgjøre en drivkraft i historien: Det
glipper på et vis mellom fingrene. Dessuten ligger
det noen klare empiriske begrensinger i Reddys
rammeverk: Selv om Reddy senere har åpnet opp
for muligheten av flere emosjonelle regimer, lå det
empiriske fokuset hans ensidig på ett enkelt emosjonelt
regime.35 Emosjonell smerte oppsto idet individers
indre følelser og det emosjonelle regimet var i utakt.
Rosenwein var raskt ute med å kritisere Reddy for
at det teoretiske rammeverket fungerer i en moderne
kontekst hvor vi finner et skille mellom det offentlige
(emosjonelle regimet) og private (følelser). I en annen
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Mennesker som ber. Fra Olaus Magnus’ De nordiske folkenes historie (1555) / Wikimedia Commons

historisk kontekst, uten et slikt skille, vil rammeverket
være lite fruktbart. Dessuten var vektleggingen av
et enkelt emosjonelt regime, en avspeiling av den
moderne nasjonalstaten.36 Også jeg stilte meg kritisk til
vektleggingen av ett enkelt regime: Kunne det tenkes
at emosjonell smerte hos enkeltindividet like gjerne
og heller kunne la seg forklare med en navigering
mellom ulike og samtidige emosjonelle regimer eller
normsystemer?37
Inspirert av Reddy valgte jeg å omtale den høviske
kulturen som et emosjonelt regime knyttet til hoffet,
nettopp fordi det i stor grad var et politisk prosjekt
knyttet til statsdannelse. Den tradisjonelle æren
utgjorde derimot en motpol og sterk normsender. Det
var ikke vanskelig å begrunne empirisk at individer
beveget seg mellom flere sosiale felt (hoffet, kirken,
krigen, husholdet), ei heller at de navigerte mellom til
dels motstridende emosjonelle normer: Krigeren som
arrig drepte fiender på felten, kunne i neste øyeblikk
briste i gråt under bønn. I en kompleks emosjonell
praksis hvor ulike felt samvirket, lå også kimen til mulig
historisk endring.
Middelalderens selvbiografi: emosjonell smerte eller
dunkel taushet
Ønsker man å belyse emosjonell praksis i
middelalderen, synes selvbiografien som et godt
sted å begynne. Som det meste som ble nedskrevet i
middelalderen, avspeiler Llibre dels fets elitens blikk
på verden. Likevel er det få andre kilder som lar oss få
et så inngående blikk i et enkeltmenneskes perspektiv
som en fortelling formidlet med egne ord (diktert,
riktignok).
Jaume beskriver flere ganger egne følelser og
emosjonelle øyeblikk. For eksempel, etter å ha erobret

Murcia, gikk han inn i en kirke sammen med geistlige
menn i den beste syriske silke og brokade. Der hadde
han fått satt opp et alter viet hellige Maria:
Og når jeg så alteret og nærmet meg det, ble jeg fylt
av en enorm hengivenhet gjennom nåden og barmhjertigheten Gud hadde gitt meg gjennom bønnene
til den Hellige Mor (…) Mens jeg omfavnet alteret,
gråt jeg sterkt og like fra hjertet, og i like lang tid
som det tar å gå en lang mil, kunne jeg ikke stanse å
gråte eller forlate alteret.38

Dette kildeutdraget oppleves autentisk, samtidig er det
noe demonstrativt ved en slik religiøs emosjonalitet.
Derfor kjenner jeg en vag uro. Som redegjort for tidligere, tilsa høviske idealer at det å gråte i en religiøs
kontekst, var et uttrykk for sann tro. Mest av alt framstår derfor Jaumes følelsesutbrudd som konvensjonelt
og helt samkjørt med det høviske emosjonelle regimet.
Er det egentlig mulig å trenge bak dette?
Her beveger vi oss mot en annen empirisk begrensing ved Reddys rammeverk: Det passer best til kilder
i førsteperson, nedskrevet i en privat kontekst. Intime
betroelser, personlig brevveksling, litterære bekjennelser, dagbøker og selvutlevering er relativt moderne fenomener. Vi finner ikke slike kilder i førmoderne tid.
Derfor blir det utfordrende å finne uttrykk for indre følelsesmessig smerte, særlig fordi skillet mellom offentlig og privat ikke fantes. I en middelalderlig kontekst
vil trolig skriftemålet være det nærmeste vi kommer.
Kildenes normative karakter gjør det utfordrende å
trenge inn i det som kolliderer med normene. Selvbiografien er skrevet for å styrke ettermælet hans. Da skal
det mye til for å beskrive og uttrykke noe annet enn
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Munken Columbanus prediket emosjonell selvkontroll på 600-tallet.
Her avbildet på et glassmaleri i den irske Cathedral of the Immaculate Conception. Foto: Andreas F. Borchert, Wikimedia Commons.

konvensjonelle følelser. Det finnes likevel håp. Et viktig poeng i avhandlingen ble at Jaume navigerte mellom
heroisk ære, høviske og religiøse idealer i ulike konkrete settinger, i seg selv et empirisk funn som forteller at
krysspress ikke er et moderne fenomen. I en emosjonell
praksis hvor emosjoner og normer samvirket og påvirket hverandre, lå potensialet for historisk endring. Enkeltindividets emosjonelle kvaler i konkrete situasjoner
kom likevel lite til uttrykk i kilden. Kanskje må vi til
tausheten for å komme på sporet av dette.
For det er en kjent sak at Jaume hadde elskerinner.39
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Den mest kjente var Dona Berenguera, fordi kjærligheten mellom de to ble hyllet i det velkjente trubadurdiktet Maldit Bendit av Cerverí de Girona fra 1271.40 Paven fordømte imidlertid forholdet allerede i 1266 – ikke
bare som utroskap, grunnet slektskap ble det også ansett som incestuøst. Vi burde kanskje forvente at Jaume
omtaler Done Berenguera i selvbiografien, ettersom
forholdet var beryktet og varte i mange år, men han er
taus bortsett fra to ganger. Den ene gangen nevner han
bare navnet hennes i forbifarten, kanskje ved en glipp,
den andre gangen er i forbindelse med et skriftemål like
før han skal ut og krige: Jaume forteller at han bedyret
til skriftefaren, en dominikanermunk, at han ikke hadde noe galt å bøte for – bortsett fra akkurat dette med
Dona Beruengera: I hjertet bar han dessuten ønsket om
å få leve med henne uten synd slik en ektemann burde
med sin hustru. Skriftefaren bedyret at en dødssynd var
en stor sak, men innvilget Jaume syndsforlatelse likevel.
Jaume kunne gå ut i krigen uten en dødssynd hengende
over seg.
Ellers er Dona Berenguera pakket inn i dunkel taushet. Ikke med ett ord nevner Jaume at hun, med ham
ved sin side, brått døde under en reise i 1272. Ingen
sorg, ingen kvaler, ingen kjærlighet: I en førmoderne
kontekst kan det tenkes at den virkelige emosjonelle
smerten først og fremst ligger i det kildene ikke sier, i
det som ikke kunne uttrykkes i en selvbiografi fra middelalderen. Også selv om den var skrevet av en konge.
Kanskje er begrepet emosjonell smerte mest fruktbart
på kilder hentet fra en sentimental, privat kontekst i
1800-tallets Frankrike. Framfor å lete etter noe som er
umulig å finne i kildene, burde jeg kanskje derfor si meg
fornøyd med å ha funnet konturene av en emosjonell
praksis tuftet på kryssende verdier.

3 Merlau-Ponty, Phenomenology of Perception. For en videre
utlegning av dette perspektivet og hvordan det også påvirket
Pierre Bourdieus sosiologi, jf. Ferrer, Emotions in Motion, s.
21.

36 Rosenwein, “Book review of William B. Reddy,” s. 1181-1182.

4 Bourdieu, Den maskuline dominans.

39 Jf. Ferrer; Emotions in Motion, s. 400-405.

5

40 Ibid., s. 336-337.

Avsluttende ord
Emosjonshistorie er et krevende felt, både metodisk
og teoretisk. Det empirisk tryggeste er kanskje å
studere fortidens normer for emosjoner framfor å
lete etter følelseskvalene til historiske aktører. Likevel
er det nettopp disse utfordringene som gjør feltet så
spennende og dynamisk. Viser emosjonshistorie oss
noe, er det i hvor stor grad det historiske kildematerialet
bestemmer hvilke spørsmål vi kan stille og hvilke
teorier vi kan bruke.

23 Ferrer, Emotions in Motion, s. 154-170

Marlen Ferrer (f. 1973), dr.philos.

Ferrer, Emotions in Motion, s. 13.

6 Det hydrauliske synet på emosjoner, jf. Rosenwein, Anger´s
past, s. 1-8.
7 Min oversettelse fra Llibre dels fets, 266, 15-18.
8 Som redegjort for i Rosenwein, “Worrying about emotions in
History,” s. 821-845.
9 Jf. Dawkins, The Selfish Gene.
10 Boddice The History of Emotions, s.63.
11 Ibid., s. 41
12 Jf. Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle
Ages.
13 Nyeng, Følelser i filosofi og dagligliv.
14 Lazarus, s. 97-99.
15 Stearns, og Stearns, Anger: The Struggle for Emotional
Control in Americas History.
16 Jf. Ferrer, Emotions in motion, s.32-33.
17 Jf. gjennomgangen av blant annet Paul Ekmans forskning;
Boddice, The History of Emotions, s. 111-120.
18 Bagge, “Bokmelding av Marlen Ferrer: Emotions in Motion,”
s. 106-109.
19 Jaeger, Ennobling Love.
20 Ferrer, Emotions in Motion, s. 141-209.
21 Hirdskråen, 24.
22 Min oversettelse fra Las Siete Partidas, bind 2, V, IX.
24 Las Siete Partidas, bind I, IV, XVIII.
25 Ferrer, Emotions in Morton, s. 71-139.
26 Ibid.
27 Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle
Ages, s. 25.
28 Ferrer, Emotions in Motion, s. 35.
29 Ibid.
30 Reddy, The Navigation of Feeling, s. 105.
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32 Reddy, The Navigation of Feeling, s. 129.
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NOTER
1

Jf. drøftingen i Boddice, The History of Emotions, s. 132-167.

2 Rosaldo, Knowledge and Passion.

34 Reddy, The Invisible Code, Honor and Sentiment in
Postrevolutionary France og Reddy, The Navigation of Feeling,
s.118-130.
35 Borddice The History of Emotions, 2018

37 Ferrer, Emotions in Motion, s. 35 og s. 423-430.
38 Min oversettelse fra Llibre dels fets, 451, 9-17.
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POETISK STØTTE FOR POLITISK
STRUKTUR I DEN ISLAMSKE VERDEN
Vi blir beveget av poesi fordi den kommuniserer følelser så presist og vakkert. Men
som all annen kommunikasjon har poesien også evnen til å overtale. Politisk kan poesi
være et kraftfullt virkemiddel, og i tidlig islamsk historie ble den brukt for å skape en
idé om at herskeren og undersåtten var knyttet sammen i et skjebnefellesskap.
Umajjade-moskeen, også kjent som Den store moskeen, i Damaskus. Foto: Wikimedia Commons.

I N G R I D E S K I LD
Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo.
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en arabiske dikttradisjonen strekker seg
tilbake til førislamsk tid. På grunn av den
lange tradisjonen for muntlig overlevering
av poesi var (og er) reglene og formene for
poetisk kommunikasjon allment kjent i den islamske
verdenen. Umajjade-kalifatet (661-750) holdt noen av
datidens fremste poeter som hoffpoeter, og en del av
poesien fra den tiden tar form av panegyriske oder der
kalifen hylles. Dikt var hovedingrediensen i en rituell
utveksling: Poeten fikk beskyttelse og økonomisk
godtgjørelse fra kalifen, og kalifen fikk befestet sin
overlegne posisjon overfor undersåttene. Undersåttene,
på sin side, fikk gjennom de poetiske vendingene
bekreftet at de hadde en kalif som holdt særlig viktige
dyder i hevd, slik som sjenerøsitet og rettferdighet. Vi
kan spekulere i om de panegyriske odene (qasidaene)
dermed fungerte konstituerende på forholdet mellom
hersker og undersått. Dersom de gjorde det, kan det
være på grunn av det mytiske stoffet som inngikk i
diktene, og som fungerte emosjonelt mobiliserende for

befolkningen. I denne artikkelen vil jeg undersøke disse
påstandene nærmere.
Hvorfor dikt? Performativitet og autentisitet i ett
Mye oppmerksomhet er blitt viet arabisk poesi. Generasjoner av litteraturvitere, historikere og lekfolk har
latt seg fascinere av dens billedrikdom, dens funksjon
som bindeledd mellom det forhenværende og det samtidige og dens nærmest symbiotiske forhold til maktinstitusjoner. Den ledende tendensen i behandlingen av
arabisk poesi er å se den i lys av funksjonen den har hatt
i sosial og politisk samhandling. Ifølge den arabiske
moderne poeten Adonis bidrar en slik funksjonalisme
til å forflate den arabiske poesitradisjonen; å gjøre den
mindre ved å underordne den et narrativ som skal forklare politiske og sosiale strukturer.1 Skjønt, dette narrativet har på ingen måte blitt til på slump, ei heller
har det vært formålsløst: På samme måte som i andre
samfunn har poeten i den arabisk-islamske sivilisasjon
hatt som oppgave å forvalte det mytiske universet og

den litterære arven. Dermed har han spilt en vesentlig
rolle i å binde fortid, nåtid og framtid sammen slik at
ideen om imperiet livnæres, et eksempel på det Thomas
Greene kalte «epic continuity».2 Dessuten har de fleste
dikt gått tapt gjennom tidene, mens mange av diktene
skrevet ved institusjoner som kalifens hoff er blitt bevart. Ideen om poesiens tette bånd til maktapparatene
er sannsynligvis kommet til blant annet på grunn av
denne avgrensningen av kildetilfanget.
I senere tid har flere, blant dem antropologen Lila
Abu-Lughod, undersøkt den hverdagslige poetiske
kommunikasjonen i en egyptisk beduinstamme. Hennes funn viser at den arabiske poesitradisjonen lever i
beste velgående, og at den, i tillegg til å ha et performativt aspekt, utgjør en viktig del av privat kommunikasjon og emosjonell ekspressivitet.3 Studier som AbuLughods henter fram det personlige ved den arabiske
poesien og framhever samtidig det universelt poetiske
ved den. En av årsakene til dette er at hun evner å skildre den følelsesmessige intensjonen bak – og virkningen av – diktene som utsies. Hun bevarer det poetiske
i en beretning om det sosiale og politiske. Ved å se på
den arabiske dikttradisjonen fra et emosjonshistorisk
perspektiv kan vi kanskje lette på Adonis’ fortvilelser:
Det burde ikke være noen motsetning mellom å for-

klare arabisk poesi ut i fra et funksjonalistisk perspektiv
samtidig som man anerkjenner den poetiske billedrikdommen og dens evne til å kanalisere følelser. Tvert
imot, disse utgår fra hverandre.
Organisering av emosjonelle regimer
De aller fleste samfunn, sosiale fellesskap eller
grupperinger har etablerte premisser for hva som er
meningsfullt, mener emosjonshistoriker William
Reddy. Derfor har de også mekanismer for å
vedlikeholde disse premissene. Samfunn som regulerer
følelser slik at individene ender opp med liknende
følelsesvokabular, vil være mer stabile enn samfunn
som har svakere reguleringsmekanismer, argumenterer
han. En slik regulering av tillatte følelsesuttrykk er
bakgrunnen for det Reddy kaller emosjonelle regimer.4
Teorien egner seg særlig godt til å forklare hvordan
følelser kan opptre som konstituerende for politiske
fellesskap. Emosjonelle og politiske fellesskap
overlapper gjerne, nettopp fordi både følelser og
politikk er akser for menneskelig ensretting.
Emosjonshistorikere har blitt kritisert for å studere
følelser med utgangspunkt i en vestlig, eurosentrisk
forståelse av fenomenet. Følelser regnes for å være
subjektive, feminine og irrasjonelle i den vestlige
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verden, mener Catherine Lutz, og påstår at følelser
kan ha en helt annen valør i andre kulturer.5 I 1990
redigerte hun sammen med Abu-Lughod en antologi
med emosjonshistorie utført i ikke-vestlige kontekster
der argumentet var at følelser er kulturelt og historisk
situerte.6 Implisitt i denne påstanden er tanken om
at følelser skapes i språket, symboler, ritualer og tegn.
På den måten omsettes også følelser i relasjoner, især i
maktrelasjoner.
«In non-Western contexts, [anthropologists] have
found, emotions are rarely regarded as private, quasibiological responses that endanger our reason; much
more often they are valued as collective performances»,
skriver Reddy med et nikk til Abu-Lughod og Lutz.7
Men, skriver han videre, en slik forklaring av følelser er
ikke ufyllende – den tar ikke høyde for psykologien og
nevrologiens bidrag til feltet. Følelser er noe «utenfor»
språket, skriver han, og de havner i et intrikat samspill
med språket idet man snakker om dem. Det trenger
ikke være en motsetning mellom å vurdere følelsesuttrykk som «collective performances» og det å anerkjenne individets emosjonelle investering i og påvirkning
av disse «opptredenene». Det er i forlengelsen av disse
teoriene at det kan være nyttig å se på proklameringen
av de arabiske hyllestdiktene, eller det som på arabisk
kalles qasidaer, siden de – slik jeg vil argumentere for i
teksten – kan være eksempler der kollektiv og individuell emosjonell berøring sammenfaller.
Dikttradisjonen som meningsfellesskap
I arabisk kultur inntar språket en spesiell rolle. Dette
skyldes islams ikonoklasme og skriften – Koranen – sin
status som nærmest en guddom i egen rett, men helt fra
før-islamsk tid har språket hatt en særstilling.8 Derfor
har poesitradisjonen, som er en av de rikeste vi kjenner
til, hatt en sentral plass i araberens selvforståelse. Poetens funksjon i samfunnet var i før-islamsk tid å forene
stammen i et meningsfellesskap, blant annet gjennom
hyllestdikt til stammelederen. Disse utgjør en egen
sjanger i arabisk tradisjon og kalles qasidaer. Idealet
var at poeten skulle skape emosjonell bevegelse hos sitt
publikum heller enn å blottlegge sitt eget følelsesliv.9
Etter alt å dømme var denne formen for følelsesmessig sammenbinding effektiv. Arabisk har til og med ord
som beskriver effekten poesi har på tilhørerne: ta’ajjub,
som betyr den forbløffelse/undring som poetiske bilder
hensetter en i, og tarab, som viser til den ekstatiske tilstanden en kan nå gjennom poesi og musikk.10
De panegyriske odene ble proklamert i seremonielle ritualer. Dikteren var i disse nærmere en magiker enn en mann, og publikum kunne la seg henføre
av de suggererende strofene. Tilhørerne var ikke passive, for dikteren talte for dem; han var som en manifestasjon av den kollektive bevisstheten. I en slik situasjon ville diktet fungere som et performativ, et sett
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av ytringer som gjennom rytme, rim og billedrikdom
gjorde noe med omverdenen, i dette tilfellet rettet positiv
oppmerksomhet mot stammelederen.11 Man kan tenke
seg at meningsinnholdet i diktet – proklameringen av
stammens tillit og kjærlighet til lederen – ville oppta
dikteren og det kollektivet han snakket på vegne av slik
at de emosjonelt ladede strofene kunne omdannes til
sannheter for dem, slik rituell gjentakelse av en påstand
etter hvert blir sann. På den måten ville det performative aspektet ved følelsesutsagnet påvirke kognisjonen
dithen at meningsinnholdet ikke bare ble godtatt, men
emosjonelt opplevd. Diktet ville fungere som en emotive, i Reddys orddrakt, ikke bare for dikteren, men for
hele kollektivet.12 Herav følger at stammelederen også
ville ha blitt påvirket. Hyllestdiktene anga tydelig hvilke forventninger som hvilte på ham, pakket inn i smigrende fraser.
Man kan si at én av ritualets virkninger var å
vedlikeholde den hierarkiske strukturen. Rytmen i
diktene som ble framført, den for tilhørerne velkjente
metrikken og de formelaktige vendingene, kunne
bidra til å fremme både ta’ajjub og tarab, og dermed en
emosjonell mobilisering rettet mot stammelederen.
Denne tradisjonen fortsatte inn i islamsk tid, men
da med kalifen som objekt for odene. Suzanne Stetkevych framholder Umajjade-kalifatet (661-750), den
første langvarige dynastiperioden etter profeten Muhammads tid, som tiden da qasidaen ble hoffpoesiens
fremste form.13 Stetkevych skriver:
Given that power, might, authority, and legitimacy
are concepts of abstraction, they require constant

Kalif Abd al-Malik ibn Marwan, slik han ble framstilt på en arabisk
gulldinar i år 694-695, e.v.t. Foto: The American Numismatic Society,
New York. (1970.63.1)
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demonstration or confirmation; that is, they only
exist when they are enacted. This is the preeminent
function of court ceremony – it is a physical
enactment or embodiment of the ruler’s authority
and legitimacy; the qasida itself is then the verbal
enunciation of that authority or legitimacy.14

Men kun en liten del av diktet var viet faktisk ros av
herskerens egenskaper. En qasida har en klar struktur
med tradisjonell tredeling hvorav bare én av delene angår objektet for hyllesten direkte. De ulike delene nasib,
rahil og madih er tematisk adskilte og står parataksisk i
forhold til hverandre. De fleste qasidaer er bygget opp
slik, altså ligner de alle på hverandre. I nasib-delen befinner helten seg gjerne på en tidligere teltplass forlatt
av stammen. Han blir melankolsk av synet, særlig av
naturen som begynner å ta stedet tilbake – et symbol
på tidens uavlatelige jag. Dette synet hensetter ham i en
lengsel, typisk etter en kvinne eller en gruppe kvinner
han ikke kan få, og han synger ut erotisk ladede strofer.
Videre følger en strabasiøs reise på kamel gjennom ørkenen, rahil, og denne reisen symboliserer jakten på en
beskyttende kraft; det enslige mennesket i søken etter
et fellesskap. Dette finner han omsider (i før-islamsk
tid) i sin patron, i sin stammeleder eller (etter innføringen av islam) i kalifen, og diktet kulminerer i lovprising i det som kalles madih. Objektet for madih, i
umajjade-tidens panegyriske oder gjerne kalifen, blir
på den måten selve den trygge havn. Han representerer
hjemkomst og orden. Helten har beveget seg fra kaos
til kosmos.
Myten som emosjonell forståelsesramme
Qasidaene, på grunn av den strenge inndelingen og tematiske sneverheten, ligner myter. De følger mønsteret til et klassisk helteepos, fra fortvilelse til forløsning.
På den måten fungerte de som poetiske struktureringer av menneskelig erfaring, av liv og død, kjærlighet og
lengsel, strabaser og hjemkomster, og var dermed ikke
plassert i tid, men utenfor den og allestedsnærværende.
Qasidaen fungerte som en dannelsesmyte for det arabiske folk, der den forlatte teltplassen symboliserte det
tradisjonelle beduinsamfunnet som helten etter mange
strabaser og lengsler makter å forenes med.15
I islamsk teologi er kalifens rolle å representere
Guds orden. Kalifen er ikke Guds stedfortreder, ei heller en hellig person i sin egen kraft, men opprettholder verdensordenen ved å være beskytter og håndhever av sharia. Selv om strukturen i qasidaene har vært
ganske uforanderlig, ser man en endring fra før og etter innføringen av islam, nemlig at rahil-delen, reisen,
ble forkortet til fordel for madih-delen, lovprisingen.
Den symbolske vektingen i diktet forskyves mot kalifen og vekk fra helten.16 Slik blir dannelsesmyten en litt
annen, der den forlatte helten går opp i et større fel-
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lesskap, ikke bare med kalifen, men med Gud. Myten
ble endret i takt med nye erfaringer om verdens beskaffenhet. Den evige fortelling om hvordan verden henger
sammen fikk et annet klimaks og mål, nemlig det religiøse samfunnet under kalifens beskyttelse. Ikke bare
fikk kalifen autoritet i kraft av den nye religionen som
framholdt ham som verdens beskytter; han fikk også
«den gamle verdenens» anerkjennelse fordi dens myter
nå pekte ut ham som et symbolsk endepunkt i verdens
tilblivelse.
«In order to make up our minds we must know
how we feel about things; and to know how we feel
about things we need the public images of sentiment
that only ritual, myth, and art can provide”, skrev Clifford Geertz.17 Han mener altså at ritualer og myter er
sentrale akser for menneskets emosjonelle navigering.
Kjærlighetserklæringer til kalifen kan ikke brukes som
bevis på at poeten kjente «ekte kjærlighet» for sin patron. Vi kan heller ikke slå fast at diktene i sin tur vekket «kjærlighet» i de tilhørende undersåttene. Dette
er emosjonshistoriens problem, at en følelses genuine
tilstedeværelse er vanskelig å påpeke i ettertid. Men,
som Andras Hamori skriver, fungerte de arabiske panegyriske diktene som «the vehicle for the conception
that sorted out the emotionally incoherent facts of life
and death, and by the sorting set them at the bearable
remove of contemplation».18 På samme måte som myter gjør det, fungerte qasidaene som forklaringsmodeller for hvordan verden hang sammen. Og slik som med
myter, hadde de altså emosjonell mobiliseringskraft,
særlig fordi de så hyppig ble rituelt framført og holdt
vedlike. Om det metodisk sett er vanskelig å isolere
«kjærlighetsfølelsen» som resultat av diktene, kan man
slå fast at de frambragte en følelse av tilhørighet, oppklaring og harmoni.
Kjærlighet som grunnstruktur, ikke «emosjon»
Kan vi likevel si noe om kjærlighet i arabisk middelalderkultur på bakgrunn av dette?
The concept of ' love' pervades Islamic religious
thought, [and] is closely related to concepts of legitimate rule. (…) [I]t is acknowledged that 'love' represents a concept of "sentiment," as we say, but this
concept is interpreted as a meaning, not as a "sentiment" per se. In the Near East 'love' can be a fundamental part of interpretations of the social world,
and it therefore can be a fundamental aspect of the
sweep of events.19

Som Michael Meeker påpeker over, er “kjærlighet”
og “fellesskap” svært beslektede begrep i islamsk
sivilisasjon. Det nytter ikke å snakke om kjærlighet
som noe et menneske gjør, bare om kjærligheten
som meningsgrunn i sosiale bånd. Denne tanken
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Continuity. New Haven: Yale University Press, 1963.
3 Abu-Lughod, Amira Shamma. Veiled Sentiments. Honor and
Poetry in a Beduin Society. Oakland: University of California
Press, 2016.
4 Reddy, William M. The Navigation of Feeling. A Framework for
the History of Emotions. Cambrige UK: Cambridge University
Press, 2004, Se kapittel 1 for redegjøring av hvordan følelser og
kognisjon er tett knyttet opp mot hverandre. Se kapittel 3 og 4
for redegjøring av begrepet emotional regimes.
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Gjengitt i Ibid, The Navigation of Feeling, s. 40-41.

6 Lutz og Abu-Lughod (ed.), Language and the Politics of
Emotion. Cambridge University Press: Cambridge, 1990.
7 Reddy, The Navigation of Feeling, s. 113.

Utbredelsen av kalifatet under umajjadene. Illustrasjon: Wikimedia Commons

kan godt stamme fra eller ha blitt manifestert
ytterligere gjennom de panegyriske odene utført ved
Umajjade-regimet. Ved å plassere seg selv som det
mytiske endepunktet – «alle tings mål» - som vist
i qasida-strukturen, etablerte kalifen seg både som
kjærlighetsobjekt og verdensordenens opprettholder.
Disse to blir altså tilsvarende størrelser. På den
måten blir kjærlighet tett knyttet til konseptet om
autoritet, akkurat som det, ifølge Meeker, ikke er noen
motsetning mellom autoritær og en kjærlig far i arabisk
kultur.20 I islam er kjærligheten til Gud aller størst.
Koranen bedyrer at kjærlighet mellom mennesker først
og fremst kan oppleves gjennom kjærligheten til Gud.21
Helt opp til moderne tid var ideen om et «sekulært
samfunn» fullstendig meningsløs i den arabiske
verdenen. De politiske strukturene var underlagt
islamsk teologi. Og en del av det politiske vokabularet i
islamsk teologi er nettopp knyttet til ideen om organisk
fellesskap: umma, det arabiske ordet for nasjon, betyr
samtidig morskap. Det arabiske ordet for eier eller sjef,
sahib, har med tiden også blitt ordet for venn.22 Det
vitner om en kultur der avstanden mellom hersker og
undersått ikke skal være stor.
Kjærlighetskonseptet gjennomsyrer den politiske
ideologien og knytter begrepet om autoritet til
tilhørighet og trygghet. Kanskje kan vi i arabiskislamsk sammenheng snakke om en kjærlighet som
grunnstruktur i det politiske livet, og ikke bare som en
personlig følelse som sådan.
Konklusjon
Qasidaenes posisjon som både tradisjonsbærende
element, mytisk anskuelsesform og institusjonell pilar

Utbredelse under profeten Mohammed, 622-632
Utbredelse under Rashidun-kalifatet, 632-661
Utbredelse under Umajjade-kalifatet, 661-750

gjorde dem til en sentral del av middelalderaraberens
habitus. Den poetiske kommunikasjonen som
foregikk i hoffet, men som også strakte seg langt
nedover i samfunnet, ble en form for emosjonell
praksis, jamfør Monique Scheers bruk av begrepet.23
I overgangen fra spredte stammesamfunn til ett
sammenhengende politisk regime, fundert på Guds
lover og vilje, var mytisk koherens – og tilhørende
emosjonell gjenkjennelse – mellom de to epokene av
essensiell verdi. Proklamasjonen av qasidaene fungerte
som kanaler for historisk bevissthet om det politiske
samholdet man tilhørte; som en rekke emotiver som
til sammen utgjorde en bærebjelke i det emosjonelle
regimet.
Bruken av qasida-diktene i kalifens hoff antok
rituelle former som hadde til hensikt å befeste kalifens
rolle som rettmessig hersker. Den dypt symbolske
fortellingen i hyllestdiktene omgjorde kalifen til selve
katarsispunktet i dannelseseposet, og dette skapte et
erfaringsrom som styrket erkjennelsen av felles arabisk
identitet. Slik ble det rundt Umajjade-kalifatet skapt et
emosjonelt regime som enklere kunne systematisere og
uniformere handling innad i samfunnet.
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have a duty to do whatever they can to keep others,
and especially non-white others, out of America. The
vigilantism rests not only on a myth about America’s
frontier past—a place that needs to be guarded by
guns and walls—but on a perceived affinity with those
original protectors. It is an affinity not of the kind that
comes from having shared values and principles, but
from a common emotional response to a perceived
threat.

HISTORICAL REENACTMENT:
Limitations and Possibilities
How can historical reenactment establish a dialogue between the present and the past?
And how does such reenactments fuel emotions in the contemporary political debate
about the US-Mexican border?

T Y S O N R E TZ
Associate Professor, University of Stavanger.

E

motional Affinity
Valeria Luiselli is a Mexican living in
the United States and a writer for The
New Yorker. In the summer of 2014, at
the height of the immigration crisis that was seeing
scores of unaccompanied children from Central
America arriving at the border, she travelled with her
family to Tombstone, Arizona, home of the worldfamous reenactment show, ‘The O.K. Corral’. The
show recreated a confrontation that led to a shootout
between a group of outlaw cowboys and the town’s
lawmen, the result of which saw lawlessness defeated
by lawfulness.
The reenactment left Luiselli feeling uneasy. Why do
these people get to have a name in history while others
remain an empty category? Why are some identities—
in this case, cowboys and law enforcers—mapped into
history and others mapped out?1 Luiselli returned the
following year to the Southwest seeking answers. There
she found “a space where the past had been replaced by
a peculiar, repetitive, and selective representation of the
past”. More troubling, her travels in the area confirmed

her suspicion that there is a clear connection between
places that glorify and commodify a violent frontier
past and the violence that was so frequently being
directed against undocumented immigrants. It was
no singular coincidence that a reenactor in one of the
gunfights performed in Tombstone was also a leading
voice calling local citizens to arms to protect their
border ‘in a time of war’. Vigilante and civilian patrol
groups have guarded the frontier for as long as it has
existed; the difference is that the perceived enemy is no
longer the ‘savage Indian’ from within but the ‘illegal
invader’ from across the way.
Luiselli walked away from her research concluding
that the Wild West reenactments and the myths that
fuel them reveal the emotions driving the response
to the ‘border crisis’, and conversely, that the civilian
border militias shed light on some of the myths behind
reenactment culture. The celebration of the founding of
white America is not confined to the past events. The
practice lives on in a kind of real-life reenactment with
very real consequences, in which the reenactors are
civilian border patrollers—people who feel that they

The Limitations of Affect
Luiselli’s example exposes the dangers of basing
historical reenactments on emotional engagement,
an approach that has gained currency in recent years
within history’s so-called affective turn. According to
Vanessa Agnew, reenactment is a “form of affective
history” that “both takes affect as its object and
attempts to elicit affect”. Iain McCalman and Paul
Pickering observe that “reenactment in some variant
has become the most widely consumed form of popular
history”, an appetite that Maja Mikula attributes to a
preference in contemporary society for immediacy
and personal experience. Indeed, as the editors of a
Reenactment History book series state confidently
at the outset, common to all forms of historical
reenactment “is an attention to the details of physical,
emotional and psychological experience rather than
the sweep of large-scale
historical processes or
structures”.2
Such privileging of
emotional experience over
historical structures allows
historical
reenactment
to fall prey to the kind of
abuse witnessed by Luiselli
in the U.S. Southwest. The
key point for school history
teachers is that they and
their students should attend
first and foremost to the historical context in which the
subjects of their reenactments lived. Attending to this
historical context entails much more than accurately
depicting its physical details—it is much more than
“the past dressed in funny clothes”.3 It is an investigative
process that can draw connections between the way in
which human beings construct meaning from their
sociocultural as well as physical environments. Rather
than coming face to face in Tombstone with a continuity
of emotionally fuelled prejudice, Luiselli and her
family could have seen how rival groups perceived each
other, had those perceptions tested against conflicting
experience and left with some appreciation of the world
that generated those past beliefs and actions, as well as
how those worldviews endure in the present.

Reenactment of the shootout at O.K. Corral. Photo: James G. Howes/
Wikimedia Commons.

Reflexive and Investigative Reenactment
Reenactment has long been associated with the
philosophy of history of R.G. Collingwood. On
the one hand, Collingwood’s seeming appeal for
‘sympathetic identification’ with the past has made
him a spokesperson for the kind of affective history
that this article calls into question.4 On the other
hand, if any one aspect of Collingwood’s thought has
been more criticised, it has been that he overlooked
affective elements in conceiving history as a
fundamentally intellectual exercise. Both views are
misguided and overlook
the fundamentally critical
and dialectical character of
reenactment.5
A lifelong opponent to
psychologistic conceptions
of historical thinking,
according
to
which
historical understanding
involves recapturing the
psychic essence of mental
events,
Collingwood
maintained that historical
thinking involves untangling the knots that connect
the past and the present in ways of which we are mostly
unaware. Every society, including our own, operates on
sets of tacitly held assumptions that supply meaning
and truth to human belief, thought and action.
Moreover, Collingwood made clear that past thought is
always rethought in a context of present-day thoughts.6
That is to say, reenactment operates on a principle of
methodological self-awareness: reenactors enter into
past frames of mind while holding up that thinking
self-consciously as an act of thought about another
person’s act of thought, and it is seeing this contrast
between both acts that allow the past thought to be
held up to analysis and criticism. Collingwood believed
that history as reenactment offered humanity a fuller

The key point for school
history teachers is that they
and their students should
attend first and foremost
to the historical context in
which the subjects of their
reenactments lived
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conception of the human mind and its possibilities for
deliberate and purposive action in the present. This is
the political philosophy at the heart of his philosophy
of history.
These elucidations point to the importance of
reflexivity in reenactment and, more importantly,
raise the issues most at stake in educational practice.
The message for educators is that the practice of
reenactment should deal explicitly with the nature of
reenactment itself, by which I mean that activities
involving reenactment are not in any direct sense
‘about' the events being reenacted; rather, they are
about modern-day activities inspired by our interest in
the past. They are as much about the present and our
present-day interests as
the past being reenacted.
Reenactment as historical
pedagogy possesses the
valuable quality of being
able to foreground this
present. As we attempt
to recreate a scene from
the past, a fuller picture of the structures underlying
our own realities comes into view, untangling the
knots linking past and present and so providing a
productive counterpoint to our view of the past. Such
“denaturalisation of the present”, reported so frequently
by reenactors after prolonged exposure to different
ways of life, is a necessary first step in any social-critical
inquiry.7 If proceeded by further investigation, it can
yield substantial insight into the nature of human life
past and present. It can also help us to critically rethink
the concepts and narratives transmitted through
popular culture and all-too-frequent political misuse.
Rather than trying to relive past emotional and

psychological states, attention could go to identifying
the conditions that made it possible for people in the
past to think and act as they did. Of course, a historical
reenactment will always be a performance, and there
is no escaping the need to accurately depict the past
in all its physical details. Yet if educators are to avoid
creating spectacles that, as Luiselli witnessed near the
U.S.-Mexican border, operate on a basis of emotional
affinity with an apocryphal past and it is living out
in the present, they will need to draw in the wider
conceptual environment that gave meaning to past
forms of life. Historical thinking and understanding
are so often challenging precisely because it requires
us to reconstruct chains of reasoning from premises
that we know from our
vantage point to be
false. The real feat of
historical thinking and
understanding, it might be
said, consists of imbuing
these premises with a truth
that supplied past systems
of belief, ritual, thought, and action with their meaning.
Reenactment becomes the investigative process of
both recognising and playing out the truth claims of
past forms of life. But it does so only by foregrounding
the present and so bringing us into a more intimate
dialogue with the tacitly held assumptions that govern
at a preconscious level so much of what we say and do.
The educational potential of historical reenactment
consists largely in the way that it foregrounds and
denaturalises the present in entering into dialogue with
past forms of life. Present-day beliefs and convictions
are formulated in concepts that presuppose a historical
lineage, and the historical study of this lineage often
necessitates a reassessment of one’s present-day beliefs
and convictions. Embodying the affective elements of
past people’s lives provides no entry into this shared
conceptual language. An inside view of history is more
than seeing the world from the standpoint of the people
who lived in the past; an inside view is knowing how it
was possible for those people to see the world in the
ways they did, and thereby understanding their actions
that from our present-day vantage point so often strike
us as strange. To act freely and transformatively in
historical reenactment is to move purposively within
the bounds defined by the past form of life. Identifying
these bounds is the investigative work of historical
reenactment.

Reenactment as historical
pedagogy possesses the
valuable quality of being able
to foreground this present

Photograph of Wyatt Earp, who is known for his involvement at
the gunfight at O.K. Corrall in 1881. Photo: unknown / Wikimedia
commons.
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VREDENS HISTORIE
En ikke uvanlig oppfatning av vredens historie er at samfunnet utvikler seg fra en
primitiv middelalder til et sivilisert moderne samfunn der vreden gradvis fortrenges.
Denne artikkelen vil undersøke denne oppfatningen, gjennom ulike eksempler fra
middelalderen sammenlignet med (manglende) uttrykk for vrede i moderne tid.

S I G N Y A LV S Å K ER ØV ER L A N D
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo
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olandskvadet, en chanson de geste (fransk
helteepos) fra 1100-tallet, handler om slaget
ved Roncevaux, et pass i Pyreneene, i 778.
Her møter vi en krigslysten Oliver som
kjemper mot muslimene for Karl den Store:
Hans forsterbror Gerer høgg ned emiren
riv brynja av, slår skjoldspira i spildrer
og renner dinest spjutet inn i livet
så det kjem ut på ei anna side
og kroppen livlaus ned av hesten hiver.
Oliver sier: herleg byrjar striden.»1

Vrede er en sentral menneskelig følelse. I Rolandskvadet
er vreden eksplisitt uttrykt. Hva innebærer egentlig
ira regis? På hvilken måte er dette uttrykket for vrede
vesensforskjellig fra vreden vi finner i de islandske
ættesagaene litt senere i middelalderen? Og hva
skjer med vreden i moderne tid? Vredens historie fra
middelalder til moderne tid er mangfoldig, og historien
er preget av både brudd og kontinuitet.
På norsk er det et uklart skille mellom følelser
og emosjoner. Skiftet i terminologi fra «følelser»
til «emosjoner» har sammenheng med overgangen

fra det tradisjonelt kristne verdenssynet til
sekulariseringsprosessen og etableringen av emosjon
som en psykologisk kategori midt på 1800-tallet.2
Enkelte finner derfor et begrep som «emosjon» som
noe problematisk å bruke om pre-moderne kulturer,
og erstatter derfor «emosjon» med «affekt».3 Det vi i
historiefaget kaller «den affektive vendingen» går langt
utover historiefaget i seg selv. Emosjonsstudier har hatt
en eksplosiv utvikling innen fagfelt som psykologi,
antropologi, filosofi og historie de siste tiårene. De
ulike ståstedene innen emosjonsstudier har skapt
metodiske uenigheter og tilnærminger. Skillelinjen går
særlig mellom de som anser følelser som noe biologisk,
knyttet til det universelle og utviklingsmessige, og de
som anser følelser som sosiale og kulturelle størrelser,
som varierer med tid og sted.
En grunnfortelling om vrede
Vender vi tilbake til vredens historie, eksisterer
det imidlertid en grunnfortelling om vrede – som
riktignok bestrides av flere. Den tyske sosiologen
Norbert Elias sitt tidlige bidrag, The Civilizing Prosess,
kom først ut på tysk i Nazi-Tyskland i 1939. På grunn
av andre verdenskrig ble verket ignorert, og først
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lagt merke til for fullt da det ble oversatt til engelsk
i 1969. Det er vanlig å lese Elias sin fremstilling av
sivilisasjonsprosessen som en progressiv utvikling fra
det ville, primitive og brutale («savage») til det forfinede
og forbedrede. Elias skriver om eliten i samfunnet,
forstått som krigerne og de viktigste kongene og
føydalherrene. Ifølge Elias starter sivilisasjonsprosessen
ved hoffene, gjennom utviklingen av hoffkultur, og
forfines gjennom den moderne statsdannelsen. I de
tidligste eksemplene fra middelalderen fremheves
uttrykk for vrede i for eksempel krigslyst og en glede
over å plage fanger i ulike chansons de geste. Elias
påpeker at de litterære formuleringene gir et inntrykk
av «the original savagery of feeling»4. Bruken av ordet
«savage» må sees i sammenheng med tiden teksten er
skrevet i.5
For Elias er ikke vrede, eller «aggressiveness», en
separerbar størrelse som kan skilles ut fra instinktet.
Han mener det gir mening bare å snakke om
aggressive impulser i den grad at det refererer til
en spesiell instinktiv funksjon i organismen, og at
endringer i denne funksjonen indikerer endringer i
personlighetsstrukturen som helhet.6 Han plasserer
seg derfor blant de innen feltet som er opptatt av det
universelle og utviklingsmessige. Elias mener å finne
en utvikling i litteraturen
i beskrivelser av krig fra
8-900- til 1400-tallet.
I en gradvis overgang
gir
krigerne
mindre
uttrykk for krigsglede. Fra å uttrykke glede over
ødelagte menneskekropper på slagmarken fremheves
heller gleden over vennskap eller entusiasme over
saken det kjempes for.7 Det skjer også en gradvis
utvikling av middelaldersamfunnet, som krever
av krigere og riddere tilhørende overklassen at de
alltid må være klare til å gripe til våpen. Samtidig
blir særlig feider i byene færre og større. Dette er
også en del av den pågående sivilisasjonsprosessen.8
Statsdannelsen fører til at samfunnet blir mindre
preget av feider og vold. Med dette blir historien om
Vesten for Elias en historie om stadig økt emosjonell
tilbakeholdelse.
Emosjonshistoriker
Barbara
Rosenwein problematiserer i artikkelen Worrying about
Emotions in History denne «store fortellingen». Hun
er særlig kritisk til forestillingen om at middelalderen
hadde det emosjonelle livet til et barn: uforfalsket,
voldelig, offentlig og uten skam. Den moderne
perioden fremstilles på den andre siden som basert
på selvdisiplin, kontroll og undertrykkelse av det
emosjonelle.9 Historikeren William Boddice sier i en
innføringsbok til det emosjonshistoriske feltet at det
å avskrive middelalderen som irrasjonell eller barnslig
egentlig er en absurd reduksjonisme, som litt for ofte
foretas av moderne samfunnsforskere. Han går særlig

hardt ut mot det å bruke vedtatte sannheter innen
psykologiens emosjonsforskning for å fremheve vår
tids epistemologi over de levde livene til aktører fra
fortiden.10 Etter Boddice sitt syn er dette en av de
viktigste utfordringene i emosjonshistorie som disiplin
har i dag.
Former for vrede i middelalderen
Barbara Rosenwein var redaktør for Anger’s Past. The
Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, det første
verket som tar for seg vreden i middelalderen. Noen
av essayene i denne boken ser følelser eller emosjoner
som medfødte, andre som sosiale konstruksjoner.
Noen ganger skyves også interessen for hva følelser i
seg selv er i bakgrunnen, til fordel for å studere ulike
representasjoner av vrede og hvilke holdninger denne
vreden møtes med, heller enn følelsenes natur.11
Anger’s Past er delt inn etter ulike strata i samfunnet,
og skiller mellom vrede hos munker og helgener,
konger og keisere, føydalherrer og bønder. Ira Regis
eller rojal vrede er et fenomen som knyttes særlig til
middelalderen. Vrede var i utgangspunktet sett på
som en av dødssyndene. Middelalderkongen skulle
ifølge De duodecim abusivis saeculi unngå maktmisbruk
(rex iniqus). For å oppnå dette måtte kongen utøve
selvdisiplin, noe som var
beskrevet som å «sette
til side sinne, ikke løfte
ånden i velstand, samt
å bære all motgang
med tolmodighet».12 I de ulike fyrstespeilene,
instruksjonsbøker for herskere, fra Karolingertiden
ble pietas, clementia, misericordia og patientia
(fromhet, nåde, barmhjertighet og tålmodighet)
sammen med iustitia (rettferdighet) sett på som
kardinaldydene i et godt lederskap. Dydene stod i
motsetning til dødssynden vrede. Samtidig eksisterte
det en oppfatning om at man for å utøve et effektivt
herredømme måtte være både respektert og fryktet.13
Den vrede kongen var kjent allerede fra senantikken
og den tidlige middelalderen. Blant annet Attila
demonstrerte åpenlyst demonstrerte sinne i sine
krigserklæringer. Et annet eksempel på demonstrasjon
av sinne var å rive av seg klærne i raseri.14 Etter hvert
blir vreden erstattet av det typiske kristne lederskapet.
Kong Pipin (715-768) ble både fremstilt som rasende
og hevnlysten da han brant størstedelen av saksernes
land, men ble senere i samme kilde fremstilt som
barmhjertig, da han beveget av medfølelse utviste nåde.
De kristne dydene overtar gradvis plassen til vreden for
den som skal være en rex idonius (passende konge). Et
uttrykk for rex iustus, den rettferdig kongen, finner vi
i tidligere nevnte Rolandskvadet, som omhandler Karl
den store (742-814). Etter å ha kjempet i Spania i syv
år, tilbyr kong Karl kongen i Marseille fred om han
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Side fra Kongespeilet, fra cirka midten av 1200-tallet.
Foto: Wikimedia Commons.

omvender seg til kristentroen. Sendebudet Gane legger
frem tilbudet:
Den store Karl har stelt Dykk desse krav/De tek
vår frelsetru og kristennamn, og vert så jarl i halve
Spanialand/Men går De ikkje med på denne pakt/
han fangar Dykk, legg Dykk i bolt og jarn/og fører
dykk til Aachen by i band/Han dømmer Dykk frå
livet same dag/og De må døy på skræling-vis med
skam.15

Tilbudet kan sies å være gitt i nåde og barmhjertighet.
Samtidig viser han at det å trosse kravene vil by på
konsekvenser. Tilbudet oppfattes negativt av motparten.
Når kongen av Marseille svarer, gjør han det gjennom
å gi uttrykk for et nonverbalt sinne: «Av vreide kong
Marsile skifter farge/han svingar spjutet sitt og trugar
Gane.»16 Gjennom Rolandskvadet for øvrig fremstilles
Karl gjennom dyder og seiersbragder, ikke som en
rasende konge. Han omtales innledningsvis i kvadet
som seierglad, siden som ettertenksom og religiøs:
«Kong Karl har hendene mot himlen strekt/men
stirer imot jorda, hardt fortenkt.»17 Kontrasten mellom
ham og hedningekongen i Marseille blir derfor stor.
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Rolandskvadet er et heltekvad med legendarisk innhold.
Å formidle sannhet om virkelige historiske hendelser
var ikke den viktigste funksjonen i slike chansons de
geste. Vi ser heller et eksempel på det litteraturviteren
Sif Rikhardsdottir kaller «literary staging of emotional
behaviour».18 Leseren eller tilhøreren blir påvirket
av det emosjonelle inntrykket som dialogen skaper,
både gjennom replikker og nonverbale uttrykk for
vrede. Inntrykket skapes gjennom «dramatic staging,
emotive subtext and emotion-inducing narrative
configurations», slik at underteksten blir oppfattet og
enten blir formidlet til tilhørerne av den som fremfører
chansonen, eller også blir oppfattet av dagens leser.19 Å
gjennom litterær iscenesettelse fremheve Karl som
en konsekvent rex iustus og kristentroens viktigste
forkjemper kan dermed være en av tekstens viktigste
funksjoner, og dette målet ble gjerne oppnådd gjennom
å spille på tekstens emotive undertekst.
Et interessant uttrykk for rojal vrede blir trukket
frem av Geneviève Bührer-Thierry. Skikken med
å blinde noen var frem til femhundretallet sett på
som enten et fenomen innen martyriet, eller som et
uttrykk for maktmisbruk som signaliserte tyrannisk
oppførsel.20 Gradvis blir skikken innført av visigoterne,
der blinding etter hvert ble et alternativ til dødsstraff.
Om straffen etter hvert hadde en politisk karakter
ble blindingen ikke lenger sett på som et resultat av
kongens vrede, men det motsatte, et uttrykk for hans
nåde. Praksisen spredte seg etter hvert fra den iberiske
halvøy til karolingerne. Det er i starten av Karl den
stores herredømme at praksisen med blinding av
politiske årsaker tar seg opp.21 Herskeren som gir ordre
om blinding må imidlertid ha legitim makt til det, hvis
ikke blir ikke praksisen sett på som «rettferdig», men
heller et uttrykk for hevn, og det å ikke kunne styre
sitt sinne. Synspunktet har også religiøse undertoner.
Både i Det gamle testamentet og i klassiske tekster av
f.eks. Vergil er den rettmessige herskeren ofte omgitt
av et spesielt lys, som et tegn på at vedkommende er rex
iustus. Denne lyssymbolikken adapteres i beskrivelsen
av karolingiske konger. Straffen det er å bli berøvet
synet medfører bokstavelig talt å leve i mørket, og ikke
få se rex iustius i all sin stråleglans. Ideen om blinding
får etter hvert en betydning som er den motsatte av
den opprinnelige barbariske.22 Dette er et brudd med
tidligere oppfatninger av rettmessig vrede.
Vreden i det norrøne middelaldersamfunnet
Det finnes to normer for vrede i høymiddelalderen.
På den ene siden var vreden en dødssynd og
vredesutbrudd ble et tegn på manglende selvkontroll.
På den andre siden var vreden viktig i kongsideologien
som et middel for å implementere rettferd. Den
norske historikeren Hans Jacob Orning undersøker i
artikkelen Royal Anger Between Christian Doctrine and
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Practical Exigenes hvordan rojal vrede ble oppfattet
i norsk høymiddelalder. Han tar utgangspunkt i
normative kilder som Gammelnorsk homiliebok og
Kongespeilet, samt kongesagaene.23 Førstnevnte kilde gir
innblikk i det religiøse perspektivet. Sistnevnte kan ses
på som den norrøne varianten av fyrstespeilene, og har
en sekulær tilnærming til lederskap. 		
Orning finner at norske kongers vrede er alt annet
enn ukontrollert. Han refererer blant annet til en
episode sist i Håkon Håkonssons saga, der kongen og
erkebiskopen nærmest konkurrerer i å demonstrere
vrede på en mest mulig overbevisende måte.24 Samtidig
er ikke Orning helt på linje med tidligere nevnte
Althoff i hans poeng om at alle sinneutbrudd er
demonstrasjoner som var iscenesatt offentlig. Althoff
peker på at slike offentlige konfrontasjoner var nøye
planlagt, og dermed utgjorde en viktig del av det kristne
ira regis. Orning finner det lite synlig at slike politiske
avtaler og konfrontasjoner i norsk høymiddelalder
var planlagt på forhånd, slik at oppgjøret kun var en
iscenesettelse. Tvert imot er dette en viktig side ved
styresettet: Heller enn å kommandere folket bør kongen
overbevise dem om at det vil være lurt å følge ham. En
viss grad av uforutsigbarhet i reaksjonsmønsteret vil
derfor være en styrke. Orning viser til Erling Skakkes
uttalelse til sin egen sønn: «Du vil ikke regjere lenge i
ditt område om du bare viser nåde».25		
Også islendingesagaene er en interessant kilde til
vrede i middelalderen. Sagaen om laksdølene er skrevet
rundt 1250, men handlingen foregår fra siste del av
800-tallet til slutten av 1000-tallet. Formålet er ulikt

Det usiviliserte middelaldersamfunnet? Illustrasjon av Christian
Krogh. Foto: Wikimedia Commons.
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i kongesagaene og de islandske ættesagaene. Selv om
også ættesagaene har historisitet, er rammeverket,
representasjonsmåten og narrasjonen antatt å primært
ha artistiske formål.26 I sagaen møter vi blant annet
Olav Tryggvason, som forsøker å overtale folk på Øra
til å ta den nye kristentroen. Han holder en lang og klok
tale til folk på tinget om den nye troen: «Trønderne
hadde en hær av folk og bød kongen kamp imot.
Kongen sa at de skulle vite det at han hadde kjempet
mot større overmakt enn bondetampene i Trøndelag.
Da ble bøndene redde og overga seg til kongen – og
mye folk ble døpt der.»27 Betingelsene som kongen
stiller er ikke ulike Karl den stores betingelser overfor
kongen av Marseille – trusselen er bare noe mer
implisitt. Det er imidlertid ikke tvil om at bøndene
forstår konsekvensene av kongens påbud.
Et annet uttrykk for rex iustus får vi kort tid etter, når
kongen utfordres i å tvinge Kjartan og hans menn fra
Island til troen, da de mener det er uklokt å ha så mange
hedninger så nær seg. Kongen svarer da sint at det var
mange kristne som ikke oppførte seg like godt som
Kjartan og flokken hans, «og man skal vente lenge på
slike menn.»28 Begge episodene er uttrykk for kongens
vrede, implisitt eller direkte antydet i teksten. Den
innledende holdningen til folket i begge eksemplene
tyder på at Olav Tryggvason har en litt uklar
maktposisjon, som han styrker gjennom å uttrykke
vrede, for å vise seg som rex iustus. Handlingene hans er
til en viss grad uforutsigbare, slik Orning viste. Vi aner
noen usynlige regler i dette samfunnet. Disse uskrevne
reglene, eller emotivene, tilhører det vi kan kalle et
emosjonssamfunn eller emosjonsregime.
Det relativt avgrensede geografiske området som
opptrer i Sagaen om laksdølene er en interessant ramme
for å undersøke emosjonssamfunnet i norrøn tid. For
Rosenwein er et emosjonssamfunn det samme som
et sosialt samfunn, der forskeren primært forsøker
å avdekke følelsessystemer innen dette samfunnet.
Rosenwein selv vektlegger sterkt ordenes betydning
i de skriftlige kildene, og hvordan disse er viktige
innfallsvinkler til følelsene.29 På mange måter ligner
Rosenweins emosjonssamfunn og William Reddys
emosjonsregime på hverandre. Den største forskjellen
er at Reddy understreker maktspillet innad i regimet.
Emosjonsregimet trenger imidlertid ikke være et
politisk avgrenset regime, slik Rosenwein ofte har
kritisert ham for.30					
Ser vi nærmere på emosjonssamfunnet i sagaen,
er aktørene for det meste ikke konger, men menn (og
kvinner) fra viktige familier på Island. Tidligere nevnte
Kjartan ønsker først ikke å bøye seg for kristentroen.
Jeg vil ikke la meg tvinge av noen, sa Kjartan, så
lenge jeg kan stå oppreist og bruke mine våpen. Jeg
synes også det er stakkarslig å bli tatt som et lam fra
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enhver skyld måtte unngås.37 Denne emosjonologien,
forstått som samfunnets mulighet til å uttrykke følelser,
endret seg gradvis. I ekteskapsrådgivningsbøker
fra 1920-tallet ble det advart mot at krangler var en
trussel mot familiefreden. I etterkrigstiden ble det
derimot advart mot å dempe alle uenigheter, men å
spare krangelen til begge var rolige og kunne diskutere
temaet med kontroll. Samtidig advarte ekspertene om
at sinne var et resultat av problemer som ikke var blitt
løst i barndommen, og at det i hverdagen egentlig ikke
var noe å være sint for.38 Dette utsagnet hadde klart
freudianske undertoner. Imidlertid var fortrengning i
realiteten metoden som ble anbefalt for sinnemestring,
et poeng som strider mot psykoanalysen per se.

et lammekve eller en hvitrev fra en felle. Jeg synes
det er et bedre vilkår, hvis en likevel skal dø, å utrette
noe før det skjer, noe det blir snakket om lenge.31

Kjartan uttrykker her en æreskodeks som ofte knyttes
til dette emosjonssamfunnet, og som i vårt aktuelle
tilfelle står i kontrast til oppførselen som folket i
Trøndelag viser, ved å stadig bøye kne for kongen.
Om kontrasten egentlig er så stor kan diskuteres, det
kan like fullt være et narrativt grep for å fremheve
Kjartans styrke. Dåden Kjartan håper å utrette før han
dør er å brenne Olav Tryggvason inne. Interessant er
kongens reaksjon når han får høre dette. I stedet for å
gripe Kjartan lar han ham reise fra tinget i nåde, da han
berømmer modigheten Kjartan utviser. Det norrøne
emosjonssamfunnet preges av mye vold og vrede, som
blir uttalt implisitt og eksplisitt. Hvilken sammenheng
finner vi mellom dette emosjonssamfunnet og
emosjonssamfunn i moderne tid?
Vreden forskyves eller fortrenges i moderne tid
Den amerikanske psykologiprofessor Steven Pinker har
undersøkt hvorfor volden har avtatt så kraftig i moderne
tid sammenlignet med tidligere. Han forstår historien
som en gradvis utviklingsprosess, der menneskeheten
lever i stadig mindre voldelige samfunn. Pinker
forklarer sivilisasjonsprosessen med utgangspunkt i
Elias. Nedgangen i vold i Europa skyldtes en nedgang
i vold i eliten.32 Den historiske sivilisasjonsprosessen
eliminerer imidlertid ikke vold helt, den forskyver
den bare til sosioøkonomiske marginalgrupper.
Mange lavstatusgrupper, som fattige, uutdannede,
ugifte og medlemmer av ulike minoritetsgrupper
blir i praksis statsløse. Ikke overraskende for Pinker
ser også ofte mennesker
i lavstatusgrupper seg
hevet over loven, eller
er
antagonistiske
til
den, og foretrekker en
form for selvjustis og
æreskodeks som ellers er
kjent fra tidligere tider.33
Underforstått sikter Pinker muligens til en lignende
æreskodeks som den som kjennetegnet det islandske
ættesamfunnet, der blodhevn ikke var uvanlig, noe
vi også ser flere tilfeller på i Sagaen om Laksdølene,
blant annet etter Kjartans død. Pinkers analytiske
innfallsvinkel er blant annet bruk av statistisk
tallmateriale. Hovedvekten av undersøkelsen begrenses
til USA. Her trekkes Sørstatene frem som mer
dominert av æreskultur enn Nordstatene, på grunn av
både brutaliteten i slaveøkonomien og en gjetekultur,
innført av skotskirske innvandrere, der voldelige former
for hevn dominerer.34
Ikke bare Pinker har vært opptatt av vold og vrede i
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Den amerikanske psykologen Steven Pinker. Foto: Andrew West/
Wikimedia Commons.

USA. Ekteparet Peter og Carol Stearns utga i 1986 den
første sammenhengende historien om vrede, Anger. The
Struggle for Emotional Control in America’s History. De
har som utgangspunkt at amerikanere i løpet av de siste
to hundre årene har endret måten de kontrollerer sosial
oppførsel på, der de i stadig større grad manipulerer
sine egne emosjoner, særlig av vrede eller sinne.
Utviklingen beskrives som en form for ambivalens til
egne følelser, med et fokus på å kunne kontrollere sine
egne følelser.35 Der Elias undersøkte eliten går Stearnsekteparet motsatt veg. De vil gjerne undersøke «folket».
Tilnærmingen deres er blant annet å studere familien
og ekteskapet gjennom selvhjelpsspalter i ukeblader
og en økende mengde
litteratur om oppdragelse
og
ekteskapsrådgivning.
Et viktig poeng for Stearn
er at undertrykkelsen av
sinne i det amerikanske
samfunnet nok førte til
at mange kvinner ble
periodisk sinte ektefeller. Kvinnene opplevde i større
grad en dobbel emosjonell standard enn mennene. Som
jenter hadde de opplevd andre krav til sinnemestring
enn sine brødre, og de forandret seg dermed fra
tilsynelatende føyelige jenter til moralsk indignerte
kvinner.36 Sinnet tilhørte privatsfæren.
Fortrengning av følelser kan forstås som en
konsekvens av den sivilisasjonsprosessen som Elias
beskrev. I tidlig moderne tid, i den viktorianske
perioden fra 1830-1900, skulle hjemmet være et trygt
sted for mannen å trekke seg tilbake til, der kona
hadde som oppgave å gjøre «sin ektemanns residens
til et innbydende og herlig hjem», og der krangler for

Det norrøne emosjonssamfunnet preges av mye
vold og vrede, som blir uttalt
implisitt og eksplisitt

Konklusjon
Stemmer den gjengse oppfatningen om at samfunnet
utvikler seg fra en primitiv middelalder til et sivilisert
moderne samfunn der vreden gradvis fortrenges?
Uttrykkene for vrede endrer seg fra middelalderen
til moderne tid. Ser man endringene på avstand, kan
den endrede innstillingen til for eksempel blinding
i middelalderen oppleves som et brudd med tidligere
praksis, der hevnen skifter betydning og transformeres
til rettmessig vrede og utøvelse av lederskap. Likevel
er imidlertid endringene som skjer et uttrykk for
kontinuitet, i form av en gradvis utvikling innenfor
et emosjonssamfunn. Vrede i seg selv ikke er et
universalistisk fenomen. Det er gjennom de ulike
eksemplene på vrede som er belyst i denne artikkelen
tydelig at det enkelte emosjonssamfunnet har egne
uskrevne regler eller emotiver som aktørene må
forholde seg til. Disse emotivene endres også gradvis.
Reglene er avhengige av faktorer som klasse og kjønn.
Vreden, som andre emosjoner, må alltid sees i
en kontekst, der tolkningen er avhengig av tid og
sted. Av de større endringer som er verdt å nevne fra
middelalder til moderne tid, er at det skjer en endring
i hvordan vrede kan uttrykkes i det offentlige rom.
Bearbeidelsen av sinnet flyttes over i privatsfæren.
Særlig i USA utviklet det seg parallelt en selvhjelpsog rådgivningskultur som ønsket å påvirke denne
sfæren. At vreden, slik Elias hevder, gradvis blir mer
undertrykket, viser seg i noen grad å stemme for det
brede lag av folket. Imidlertid gjelder ikke dette for
alle: Pinker viser at lavstatusgrupper i det moderne
samfunnet i USA havner utenfor, der former for
vrede som minner om for eksempel æreskodeksen i
det norrøne middelaldersamfunnet lettere kommer til
uttrykk.
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I

n Chrétien’s Yvain, Laudine, the mourning
widow, cries out, faints, claws at herself and
tears out her hair at the death of her husband,
Esclados the Red.1 In Laxdoela saga, one of the
Icelandic sagas, on the other hand, the heroine, Guðrún
Ósvífrsdóttir, smiles as one of her husband’s killers uses
her shawl to wipe the blood off the weapon that killed
her husband. We in fact see no evidence of grief on her
part until twelve years later, when she goads her sons
to avenge the killing of their father by taunting them
with their father’s bloody clothes. There is not a single
exclamation of grief: no tears, no fainting, nor any other
visible signs of sorrow.2 In Brennu-Njáls saga, one of
the better-known sagas, another heroine, Hallgerðr
Höskuldsdóttir, similarly laughs at the news of her
husband’s slaying before sending the perpetrator to her
father, where he will be killed himself.3 How does one
reconcile such different demonstrations of emotional
behaviour when comparing one cultural realm to the
other – or are these two scenes as different as one might
believe?
Some might argue here that I am comparing apples and oranges by juxtaposing scenes from a French
romance with examples from the Icelandic sagas. Yet
it is precisely in the comparison between the two that
the cultural premise of emotional representation can
be most fruitfully explored. If the saga examples repre-

sent a particular (cultural or literary) mode of feminine
bereavement behaviour, how would the distinctly different performance of the French heroine be transmitted and received?4 While the saga material by no means
comprises the only literature read or enjoyed by Icelandic medieval audiences, the examples cited are nevertheless representative of the type of literary material
that was being written and copied alongside the translated romance material and later indigenous romances.
The topic of this chapter is the translatability of literary
representation of emotion across linguistic and cultural
boundaries. The central premise is that of the stability
of emotional representation and categorisation across
cultures. If emotions are to a great extent culturally defined, and therefore unstable and shifting, how does
one translate emotional behaviour for an audience that
conceives those emotions (or the literary representation of a particular emotion) differently? Furthermore,
if emotional representation is dependent on linguistic
structures, how does the translator convey the emotive
undercurrents of his material within the new signifying system? This chapter considers Chrétien de Troyes’ Yvain and its Norse translation, Ívens saga, and the
complexities of translingual and transcultural emotion
and emotion research.
The Cultural Contingency of Emotion
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Medieval wall painting of two bishops. Photo: Tony Grist /
Wikimedia Commons.

Yvain was most likely translated around the midthirteenth century in Norway as part of a large
importation of French materials at the court of King
Hákon Hákonarson (r. 1217–1263).5 We do not know
precisely what sort of literary materials the original
audience might have been familiar with, although
these most likely consisted of religious texts, sagas of
kings, heroic legends and even possibly some Icelandic
saga material. The Norse translation has, however, only
been preserved in Iceland, where it was copied well
into the nineteenth century. The three extant primary
manuscripts stem from the fifteenth and seventeenth
centuries.6 One can assume, based on the close
connections between the two countries and evidence of
familiarity with the material early on in Iceland, that
the story passed to Iceland relatively shortly after being
translated in Norway. Furthermore, both translated
and native romances co-existed alongside saga material
(frequently in the same manuscript collections) and
presumably shared reading communities. Amendments
to the emotional representation in the translation
process can therefore provide significant insight into
how cultural and linguistic communities embody
emotions, about the available emotive vocabulary and
about the influence of literary conventions in emotional
demonstration. While it should be noted that medieval
Icelandic writers were probably more familiar with
and more immersed in continental tradition than has
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previously been assumed – as both Torfi Tulinius and
Margaret Clunies Ross have pointed out – the Norse
translation of Yvain nevertheless forms part of the
earliest known French material translated into Norse.7
Moreover, just as cultures are not monolithic stable
entities but multi-faceted, complex and evolving, so are
literary traditions.
While Icelandic literary production formed part
of a larger pan-European tradition, it nevertheless
had its own unique characteristics, neither stable nor
uniform, but distinct nevertheless. These characteristics
would, like any cultural artefact, be influenced and
shaped by multiple factors, ranging from language
to gender relations. Any literature produced would
thus contain elements that reflected its authorial
background, although this does not mean that they
might not transcend these originating boundaries. Any
new input, whether through translation or exposure
to other linguistic or literary traditions, would thus
complement the existing material, thereby reshaping
and reconstructing the tradition. The new object – that
is, the translated text – would by the same token reveal
the impressions of being moulded by existing linguistic
and literary structures and conventions.
The thirteenth-century Norse translator and later
Icelandic redactors of Chrétien’s Yvain therefore had to
convey their material in a manner that would have been
comprehensible to their Nordic audiences; audiences
whose emotional perceptions and habits – and more
importantly, conventions of literary representation
of emotional behaviour – might have differed
substantially from those of Chrétien’s original twelfthcentury aristocratic audience. Yet there is no evidence
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of a brazen Nordic version of Laudine, laughing in the
face of her husband’s killer in the manner of the saga
heroines. The Norse text is in fact quite similar to the
French one. There are, nevertheless, certain distinct
modifications in the way in which the translator
conveys the emotive content of his original that reveal
the process of adaptation to different conventions.
There is a general and overall reduction in emotional
vocabulary in the Norse translation when compared
with the French text.8 By ‘emotional vocabulary’ I
mean words that indicate emotional content, such
as ‘anger’ or ‘angry’, ‘joy’ or ‘joyous’. The definition of
such vocabulary is, however, likely to be a matter of
contention.9 How does one define emotion words, and
where does one draw the boundaries? This may again
be a question of cultural prerogative. The choices here
do not necessarily reflect a firm conclusion as to what
should in fact be considered emotional vocabulary. A
consensus is needed on how broadly one can extend
the concept, but for the sake of the argument here,
the definition will be non-discriminatory and refer
generally to words that indicate a presumed feeling.10
In the Norse text there is a reduction both in the
quantity of emotion words used and the variety of such
words. The French text ascribes emotion frequently
(when compared with the Norse text) and assigns an
array of both positive and negative emotions to its
characters. These range from pleasure, delight, joy,
happiness and love, to fear, distress, shame, hate, sorrow,
grief, anguish, anger and so forth.11 A short example
from the initial scene should suffice to reveal the extent
of the author’s (or scribes’) attribution of emotion to
his characters. The queen has retold Calogrenant’s story
to the king, who has promptly decided that his court
will proceed to the fountain to observe the marvels and
to do battle with the knight:
De che que li rois devisa,
Toute la cours miex l’em prisa,
Car mout y voloient aler
Li baron et li bacheler.
Mais qui qu’en soit liés et joians,
Mesire Yvains en fu dolans,
Qu’il en quidoit aler tous seus,
S’en fu dolans et angousseus
Du roi qui aler y devoit. (ll. 671–9)12

Late 13th century painting of the roman siege of Alesia. Photo:
Unknown/Wikimedia Commons.

(And everything the king had decided
Delighted the entire court,
For every knight and every
Squire was desperate to go.
But in spite of their joy and their pleasure
My lord Yvain was miserable,
For he’d meant to go alone,
And so he was sad and upset
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Illustration from the Laxdøla Saga by Andreas Bloch (1898), where
Guðrún smiles while her husband’s killer wipes his spear on her scarf.
Photo: Unknown/Wikimedia Commons.
At the king for planning his visit.)13

The emotion words here ascribe emotion states or
feelings to both the courtiers, who are ‘liés et joians’
(joyous and happy), and to Yvain, who is, on the
contrary, ‘angousseus’ (upset) and ‘s’en fu dolans’ (felt
sad).14 The contrast between Yvain’s state of mind and
that of the court foregrounds the emotional incentive
that underlies Yvain’s decision to depart ahead of the
king. Emotional states are made explicit through
emotive words, rather than being inferred from
characters’ actions, underscoring their function as
interpretative signals within the narrative fabric.
The Norse translation reveals less of the emotional
life of the characters, and the range of the emotions
expressed is more limited. Happiness and love are
the predominant positive markers, and fear, anger
and sorrow the main negative ones.15 The passage
quoted above is shortened, and its emotive content
is eliminated in the Norse translation. The narration
moves directly on from the king’s decision to take his
court to the fountain to Yvain’s departure without any
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reveals an exchange that is designed to suppress or
conceal internal emotions. Glúmr, Hallgerðr’s husband,
is killed after a quarrel with Hallgerðr’s servant,
Þjóstólfr. Þjóstólfr has made a snide remark regarding
Glúmr’s lack of skills and strength to do anything other
than ‘brölta á maga Hallgerði’ (‘bounc[e] around on
Hallgerd’s belly’).23 Glúmr retaliates in anger, resulting
in Þjóstólfr sinking his axe into Glúmr’s shoulder. After
Glúmr’s death, Þjóstólfr removes a golden bracelet
from Glúmr’s body, covers it with rocks and returns to
Hallgerðr:

comment on the court’s reactions or on Yvain’s feelings
about the king’s decision:
ok er kongr heyrdí þetta. þa sor hann ath Jnnan
halfsmanadar skyldí hann heimann fara med allrí
sinní hírd ok koma ath keldunní hitt seinazsta ath
Jons messu. ok nu hugsadí Ivent sítt mal ok ef hann
færi med kongi þa mundí Kæi spotta hans mal sem
fyr ok eigi væri vist ath honum mundí þessa eínvigís
audít verda ok hugsadí ath hann skyldí einn samann
brott fara.16
(When the king heard this, then he swore that
within a half month he would leave home with all
his court and come to the spring at the latest at the
eve of St. John. Now Iven thought about his cause
and that if he went with the king, then Kæi would
mock his cause as before, and it would not be certain
that this duel would be granted to him, and thought
that he should go away alone.)17

The emotive words and reactions of both the court
and Yvain have been eliminated in the translation
(or subsequent scribal copying), yet the underlying
emotional reality is nevertheless present in the scene.
Yvain’s concern with Kay’s mockery comprises an
emotive valuation. His decision to depart is thus (as
before) based on a judgement that has, as its basis of
reference, an emotional motivation. The underlying
emotional motivation might involve desire for honour,
fear of mockery and possible anger at previous derision
and displeasure with the current state of affairs. Rather
than being expressed, however, these emotions have to
be inferred from the text. There is therefore a distinct
curtailing of emotive representation.
Many of the Norse translations of French
material reveal similar signs of cultural adaptation
in the behaviour of the characters.18 Furthermore,
such emotive behaviour is generally attributed to
physiological causes: that is, internal and involuntary
impulses, as opposed to external and symbolic
representation. This shift in the representational
function of emotive behaviour calls attention to a
presumed cultural preference for emotional suppression
or concealment (as opposed to demonstration). At
the same time it acknowledges the existence of such
emotions and the self-command needed to ‘overcome’
them. This model of emotions is based on the medieval
medical understanding of the body as ‘affective’ and
Hippocrates’ theory of the humours.19 Emotions
are thus perceived to arise within the body, at times
resulting in somatic reactions beyond the character’s
control. As Barbara Rosenwein has noted, this model
has been surprisingly enduring, surviving well into the
twentieth century and beyond.20
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Stained glass from the 13th century found in the Cathedral of Girona,
Catalonia. Photo: Unknown/Wikimedia Commons.

The Emotive Interior and Public Masking
This apparent tendency to reduce emotional exuberance
in the Norse translations evokes questions of literary
precedence and cultural conventions and shifts the
focus back to the saga examples. Saga literature is, of
course, notorious for its lack of emotional display. The
same can be said to apply to many medieval Icelandic
genres, such as konungasögur (sagas of kings) and
fornaldarsögur (legendary sagas). This does not
imply that the sagas are devoid of feelings – quite the
opposite, in fact, as they often describe dramatic events
and the efforts of characters to come to terms with
those events. Rather, internal emotions are frequently
translated into actions, exhibited through involuntary
physical reactions (reddening, swelling or sweating)
or conveyed through verbal retorts that are intended
to hide the emotional turmoil that evoked them.
While somatic description is fairly rare in the sagas,
it is nevertheless used efficiently to convey underlying
emotions that the character is unable to contain or
suppress.
William Ian Miller notes that emotions in the sagas
must be inferred.21 Furthermore he considers dialogue
and action to be the most frequent indicators of the
emotive life of saga characters.22 While I agree with
Miller’s observation that dialogue is a rich source for
accessing the emotional life of saga characters, there is
a difference in the manner in which dialogue is used to
convey emotions in the French versus the Norse texts.
Dialogue is, in fact, frequently used to obscure internal
emotive life in the sagas, rather than expressing it as in
the French romance. While the emphasis is thus on
vocalisation of emotion in Yvain, verbal utterance is by
contrast used to mask emotion in the saga examples.
The example cited at the outset of this chapter of
Hallgerðr’s reaction to the news of her husband’s killing

Hallgerðr var úti ok sá, at blóðug var øxin. Hann
kastaði til hennar gullhringinum. Hon mælti: ‘Hvat
segir þú tíðenda? eða hví er øx þín blóðug?’ Hann
svaraði: ‘Eigi veit ek, hversu þér mun þykkja: ek segi
þér víg Glúms.’ ‘Þú munt því valda,’ segir hon. ‘Svá
er,’ segir hann. Hon hló at ok mælti: ‘Eigi ert þú engi
í leiknum.’24
(Hallgerd was outside and saw that his axe was
bloody. He threw the gold bracelet to her. She spoke:
‘What news do you bring? Why is your axe bloody?’
He answered, ‘I don’t know how you’ll take this, but
I must tell you of the slaying of Glum.’ ‘You must
have done it’, she said. ‘That’s true’, he said. She

Leaf from a late 15th century nativity. Photo: The Jeanne Miles
Blackburn Collection/Wikimedia Commons.
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laughed and said, ‘You didn’t sit this game out.’)25

The passage is devoid of emotive words and is
deceptively laconic and matter-of-fact. Any emotions
on behalf of the participants must be inferred through
contextualisation and interpretation of their acts and
the implications of their words. Hallgerðr’s decision to
send Þjóstólfr to her uncle Hrútr signals an underlying
emotion that is hidden beneath the seemingly
dispassionate discourse. Hrútr’s immediate reaction of
slaying Glúmr’s killer reveals that he has read her action
accordingly and that, even if it is not made explicit, the
emotive framework for her behaviour (the desire for
revenge) is legible to the saga’s audience.
Hallgerðr’s perplexing laughter thus becomes a
pregnant symbol of an emotional interior and its
public masking. The disparity between emotional
representation in the saga context and in romance
is thus located in the function of emotional
representation. Whereas the object of the emotive
discourse in the French text is to express presumed
internal emotions, the retorts in saga literature seem
conversely to have been intended to conceal those
emotions. Once the intent is to deflect emotional
communication, the discourse can no longer be
considered emotive – although it can, of course, be
emotional and may very well have been understood as
such by its medieval audience.
This method of emotional suppression, or
concealment, can be said to apply equally to the
example cited at the outset of Guðrún’s reaction to
her husband’s killing. In Laxdoela saga, Guðrún’s
husband, Bolli Þorleiksson, is killed outside their
house in a retaliatory attack. After the attack, one
of the killers, Helgi Harðbeinsson, walks toward
Guðrún and wipes the blood of the spear with which
he has just run Bolli through on the end of her shawl:
‘Guðrún leit til hans ok brosti við’ (Gudrun looked at
him and smiled).26 Rather than expressing a feeling of
joy or friendliness – the cognitive function of a smile
in human communication – the heroine’s smile masks
the presumed emotion beneath. In fact, Helgi’s reaction
to his companion’s criticism of his cruelty reveals that
he has read her smile accurately: ‘Helgi bað hann eigi
þat harma, – “því at ek hygg þat,” segir hann, “at undir
þessu blæjuhorni búi minn höfuðsbani.”’ (Helgi told
him to spare his sympathy, ‘as something tells me that
my own death lies under the end of that shawl’).27
Miller notes that smiles in the saga realm are
‘markers more often of hostility than of amiability’,
which suggests that literary representation of
emotional signs may indeed be governed by generic
conventions as well as being culturally determined.28
These generic codes would thus alert the audience to
the value system and emotional framework of the text
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in question. The use of the smile here may indeed be a
literary device intended to forewarn the reader of the
impending doom of the recipient, a narrative device
intended to build up anticipation.29 The smile may also
be seen as emblematic of the suppression of emotion, a
means of preparing for the whetting or the vengeance
to come. Yet it also conveys the complex orchestra of
emotions that are present, all of which are, however,
hidden beneath the smile. With the smile the emotive
subject has displaced the emotion of sorrow currently
experienced into a future in which the sorrow will
generate a successful hvöt (goading). The expression
thus acts as a victorious declaration of exercised control,
successful transference and certainty of the recipient’s
doom. Kathryn Starkey comments on the function
of smiles in the German epic Das Nibelungenlied.
She argues that the smile serves as a ‘political and
performative gesture’ within the epic, thereby clearly
defying the presumption that it is a spontaneous
somatic or affective response.30 At the outset of the epic,
while the Burgundians prepare to woo Brunhild with
a show of strength, Gunther’s men grumble about the
removal of their weapons and declare that they would
kill the queen if they had their swords and armour.
Brunhild, who overhears their words, smiles at Hagen
and Gunther before offering to return the Burgundians
their previously confiscated weapons:
Wol hort diu kuniginne, waz der degen sprach
mit smielendem munde si uber ahsel sach:
‘nu er dunche sich so biderbe, so tragt in ir gewant,
und ir vil scharpfen waffen gebt den recken an die
hant’31
(Noble Brunhild had no trouble hearing their
words. Smiling over her shoulder, she spoke to her
men: ‘Return their armor, let these men, who think
themselves such warriors, have their shields, and
also give them back their good sharp swords.’)32

The smile is, as Starkey notes, apparently out of context,
as Gunther’s men have just intimated that if they had
their weapons they would kill her. Starkey considers
the smile to serve here as ‘assessment of the power
dynamics and an assertion of her superiority over her
guests’, revealing the appropriation of a somatic signal
of friendliness to convey an undertone of menace.33
This conscious manipulation of the smile within the
narrative framework of the epic is similar to the way
in which the smile is used in the saga, hinting at some
tantalising implications of the generic functions of
somatic indicators. The smile and laughter of the saga
heroines discussed above can therefore be considered
as fairly powerful evidence of the manipulation of
physiological indicators of internal feelings, possibly to
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conceal an emotion, or perhaps as a disquieting signal
of impending doom for the recipients of those smiles.
Emotive Vocalisation and Embodiment
In the scene of Laudine’s mourning in Chrétien’s Yvain,
the reader witnesses Laudine’s reaction to the loss of
her husband, Esclados the Red, who has been killed
by Yvain. The focal point remains with Yvain and the
reader therefore visualises her through his eyes:
… da duel faire estoit si fole
C’a poi que’ele ne s’ochioit.
A la feÿe s’escrioit
Si haut qu’ele ne pooit plus,
Si recheoit pasmee jus.
Et quant ele estoit relevee,
Aussi comme femme desvee
S’i commenchoit a deschirer,
Et ses chaveus a detirer.
Ses chaveus tire et ront ses dras,
Et se repasme a chascun pas,
Ne riens ne le puet conforter. (ll. 1150–61)
(Her grief was so intense
She seemed ready to take her own life.
And then she cried out so loudly
That she seemed to have exhausted herself
And dropped to the ground, unconscious.
And when they lifted her up
She began to tear at her clothes
Like a woman gone mad, and she pulled
At her hair, and ripped it out,
And she tore at her dress, and at every
Step fell in a faint,
And nothing could relieve her pain.)

What stands out from this passage is the dual
representation of Laudine’s sorrow through voice
and body. She vocalises her grief by crying out
repeatedly and later by lamenting her husband’s
death. The presumed internal sorrow is embodied
by quite literally displaying it on the body, through
the torn hair, scratched face and rent clothes, all
standard representations of female grieving in the
romance tradition. While the text refers to her
‘duel’ (grief ), a presumably internal condition, this
interiority is nevertheless only made available through
external exhibitors: that is, through vocalisation and
embodiment. The reference here to the exhibited
embodiment of her grief does not denote somatic
response in the proper sense. Such somatic responses
would include swelling or reddening and even
possibly fainting, related to physiological processes,
such as fluctuations in blood pressure (which would
have been construed as humoral instability). What
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I intend here is to identify a demonstrated grief, one
that is deliberately performed on the body. Such
a representational enactment of emotion differs
fundamentally from automatic or involuntary
emotional responses that result in (or are the result of )
neurological reactions that are evidenced on the body
as somatic reflexes. Moreover, the mourning is a public
scene that takes place amidst her people in a communal
burial procession. Even later, as she remains behind ‘qui
souvent se prent par la gole,/ et tort ses poins, et bat ses
paumes’ (ll. 1416–17) (‘clutching at her throat, wringing/
her hands, beating her palms’) (ll. 1412–13), she still
occupies her public role as the mourning widow and,
in fact, continues to be observed in this role by Yvain,
who is watching her through the window. Given the
intimate connection between social performance and
social identity, Laudine can be perceived as performing
her prescribed role, which confirms and asserts her
feudal status and identity. Susan Crane in fact notes
that ‘public appearance and behavior are thought
not to falsify personal identity but, on the contrary,
to establish and maintain it’, calling attention to the
function of public performance of medieval elites
as a means of confirming and sustaining a personal
identity.34
It is not until she has retired to her rooms and
is alone that we see a different Laudine altogether.
Lunete, her maid, has scolded her for her excessive
grief and suggested a better lord can be found, at which
Laudine dismisses her in anger; but once in private she
sets to calmly evaluate her options:
Et le dame se rapensa
Qu’ele avoit mout grant tort eü;
Mout vausist bien avoir seü
Comment ele porroit prouver
C’on porroit chevalier trouver
Melleur c’ongques ne fu ses sire,
Mout volentiers li orroit dire. (ll. 1654–60)
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apparent state of mental disarray that came before it,
indicates that the crying and tearing of her clothes may
simply reflect a socially prescribed behaviour pattern
for a grieving widow, rather than a deeply felt sorrow.
Female lamentation is commonly indicated (or
represented) by dishevelled hair, torn clothes and
wailing.36 The existence of a prescribed behaviour
pattern certainly does not negate the possibility of
authentic feelings behind those actions. One can only
assume that such socially coded behaviour patterns in
many ways exist as an outlet for existent emotions, as a
socially appropriate and approved means of expressing
them. Then again, such coded performances might also
be devoid of emotions; they may be initiated without
underlying emotion in order to fulfil a political or social
function. Emotive performances may indeed incite
certain emotions through the coded verbal or physical
act; in effect, the prescribed act may unleash the
emotion itself. Richard Huntington and Peter Metcalf
observe that in ritualised performances of mourning
the act of weeping is not necessarily brought on by the
sentiments, but that ‘wailing at the prescribed moment
and in the prescribed manner creates within the wailer
the proper sentiment’.37 The prescribed pattern of
emotive behaviour calls attention to the artificiality of
the literary scene, as opposed to the authenticity of the
emotive experience. This artificiality need not diminish
the emotive value of the scene, but it does foreground
the function of its components as literary signifiers.
The fact that Laudine’s sorrow is externalised and
embodied intimates a ritualised aspect. Jutta Eming
observes that ‘ritualized expres sion communicates
and authenticates emotions through an ostentatious
styling of the body, through facial expression, gesture,
movement, voice and speech’.38 These expressions are

(And when the lady reflected
She knew she’d been very wrong;
And all her desire was to know
How the girl could have proven
That a better knight could be found
Than her lord had ever been. And she wished she
could hear her explain.)35

There is a discernible shift in emotional register that
occurs as we move from her public role, as the grieving
widow, to the private sphere, where we witness the
apparently dispassionate deliberation of her current
state and the means of remedying her situation.
The move from the exuberant display of emotions to
internal reflection, quite dramatically different from the

Miniature from a late 13th century edition of the Yvain Saga entitled
“ Yvain rescues the lion”. Princeton University Library.
Photo: Unknown / Wikimedia Commons.
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therefore based on aesthetics rather than on presumed
interiority. Laudine’s calm reflections once in private
suggest that the external display of emotion need not
necessarily reflect an internal state. This disjunction
between external and internal would explain the rapid
move from apparent despair to stoic internal reflection,
to a projected future state of contentment (if she were
to find a better knight to replace the one who recently
passed away). It is also quite possible that public
grieving was considered to be cathartic by its audience.
The performative mourning might thus have been
perceived as an outlet for Laudine’s emotions. Once
the emotions had been exhibited, further grieving
might have been judged inappropriate and might have
been suppressed in favour of a calm exterior. Lunete’s
criticism of Laudine’s excessive grieving lends some
credibility to the idea of a preconceived period of
mourning:
‘Pour Dieu, car vous en chastïés?
Si laissiés seviax non pour honte:
A si haute femme ne monte

Que duel si longuement maintiengne’. (ll. 1668–71)
(‘By God! Get control of yourself,
Stop it, if only for shame.
No highborn lady ought
To keep up her mourning so long.’)

It should nevertheless be kept in mind that Lunete’s
words are intended to facilitate the reconciliation of
her lady with her husband’s killer. It is therefore vital to
reconfigure her emotional state from sorrow to concern
for her status as the latter is more likely to result in a
successful wooing. If one assumes the original audience
would have been aware of (or even expected) such
a disjunction between internal state and external
presentation, then Laudine’s acceptance of the killer of
her husband as her new lord – often illogical to modern
readers conditioned by romanticised ideas of love –
makes perfect sense within the narrative framework of
the story.
Lunete’s behaviour becomes more logical in this
context too. Her apparent nonchalance with respect
to the death of her lord appears in stark contrast to
the other townspeople, who are described as enraged,
storming, screaming and ranting as a result of their
anguish (ll. 1109–10, 1189–95). Her own words provide
some insight into the apparent breach between internal
emotion and external behaviour as she tells Yvain:
… je n’os chi plus arrester.
Je porroie tant demourer,
Espoir, gu’ele me meskerroit
Pour che qu’ele ne me verroit
Avec les autres en la presse. (ll. 1337–41)
(… ‘I dare not stay here longer,
If I stay on here with you
Perhaps they’ll begin to suspect me,
Not seeing me there with the others,
Milling in that crowd down there.’)

One would assume that upon joining the crowd she
would display the same symptoms of grief as the others,
suggesting that they too may be performing a ritualised
public enactment of grief. This would further explain
how Chrétien can state, perhaps with some irony, when
Yvain marries Laudine and becomes lord, that:

Illustration from the Laxdøla Saga by Andreas Bloch (1898),
depicting the first meeting between Kjartan and Hrefna.
Photo: Unknown / Wikimedia Commons.

Et li morz est tost obliés:
Cil qui l’ocist est maries
En sa fame, et esamble gisent.
Et les genz aiment plus et present
Le vif c’onque le mort ne firent. (ll. 2167–71)
(… and the dead man forgotten
And the man who killed him married

FORTID | 2/2020
To his wife, and sharing her bed,
And his people are happier with their living.
Lord than they were with the dead one.) (ll. 2165–9)

Fredric Cheyette and Howell Chickering point out
that within twelfthcentury aristocratic society love
signified not only personal feelings (or devotion),
but also political loyalty: the fidelity between a lord
and his (or her) follower.39 The emotions displayed by
Laudine and her people can be understood in relation
to this convention as a sign of feudal tribute rather
than a demonstration of personal (or internal) sorrow.
While the sorrow may be perceived as authentic, it
would nevertheless be intended and understood as an
act of homage, a socially prescribed gesture of feudal
fidelity. Such an interpretation of the scene would
explain the rapid recuperation of both Laudine and
her people once a new lordship has been established
and new feudal allegiance guaranteed. The fact that
the grief exhibited is born out of fidelity or loyalty to a
lord does not negate the existence of personal feelings
or, for that matter, the argument that such publicly
professed fidelity may in effect engender emotions. In
fact, Laudine’s anger seems more severe and harder to
quell at Yvain’s later breach of his promise to return
than previously at the loss of Esclados the Red. This is
so because Yvain has in fact failed to fulfil his duty to
love, as an act of homage, and to honour her (to keep
his word). These are acts born not (or not solely) out of
emotion, but out of social obligation.
According to Cheyette and Chickering, ‘offense to
fidelity was also an offense to love’:
In its routine use in political contexts, ‘love’ signified
political and personal loyalty, a layer of meaning that
the troubadours continually drew upon when they
used ‘love’ in an erotic sense. In their poetry, and
here in Yvain, one meaning did not cancel out the
other, a medieval balancing act that a modern reader
must constantly remember.40

Yvain has transgressed social codes that form the
foundation of aristocratic society. Laudine’s anger,
Yvain’s subsequent madness and the eventual
reconciliation are political situations encoded through
emotional signifiers that were comprehensible and
meaningful to their twelfth-century aristocratic
audience. In fact, the emotional displays of shame and
guilt are critical for the successful re-integration of
Yvain into the social fabric. Yvain’s madness, a symptom
of the shame and guilt felt at his breaching of the social
code and the implicit social ostracism, is necessary to
rehabilitate him. Richard A. Dienstbier points out that
emotions play a fundamental role in the socialising
process of moral behaviour.41 The emotional experience
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of fear, shame and guilt underlies the process of moral
decision-making and hence the successful integration
of an individual into society. Yvain’s subsequent
adventures thus bespeak his internalisation of the
proper moral behavioural codes.
If the scene of Laudine’s mourning does not reveal
an internal emotion, but rather (or also) a politicised
social action, how would one translate it for a reading
community that has different social or political
structures?42 If one assumes, as suggested above, a
feudal act of homage as the underlying motivation
behind the emotional display in the French original,
the translator would have had to reconstruct not only
a recognisable literary demonstration of an emotion,
but moreover a politicised emotion. In the Norse text
Laudine’s mourning is related as follows: ‘hun syrgdi
ok æptí sínn harm stundum fell hun j ouít’ (pp. 35–6)
(‘she mourned and cried out her sorrow. At times she
fell in a faint’) (p. 168).43 The text contains the essential
semantic elements of the episode as described in
the French text (mourning, crying and fainting). Yet
the passage has been both subdued and shortened.
The elaborate depiction of the sorrow, the multiple
swoons and the inconsolable grief, has been reduced
to two sentences stating the bare facts: namely, that
she mourned and cried and sometimes fainted.
More significantly, however, the entire elaborate
demonstration of the grief – that is the tearing of
her hair and the clawing at her face and her clothes
– is entirely missing.44 The ritualised depiction of
the mourning widow – the embodied gestures of
the presumed internal grief – has been eliminated. If
one hypothesises, as suggested above, that the scene
presents a socially prescribed performance in a political
role, assumed here by Laudine and understood as such
by its French audience, this elaborate embodiment of
the grief becomes redundant once the political context
no longer applies.
Conclusion
Medieval Icelandic authors and audiences seem to
have preferred to deduce the internal emotional life of
their fictive characters through acts (but not through
gestures), through somatic indicators (but not through
bodily behaviour) and through verbalisation (but
not through verbal expression). What is noticeable
in the comparison of the Norse translation of Yvain
and the two examples from the sagas is the absence
of either vocalisation or embodiment from both saga
passages. What we have instead is what I would term
‘transference’. The somatic marker of happiness –
i.e., a smile or laughter – is used either to hide actual
emotions or to contain those emotions. In the French
text, there is no need to hide or contain the sorrow as
it is a necessary part of the process of re-establishing
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social balance. As Carol Clover points out, the lament
in Old Norse literature is intimately linked to the
concept of ‘hvöt’ (whetting) as ‘whetting and lamenting
are equivalent and interchangeable elements’ that the
audience would have appreciated and understood.45
This intimate link between lamenting a loss and the
incitement for revenge again shifts the representational
function of emotive behaviour. In the previously cited
example of Guðrún Ósvífrsdóttir, the presumed grief is
veiled by her smile, only to be unleashed twelve years
later in the goading of her sons to revenge – an act
that will ensure that the memory of the dead will be
properly honoured. The delay of twelve years intimates
that this is not a spontaneous outburst of grief, but a
social gesture of remembrance and respect.
In the case of the translated romances, there is of
course no need for whetting as the social conditions
depicted are radically different. Once the correlation
between the literary topos of whetting and lamenting
is broken, the signifying potential of emotive behaviour
is inevitably shifted. There is no need for the Norse
Laudine’s grief to be contained or transferred as there is
no familial obligation which could correspond with the
saga convention of blood-revenge. The disassociation
of the social obligations of the blood-feud society from
the lament leaves the Norse audience to interpret the
emotion itself, detached from both the feudal concern
in the French text and the whetting obligations of
the saga material. Whereas the lament is directly
associated with feudal honour in the French original,
here it is extricated from any such political subtext.
What remains is an emphasis on the emotion itself,
the presumed sorrow. The passage therefore depicts an
effort to adjust an emotive behaviour to new cultural
conventions of emotional representation.
The examples listed at the outset of this chapter
reveal that emotional representation is not only
culturally contingent and socially determined, but
moreover reflects generic dispositions that one must
assume audiences would have recognised and to
which they would have responded. Admittedly generic
distinctions are to some extent modern categorisations
and serve a modern desire for demarcations of the
medieval past. Fixed modern notions may contain
and stabilise the shifting concept of the Middle Ages,
rather than illuminate medieval perceptions of literary
traditions. Nevertheless, such differences suggest
that audiences are likely to have been able to decode
the varying representations of emotion accurately
and to situate them within a political, cultural and,
significantly, generic context, thereby providing those
codes with signifying potential. Since love signalled
political as well as personal loyalty, the feudal subtext
of political manoeuvres, negotiations and resolutions
is intricately interwoven with Chrétien’s apparent
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of these feudal implications. Yet it has maintained
the romance’s generic conventions for representing
emotional behaviour. The subtle tempering of
Laudine’s grief in the Norse translation internalises
the grief and depoliticises it. Rather than serving as a
social gesture, her behaviour signals instead a perceived
emotive interiority. The expression of that presumed
interiority alerts the audience that they are no longer
in the world of feuds, where such interiority must be
masked and projected into action, but in the world of
romance, where emotionality in fact propels the action.

NOTER
*

1

The initial research for this chapter was completed while the
author was a Visiting Fellow at Clare Hall, Cambridge, and
was funded by a research project grant from the Icelandic
Research Fund.
Le Chevalier au Lion ou Le Roman d’Yvain, ed. D. F. Hult
(Paris, 1994), ll. 1150–61. Quotations from the French text
will be cited with the relevant line numbers following the
quotation in the text.

2 Laxdæla saga, ed. E. Ó. Sveinsson, Íslenzk fornrit 5 (Reykjavík,
1934), p. 168 and pp. 179–81.
3 Brennu-Njáls saga, ed. E. Ó. Sveinsson, Íslenzk fornrit 12
(Reykjavík, 1954), pp. 50–51.

Illustration from the Laxdøla Saga by Andreas Bloch (1898), of
Guðrún encountering a ghost at night. Photo: Unknown / Wikimedia
Commons.

narrative concern with love. In the Norse text this
subtext – while not eradicated – is redirected towards
notions of honour. The concept of honour is here again
intimately interlinked with the social circumstances of
medieval Iceland and reflects a personal and familyoriented responsibility, rather than a feudal or classbased concern.
The emotive potency of expression and gestures lies
ultimately in the linguistic and literary conventions for
embodying emotion, and the audience’s engagement
with this emotive content. The demonstrative public
mourning of Laudine, representative of the feudal
context of political allegiance and social obligations,
conveys a social meaning as well as an emotive one.
Similarly the substitution of a somatic marker of
happiness, such as a smile, for an expression of sorrow
in the sagas may well have signalled to its audience
underlying conflicting emotions. These may have
been perceived as a prelude to vengeance, an evocative
gesture within the blood-feud society depicted in the
sagas. The Norse translation of the grieving widow
from the French text has, however, been divested
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beginning of the chapter do not represent the entire spectrum
of female mourning in the sagas, which ranges from the aloof
reaction of Hallgerðr Höskuldsdóttir, to crying, and finally
to whetting (urging family members to vengeance) in the
manner of Guðrún Ósvífsdóttir. Yet they are representative in
the sense that their reactions highlight a comportment that
was presumably recognised by its audience as particularly
meaningful within the matrix of the saga material.
5

For a general discussion of the transmission of French material
into Norse see S. Rikhardsdottir, Medieval Translations and
Cultural Discourse: The Movement of Texts in England,
France and Scandinavia (Cambridge, 2012), and Rittersagas:
Übersetzung, Überlieferung, Transmission, ed. J. Glauser and
S. Kramarz-Bein (Tübingen, 2014), as well as C. Larrington,
‘The Translated Lais’, and other essays in The Arthurof the
North: The Arthurian Legend in the Norse and Rus’ Realms,
ed. M. Kalinke (Cardiff, 2011).

6 For information on the manuscripts see Ívens saga, ed. F.
W. Blaisdell, Editiones Arnamagnæanæ Series B, vol. 18
(Copenhagen, 1979), pp. xi–clv.
7 T. Tulinius, ‘The Self as Other: Iceland and Christian Europe
in the Middle Ages’, Gripla 20 (2009), 199–215, and M. Clunies
Ross, ‘Medieval Iceland and the European Middle Ages’, in
International Scandinavian and Medieval Studies in Memory of
Gerard Wolfgang Weber, ed. M. Dallapiazza, O. Hansen, P. M.
Sørensen and Y. S. Bonnetain (Trieste, 2000), pp. 111–20.
8 For an analysis of the emotive vocabulary of Old Norse see
C. Larrington, ‘Learning to Feel in the Old Norse Camelot?’
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Scandinavian Studies, special issue on ‘Arthur of the North:
Histories, Emotions, and Imaginations’, ed. B. Bandlien, S. G.
Eriksen and S. Rikhardsdottir, 87.1 (2015), 74–94.
9 Within the ‘natural school’, emotions have been quantified as
a limited number of basic emotions that have a biochemical
and neurological origin, generally defined as happiness, anger,
sadness, surprise, fear and disgust (see, for instance, P. Ekman
and W. V. Friesen, ‘Constants across Cultures in the Face and
Emotion’, Journal of Personality and Social Psychology 17.2 (1971),
124–9). The list is extended in P. Ekman, ‘All Emotions Are
Basic’, in The Nature of Emotion: Fundamental Questions, ed.
P. Ekman and R. J. Davidson (Oxford, 1994), pp. 15–19, and
‘Basic Emotions’, in Handbook of Cognition and Emotion, ed. T.
Dalgleish and M. Power (Chichester, 1999), pp. 45–60. While
the categories of basic emotions are useful in terms of defining
generalised cross-cultural behaviour traits, the limited range
excludes the complex landscape of emotional behaviour,
particularly as it is expressed in literature.
10 Barbara Rosenwein’s approach of examining emotion words
used by medieval scholars as means of accessing the vocabulary
of emotion that was available to medieval writers is duly noted
(‘Emotion Words’, in Le sujet des émotions au Moyen Âge, ed.
D. Boquet and P. Nagy (Paris, 2009), pp. 93–106). While this
approach would provide a more concrete notion of words
with a definite emotive association for medieval scholars, it is
unlikely that such a list could encompass the entirety of words
that might have had an emotional attachment or generated
feelings (nor does Rosenwein suggest it would). In the
absence of such a pre-established list of emotion words, I have
therefore opted for a non-discriminatory approach despite
the inherent risk of superimposing modern assumptions onto
these terms.
11 Some of the frequently cited emotion words appearing in the
French text are: ‘amours’ (love), ‘angoisse’ (anguish), ‘dolour’
(suffering, pain), ‘joie’ (joy), ‘ire’ (anger), ‘anui’ (distress, sadness,
sorrow), ‘paour’ (fear), ‘duel’ (affliction, sorrow), ‘mescheoir’
(to fall into depression, sorrow), ‘rage’ (madness, furor, pain),
‘melancolie’ (melancholy, sadness), ‘esbahir’ (feel bewildered),
‘mautelent’ (resentment, angry), ‘aimer’ (to love), ‘a bele chiere’
(cheerful, with a radiant face),’ lié‘ (joyeous), ‘esjoier’ (to be
joyeous), ‘tenir chiers’ (cherish, hold dearly). Cf. also Anatole
Fuksas’s chapter in this book.
12 For information on the manuscripts used, see Hult’s edition.
13 Chrétien de Troyes, Yvain: The Knight of the Lion, trans. B.
Raffel (New Haven, 1987), ll. 673–81. Further quotations will
be cited with line numbers following the quotation in the text.
14 The difficulty in conveying medieval emotion to the modern
reader becomes apparent in the English translation of the
Old French verse. The translator must convey an approximate
equivalence for the perceived emotion being described in the
original and decide whether or not to indicate emotion where
one is either hinted at or nascent in the original. The first two
lines in the French example, for instance, would translate
roughly as the court much appreciating (or esteeming) that
which the king had decided or declared. Raffel has chosen
‘delighted’ to convey this, which has a stronger emotive
impression than ‘esteem’, which conveys a sense of ethical
judgement of the act. Then again, the act of appreciating
a gesture by the king may well have contained feelings of
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delight, which would then be aptly conveyed in the translation.
The necessity of making such translational choices (apparent
in Raffel’s excellent translation) foregrounds the instability of
emotional content and its expression through language.
15 The corresponding Norse words would be ‘gleði’ (glaðazst,
glöddumst, fagnaður), ‘ást’ (elskaði), ‘hræðsla’ (ógn, hræðsla,
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Medieval Translations and Cultural Discourse, particularly pp.
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19 For a discussion of the ‘affective’ body in medieval literature
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and the Arts, ed. C. J. Saunders, U. Maude and J. Macnaughton
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about Emotions in History’, American Historical Review 107.3
(2002), 821–45, at pp. 834 and 837.
21 W. I. Miller, Humiliation and Other Essays on Honor, Social
Discomfort, and Violence (Ithaca, NY, 1993), p. 111.
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26 Laxdæla saga, ed. E. Ó. Sveinsson, p. 168, and The Saga of the
People of Laxardal, trans. K. Kunz, in The Sagas of Icelanders: A
Selection (New York, 2001), pp. 270–421, at p. 381. The English
translation has been adjusted slightly to better reflect the
emotional undercurrent.

27 Ibid.
28 Miller, Humiliation, p. 96.
29 Miller discusses both Hallgerðr’s and Guðrún’s responses to
their husbands’ slayings in ‘Emotions and the Sagas’, pp. 91–2,
and later in his book Humiliation: see particularly pp. 94–7. For
a discussion of smiles or laughter generally in the sagas see
also L. S. Ai, ‘The Mirthless Content of Skarphedinn’s Grin’,
Medium Ævum 65.1 (1996), 101–8, and J. Le Goff, ‘Laughter
in Brennu-Njáls saga’, in From Sagas to Society: Comparative
Approaches to Early Iceland, ed. G. Pálsson (Enfield Lock,
1992), pp. 161–5. For information on the use of smiles as signals
for dramatic irony see, for instance, P. Ménard, Le rire et la
sourire dans le roman courtois en France au moyen âge (1150–
1250) (Geneva, 1969), and J. A. Burrow, Gestures and Looks in
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German courtly literature, more particularly to Gottfried
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one’s breast’ (p. 562) could just as well apply to the romance of
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primary manuscripts indicate that the later versions are
likely to have been modified to some extent from the original
translation, mostly through abridgement. The texts as we have
them today therefore reveal more about their Icelandic reading
communities, particularly in terms of audience predilection
and perception of the texts, than about thirteenth-century
Norwegian audiences. Yet the texts contain varying layers of
cultural influence of the original translative effort and possible
adjustments by later scribes.
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andre enn personen som uttrykker dem. Følelser blir
derimot indre erfaringer som ikke er observerbare for
andre enn føleren. På en hverdagslig måte kan man
si at det er følelsene emosjonene forsøker å uttrykke;
følelsene er emosjonenes referent. De begrepene
som stammer direkte fra spesifikke teoretikere – slik
som emosjonsfellesskap og emotiver – vil brukes slik
teoretikerne selv anvender og definerer dem.

UBEHAGET I NASJONEN
Nasjonalfølelse er en følelse med mye historiografi, men ingen emosjonshistorie.
Samtidig har flere emosjonshistorikere blitt interessert i følelsesuttrykk i politiske
sammenhenger. Hvilke tidligere ukjente sider av nasjonalisme kan emosjonshistorisk
teori belyse?

JA KO B K A A B Y H ELL S T EN I U S
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

N

asjonalisme har vært et av de største
forskningsfeltene i europeisk akademia
siden andre verdenskrig. Det er derfor
synd at historiografien om nasjonalisme
har ignorert et sentralt aspekt ved nasjonalfølelsene: At
de er følelser. Forskere har ofte sett seg fornøyd med å
bekrefte dens tilstedeværelse uten å gå inn i følelsens
funksjon. For å bøte på dette, vil det her gjøres et forsøk på å bygge en bro mellom den omfattende historiografien om nasjonalfølelsenes gestalt, og den stadig
voksende fauna av emosjonshistorisk teori. Samlingsforsøket sikter å skape nye perspektiver ved å behandle
nasjonalisme som noe annet enn en politisk posisjon
eller en ideologi, og heller betrakte det som del av menneskers følelsesliv. For å vise anvendelsespotensialet av
dette perspektivet vil jeg også foreta en analyse av Prestens tale i Henrik Ibsens teaterstykke Peer Gynt – en
passasje som illustrerer det komplekse forholdet mellom forskjellige nasjonalprosjekter og nasjonalfølelser.
For å bygge den teoretiske broen er teksten delt i tre
deler. Den første går ut på å finne plass til nasjonalfølelser i den emosjonshistoriske teorien. De aktuelle teoriene er dem som fremsettes av Carol og Peter Stearns,
William M. Reddy og Barbara Rosenwein, da de åpner

for en undersøkelse av nasjonalfølelser. De reflekterer
også et spektrum av forståelser av hva emosjoner og følelser er, som gir den teoretiske sammenføyningen flere
bein å stå på. Den andre delen vil gi en kort oversikt
over både én generell og én spesiell teori om nasjonalisme. Benedict Andersons vidkjente Imagined Communities står her for den generelle teorien. Denne er valgt
både fordi den gir oss muligheten til å knytte emosjoner til det generelle fenomenet nasjonalisme, og fordi
den har opprettholdt en overraskende stor tilslutning
siden dens tilblivelse i 1983.1 Den mer spesifikke teorien går inn på de norske forholdene, som blir relevant
i analysen av Peer Gynt. Øystein Sørensens teori om de
forskjellige norske nasjonsbyggingsprosjektene svarer
godt til dette behovet. Av hensyn til plass, og leserens
ve og vel, vil kun de mest relevante nasjonsbyggingsprosjektene diskuteres. Jeg vil dermed argumentere for
at Reddys teori gir den mest fruktbare syntesen før jeg
til slutt knytter alle disse elementene sammen i en i en
analyse av Prestens tale fra Peer Gynt.
Som innledning til dette er det viktig å avklare
noen sentrale begreper – særlig med tanke på den
emosjonshistoriske teorien. Med emosjoner menes
alle affektive uttrykk som er/ville vært synlig for

En nasjonal følelse
Før man forklarer hvilken plass nasjonalisme kan ha i
den emosjonshistoriske teorien, er det nødvending å
avklare tekstens forhold til den filosofiske tradisjonen
rundt nasjonalismen. Nasjonalisme har ofte blitt tolket
innunder et omfattende begrep om ideologi. Dette har
betydning fordi de nevnte filosofiske tolkningene av
ideologibegrepet gjør dets makt så utstrakt at enhver
tolkning der ideologi ikke har primat blir umulig.2
Det er to mulige løsninger på dette problemet.
Den først er å ignorere denne teorien, og legge den
emosjonshistoriske teorien til grunn for tolkningen.
Dette blir nødvendig i bruk av Carol og Peter Stearns’
teori. Den andre er å bruke teorier som tillegger
emosjonene de samme totaliserende evnene som andre
tillegger ideologi, slik som William Reddy og Barbara
Rosenwein.
Til tross for det foregående forbeholdet er det
nødvendig å argumentere for at man i det hele tatt
kan snakke meningsfullt om nasjonalisme med
utgangspunkt i den emosjonshistoriske teorien. For
mens man kan ytre en mening på en hissig måte, eller
gi noen et blikk som kan beskrives som kjærlig, og
dermed spore en endring i hvordan sinne og kjærlige
uttrykk kommer frem, er ikke dette like enkelt med
nasjonalisme. De som gråter av nasjonalsangen,
gråter ikke på en nasjonalistisk måte, de gråter
fordi de er rørt. Likevel har emosjonene en sentral
rolle i nasjonalismens etos. Det er få aspekter ved
nasjonalismens ritualer og institusjoner som ikke kan
knyttes til emosjoner, selv om ikke nasjonalismen er
en emosjon i seg selv. Nasjonalismen likner mer på en
følelse uten en tilhørende emosjon, eller en følelse som
involverer en rekke andre emosjoner i sitt eget uttrykk.
Man kan gråte av skuffelse, hyle av sinne, snøfte
av indignasjon eller bli varm av hat som et uttrykk
for nasjonalfølelser, men ingen av disse er nasjonalemosjonen. Det kan derfor virke som at historikere som
ønsker å undersøke nasjonalfølelsene blir tvunget til et
forsøk på å gripe inn i fortidens menneskers sinn, bak
emosjonene. Dette ønsket kan likne på målsetningen til
den mye utskjelte psykohistorien, et tidlig forsøk på å
skrive en emosjonshistorie som få historikere sogner til
i dag. Det er likevel håp for å analysere nasjonalfølelsen
med emosjonshistorisk teori, men det vil fungere ulikt
for hver av teoretikerne som diskuteres her.

PÅ TEMA
Man
kan
analysere
nasjonalisme
med
emosjonshistorisk teori på to måter: Som en emosjonell
stil, eller som opphav til emosjoner – en nasjonalfølelse
etter den definisjonen av følelser som brukes her.
Den teoretikeren man tydeligst kan plassere i den
første kategorien, er Barbara Rosenwein og hennes
teori om emosjonsfellesskap. Teorien muliggjør å se på
nasjonene – og deres forskjellige konseptualiseringer
– som en tilhørighet der en rekke emosjoner enten
er godtatte eller avviste. Det er mulig at nasjonalisme
også kunne blitt analysert som en følelse i Rosenweins
teori, men hun definerer ikke følelser og emosjoner
som noe annet enn affektive uttrykk.4 Det er følgelig
vanskelig å se for seg hvor nasjonalisme skulle fått plass
i denne modellen. Emosjonsfellesskapene bør i stedet
brukes som et metodisk verktøy for å kunne dele inn
fortidens mennesker på en ny måte. Nasjonalisme kan
være delaktig i avgrensningen av et emosjonsfellesskap
som en antagelse, verdi eller et mål, som er tre av
kravene Rosenwein har for et emosjonsfellesskap.5
Hun sammenlikner også emosjonsfellesskapene med
Foucaults diskurser og Bourdieus habitus, i den forstand
at de former forståelser av verdenen. Dette synet er
heller ikke uforenlig med nasjonalismen, særlig om
man tenker på ovennevnte ideologiske tolkningen,
men det bærer med seg noen begrensninger i hvilke
fellesskap som virker mulig. Dette skal jeg derimot
komme tilbake til etter hvert som Rosenweins teori
knyttes til den spesielle teorien for nasjonalisme.
Rosenwein er det tydeligste eksempelet på
nasjonalisme som en emosjonell stil, men ikke det
eneste. Carol og Peter Stearns’ teori om emosjonologi
kan brukes på en liknende måte som Rosenweins,
selv om de også har en teori for hva emosjoner og
følelser er. Begrepet om emosjonologi muliggjør
studiet av samfunnets forventninger og standarder for
emosjoner.6 Hva disse forventningene og standardene
kan romme, er ikke særlig godt definert. Det er
derfor ikke umulig at nasjonalisme kan falle inn
under emosjonologi som en av disse forventningene
eller standardene. Dette muliggjør i så fall en studie
av nasjonalisme, men med ett forbehold. For at
nasjonalisme skal få innpass i emosjonologien, kan
den ikke forstås som den type totaliserende ideologi
som ble diskutert tidligere. Nasjonalisme forstått som
en ideologi kan ikke innkapsles i noe så smalt som
forventning eller standard.
Til sist bør man også nevne Reddys emosjonsregimer og emosjonstilfluktssteder, selv om den øvrige teorien
hans åpner for andre tolkninger av nasjonalisme. Emosjonsregimer og -tilfluktssteder fungerer på en liknende
måte som emosjonsfellesskap i den forstand at de kan
sameksistere, både innunder hverandre og ved siden av
hverandre. Det er derimot en del usikkerhet rundt hvor
stort omfang et emosjonsregime har, og om det må
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være knyttet til politiske regimer.7 Reddy selv knytter
regimene enten utelukkende til politiske regimer, eller
både politiske regimer og kulturelle hegemonier.8 Om
sistnevnte er tilfelle, er anvendelsesmulighetene mye
større. Tillegget med emosjonstilfluktssteder gjør at også
mindre nasjonsprosjekter kan fanges opp.
Ekteparet Stearns har som tidligere nevnt et
begrep om følelser, og man kan derfor tenke seg at
nasjonalfølelser kan ha en plass i deres teori. Problemet
er at de definerer emosjonenes bakenforliggende
følelser som «a complex set of interactions among
subjective and objective factors, mediated by neural/
hormonal systems».9 Nasjonalfølelsen må derfor få
plass i disse objektive/subjektive faktorene, eller i
nerve-/hormonsystemet. Hvis den kan plasseres her,
blir de helt utilgjengelige som et forskningsobjekt.
Teorien de fremsetter gir ikke historikerne et verktøy
til å gripe inn i denne dimensjonen av fortidens
mennesker. Det vil derfor være umulig å undersøke
denne delen av mennesket.
I Reddys teori får derimot nasjonalisme plass to
forskjellige steder. Den første plassen er i teorien om
emotiver, argumentet om at emosjonene har en referent
eller et utspring.10 Reddy ser på følelser som summen
av alle assosiasjoner og tanker som følger en emosjonell
aktivisering.11 Det er mulig at en nasjonalfølelse kan
være en av assosiasjonene som utgjør en følelse. I
så fall kan Reddys emosjonelle navigering foregå
mellom – og i – forskjellige nasjonsprosjekt. Det
er derimot et annet element av Reddys teori der
nasjonalismen ser ut til å passe bedre inn. Følelsene
er ikke predestinerte biologiske reaksjoner, de er også
avhengige av de kulturelle og sosiale omstendighetene
subjektet føler i. Disse omskiftelige faktorene utgjør
en kompleks bevisst og ubevisst fortolkningspraksis
av verden Reddy betegner som «oversettelse».12 Denne
oversettelsen betinges igjen av en teori eller koder som
muliggjør en forståelse og gruppering av verden. (For å
unngå forveksling med annen teori, vil Reddys begrep
om teori som det formende for oversettelser herved
skrives i kursiv.) Teori kan ligne på diskurser eller det
totaliserende begrepet om ideologi som åpner for
at teori har primat i menneskets sinn. Det vil i så fall
degradere studien av emosjoner til en studie av teoriens
utslag. Reddy unngår derimot dette ved å gi subjektet
en mulighet til å avvise teorien om nok erfaringer ikke
lar seg meningsfullt oversettes av teorien.13 Her kan
nøkkelen til nasjonalismens rolle hos Reddy ligge, som
en teori som ordner verdens erfaringer ved å betinge
subjektets oversettelse av erfaringer. I så fall trenger
ikke nasjonalfølelsen å ha en egen tilhørende emosjon,
ikke engang en egen følelse. Nasjonalfølelsen som teori
betinger hvilke følelser man kan ha, den gestalter det
følelsesmessige spektrumet.
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Teorier om det nasjonale
I Imagined Communities foreslår Anderson en modell
for hvordan nasjoner kan forstås, og hvordan de kom
til. Han argumenterer for at nasjoner er forestilte
politiske fellesskaper, som må konseptualiseres som
begrensede og uavhengige entiteter.14 I Europa
kom nasjonene til ved at den nye trykkpressen
undergravde skrifthegemoniet latin hadde hatt, ved å
masseprodusere tekster på de ulike nasjonalspråkene.
Deretter dannet en industriell forståelse av tid og nye
avislesevaner grunnlaget for en fellesskapsdannelse som
var helt umulig tidligere. En bredere del av befolkningen
kunne forestille seg et fellesskap av anonyme og ukjente
mennesker som liknet på dem selv. Den forestilte
gruppen opplevde de samme tingene gjennom den nye
bok- og avislesing, og forestilte seg at de opplevde dette
til samme tid. Slik ble det mulig å skape fellesskaper
med en ukjent mengde mennesker man aldri ville treffe.
Denne nye typen fellesskaper var et radikalt brudd
de som hadde eksistert før den industrielle tiden og
avislesingen ble utbredt. Slik ble også kristendommens
rolle som meningsgivende ramme – som hadde vært
dominerende i Europa – gradvis forvitret og ble
erstattet av nasjoner.15 Den nye nasjonalismen var
ikke en bevisst ideologisk holdning, men et kulturelt
fellesskap, slik det kristne fellesskapet hadde vært før
nasjonalismen. En interessant implikasjon av teorien er
at kristendommens og nasjonens meningsramme ikke
kan sameksistere, men står i opposisjon til hverandre.
Dette blir viktig i lesningen av Peer Gynt.
Andersons teori om nasjonalisme virker nesten
skreddersydd til å passe inn som en av Reddys teorier.
Nasjonalismen er med på å forme hvilke følelser man
kan ha, og kommer til etter at nye erfaringer overstiger
den gamle teoriens oversettelsesegenskaper. Den nye nasjonale rammen kan også forstås som en emosjonologi,
der det ligger en forventning eller norm om nasjonal
tilhørighet. Om man følger noen tolkninger av sammenhengen mellom emosjonologien og emosjonene
i C. og P. Stearns’ teori, kan også en nye emosjonologi
føre til internaliseringen av nye emosjoner.16 Dette ville i så fall forklart hvordan nasjonalfølelser kan oppstå.
Andersons nasjoner vokser også frem i Europa omtrent
samtidig som ekteparet Stearns mener det foregikk et
større skift i emosjonologien, som åpner for at nye nasjonalfølelser kan ha vært en del av dette skiftet.17 Andersons teori er også forenlig med emosjonsfellesskap.
Rosenwein skriver at noen emosjonsfellesskaper er
overordnede, mens andre er mindre. De kan også være
tekstuelle, skapt av ideologier og felles holdninger.18 Det
er ikke vanskelig å se for seg at et forestilt fellesskap –
skapt av trykkpressen og et felles språk – kan fungere
som et av disse overordnede emosjonsfellesskapene.
Det er heller ikke vanskelig å se for seg at nasjonalismen kan være formende for forståelsen av verden, slik
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var ikke alene om å forfekte et nasjonsbyggingsprosjekt basert på konstruerte «raser». Pangermanistene
hadde liknende ambisjoner som skandinavistene, men
ønsket å samle alle de «germanske stammene» fremfor
bare de skandinaviske folk. Det var allikevel ikke en ren
rasetenkning, pangermanismen ble også forsvart på et
kulturelt grunnlag. Bjørnstjerne Bjørnson hadde sågar forsvart prosjektet med håp om at både etnisitet og
kristendom kunne føre dem sammen.26

Winston Churchills begravelse. Foto: Annie Spratt, Unsplash.

diskurs/habitus-delen av emosjonsfelleskapene fordrer.
Der Andersons teori er medrivende på et generelt
plan, fanges detaljene ved den norske nasjonalismen
bedre opp av Øystein Sørensen, som går inn i en kompleksitet som naturlig nok ikke eksisterer i Andersons
mer universalistiske teori.19 Sørensens tese om de forskjellige norske nasjonsbyggingsprosjektene har også
fått mer resonans i den norske historiografien enn Anderson.20 Denne tesen går ut på at det ikke eksisterte en
enhetlig forestilling om det norske eller en konsensus
om hvordan den norske nasjonalismen skulle gestaltes.
Tvert om pågikk det en konstant hegemonikamp mellom tilhengere av forskjellige forståelser av det norske,
forskjellige nasjonsbyggingsprosjekter.21 Å kombinere
Sørensen og Anderson kan ved første øyekast virke som
noe mellom en teoretisk eklektisisme og et grovt selektivt utvalg, men Anderson åpner selv for denne muligheten. Den «offisielle» og statsstøttede nasjonalismen
Anderson beskriver, var et bevisst og uttalt nasjonsbyggingsprosjekt som konkurrerte med andre slike prosjekter, lik de prosjektene Sørensen beskriver.22
Sørensen skriver om 14 forskjellige prosjekter, der
særlig tre stykker var maktfaktorer i årene Peer Gynt
skriver seg fra: nasjonalromantikken, skandinavismen
og pangermanismen.23 Nasjonalromantikken er trolig
det mest kjente av disse prosjektene og hadde sin mest
innflytelsesrike periode mellom 1840- og 1860-årene.
Nasjonalromantikerne mente det «virkelige» Norge
måtte ligge i den norske bondekulturen fremfor den
urbane kulturen. Henrik Ibsens tidlige forfatterskap
assosieres gjerne med nasjonalromantikken, men han
hadde tatt avstand fra dette innen Peer Gynt ble skrevet.24 Der nasjonalromantikerne var opptatt av kultur,
agiterte skandinavistene for et nasjonsprosjekt basert
på etnisitet, slik den italiensk og tysk sammenslåing
hadde vært.25 En norsk bondekultur kunne ikke være
basis for en interskandinavisk nasjonalisme, til det var
den for særegent ‘norsk’. Konstruksjonen av en skandinavisk fellesidentitet måtte derfor være basert på en
forestilling om et «rasefellesskap». Skandinavistene

En samling av teorier om nasjoner og emosjoner
Delingen av nasjonalismen i flere nasjons-byggingsprosjekter ser ut til å passe Rosenweins teori som hånd i
hanske. Siden emosjonsfellesskapene kan eksistere både
innunder hverandre og parallelt, passer det fint med flere parallelle nasjonsbyggingsprosjekter som alle kommer fra den samme overordnede forståelsen av nasjonalisme som noe positivt. Det er likevel noen problemer
med å bruke Rosenwein. Det er ikke tydelig hvor tydelig forskjellige emosjonsfellesskaper kan demarkeres,
og hvor uniformt et slikt fellesskap må være. Som tidligere nevnt skriver Rosenwein at et emosjonsfellesskap
bindes sammen av «assumptions, values, goals, feeling
rules, and accepted modes of expression», og sammenlikner fellesskapene både med diskurser og habitus.27
Om alle individene skal tenke og føle det samme om
alle disse faktorene for å kunne utgjøre et emosjonsfellesskap, er det vanskelig å si om fellesskapene kan ha
mange medlemmer. Dette ville i så fall krevd at faktorene er svært vagt definert. Tilsvarende, om de ikke
trenger å tenke/føle det samme om alle kravene, hvor
går grensen mellom ett fellesskap og et annet? Denne
forvirringen gjør emosjonsfellesskapene mindre anvendelige og innbyrdes adskilte enn de forskjellige nasjonsbyggingsprosjektene i Sørensens teori, som skilles
klart fra hverandre i sine politiske målsetninger. Dette
gjør det også vanskelig å avgjøre hvordan emosjonsfellesskapene forholder seg til hverandre, om grensene for
de større og de mindre fellesskapene som ligger over
hverandre.28 Dessuten, dersom emosjonsfellesskapene
må utgjøre så radikalt forskjellige forståelsesrammer
som diskurser og habitus, er det vanskelig å se for seg at
Sørensens nasjonsbyggingsprosjekter oppfyller kravene.
Alt dette gjør det vanskelig å se nytten av å anvende
Rosenwein om nasjonsbyggingsprosjektene, og følgelig
er ikke emosjonsfelleskap en sterk kandidat til å binde
sammen emosjonsteori og nasjonalismeteori på annet
enn det generelle planet.
Emosjonologi ser ikke ut til å være et mer fleksibelt alternativ enn emosjonsfellesskap. Som tidligere
nevnt er det vanskelig å se hvordan nasjonalfølelser skal
få innpass i ekteparet Stearns’ definisjon av emosjoner, men Andersons overordnede forklaring kan få en
plass i emosjonologien. Det er derimot ikke mulig å ta
opp den differensieringen som Sørensens nasjonsbyg-
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gingsprosjekter krever. Emosjonologi er definert som et
samfunns-fenomen, ikke et gruppefenomen. Om man
allikevel prøver på dette, må man omdefinere samfunn
som noe annet enn det som ligger innbakt i teorien.
Dermed makter hverken Rosenwein eller C. og P. Stearns å inkorporere det detaljnivået en nærgående forklaring av norsk nasjonalisme krever. Dette betyr ikke
at de bør kullkastes. De kan fortsatt anvendes på et generelt nivå, men dette gjør dem også så abstrakte at det
er vanskelig å anvende dem som metode, og ikke bare
teori.
Den som bedre lar seg tilpasse til dette andre nivået
i analysen, er Reddy, men man må finne plass andre
steder enn i teori. For der Andersons nasjonalisme
best kan beskrives som en teori, er ikke dette like
lett med nasjonsprosjektene. Som med Rosenweins
sammenlikning mellom emosjonsfellesskaper og
diskurser, er det de erfaringsformende aspektene ved
teori som gjør at nasjonsbyggingsprosjektene ikke
passer inn. Prosjektene er ikke konseptualisert så
radikalt at de former tilhengernes virkelighet. Det
er derfor mer nærliggende å analysere de forskjellige
nasjonsprosjektene som emosjonsregimer eller
emosjonstilfluktssteder.29 Dette muliggjør deres
sameksistens og opprettholder skillene mellom dem,
samt at det muliggjør en maktanalyse av forholdet
mellom dem som ingen av de andre teoriene åpner
for. Reddys teori ser dermed ut til å være den av de tre
foreliggende emosjonsteoriene som best fanger opp
begge nivåene i nasjonalismeutviklingen i Norge, både
Andersons og Sørensens.
Prestens tale som maktkamp
Ibsen var i løpet av livet sympatisk innstilt til alle de
tre nevnte nasjonsbyggingsprosjektene. Han skal visstnok ha sagt at han selv «begyndte med at føle mig som
Normand, udviklede mig så til Skandinav, og er nu
havnet i det alment germanske».30 Allerede rundt den
første slesvigske krigen i 1848 hadde Ibsen fattet interesse for det skandinavistiske nasjonsbyggingsprosjektet, men brøt ikke endelig med nasjonalromantikken
før han skrev Brand og Peer Gynt etter den andre slesvigske krigen i 1863-4.31 Det endelige bruddet var parallelt med Ibsens tiltagende skeptisisme til den nasjonalromantiske panteismen der staten virket til å være
en forlengelse av det guddommelige. Forkastelsen av
panteismen fikk naturlig nok konsekvenser for hvordan
han skrev om statspositive nasjonsprosjekter, men passet bedre med det pangermanistiske prosjektet. Disse
stridighetene kan ses i de emosjonelle konfliktene som
ligger nedfelt i Peer Gynt. Selv om vi skal være forsiktig
med å lese et skjønnlitterært prosjekt som en inngang i
Ibsens egne meninger, vil analysen uansett avdekke det
fruktbare potensialet som ligger i slike analyser.
Det er naturligvis for omfattende å ta for
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Norsk bondebegravelse av Erik Werenskiold (1885). Wikimedia
Commons.

seg alle de delene av Peer Gynt som kritiserer den
norske nasjonalismen, følgelig skal den forestående
analysen omhandle «Prestens tale» fra femte akt.33
Talen fremføres for et gravfølge av de etterlatte
etter en navnløs bonde fra Peer Gynts hjemtrakter,
Gudbrandsdalen. Kort fortalt har talen to deler.
Den første delen starter med gjenfortellingen av
hendelsesforløpet på en sesjon som ble holdt i
Gudbrandsdalen under Napoleonskrigene. Mens de
fleste rekruttene lo høylytt og tok lett på tanken om
å innrulleres, hadde den navnløse bonden kappet av
seg fingeren for å ikke bli kalt inn til tjeneste. Dette
avslørte han på sesjonen, og måte tåle reprimander,
både i form av kjeft fra kapteinen og en spissrotgang fra
de andre rekruttene.34 Den andre delen av talen handler
om bondens liv etter denne hendelsen. Presten forteller
at bonden levde et isolert liv med sin familie, og at
han ellers oppførte seg keitete og utilpass i nærheten
av andre. Han bar åpenbart på skammen fra sesjonen
hele livet, og skjulte sin avkappede finger for alle
utenom familien. Hans holdning til å tjenestegjøre for
Norge i krig endret seg åpenbart heller ikke. «de Ord,
der malmfuldt skulde Hjerter naa. / Folk, Fædreland,
det lysende, det høje, / stod stedse slørt af Taager for
hans Øje.»35 Presten slår likevel fast at bonden var en
god mann, nettopp fordi han holdt hardest om sine
egne. Han sier sågar at «den Mand staar knappt som
Krøbling for sin Gud!» Talen er altså en hyllest av
denne ikke-nasjonalistiske bonden. Hvordan kan
denne talen forstås i en kontekst av dragkamp mellom
forskjellige nasjonsbyggingsprosjekter, og i lys av
emosjonshistorisk teori?
Det er en åpenbar dissonans mellom bondens foretrukne emosjonelle stil, og den stilen bondens omverden lever etter. Der rekruttene fryder seg over sesjonen
og kapteinen blir tydelig sint over bondens manglende
nasjonalfølelse, gir bonden tydelig utrykk for å føle seg
til bry og være redd i møte med andre. Denne emosjonelle dissonansen kan tolkes på flere måter, men særlig
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to tolkninger knytter seg til en kritikk av den norske
nasjonalismen. Den ene tolkningen er at hyllesten av
bonden er en kritikk av hele den nasjonalistiske meningsrammen og emosjonsstilen. Om man følger den
teoretiske syntesen av Anderson og ekteparet Stearns/
Rosenwein, er denne meningsrammen og emosjonsstilen en sentral del av det generelle nasjonalistiske prosjektet. Hvorfor skal bonden bry seg om konge og fedreland og de tilhørende emosjonene, når han kan stå
med hevet hode i himmelriket? Dette er en interessant
tolkning, men passer dårlig overens med de meningene Ibsen gir uttrykk for utover Peer Gynt. Ibsen ønsket
ikke å avskaffe nasjonalismen, men agiterte for et annet
nasjonsbyggingsprosjekt enn det rådende nasjonalromantiske. Denne tolkningen får ikke plass med det teoretiske utgangspunktet Rosenwein/Stearnsene tilbyr,
og teorien virker dermed mindre nyttig for historikere.
Den andre måten å forstå det åpenbare emosjonelle
ubehaget bonden tilskrives, er via syntesen av Sørensen og Reddy. Det er tydelig at bonden opplever en
slags emosjonell lidelse, i alle fall ubehag, i møte med
det emosjonsregimet han omgis av. Dette regimet gir
ham åpenbart såpass lite emosjonell frihet at han ikke
klarer å uttrykke seg emosjonelt i offentligheten på den
måten han klarer i den private sfæren. Familien tjener
derfor som et slags emosjonstilfluktssted i fortellingen,
der bonden føler seg tryggere og kan vise frem sin avkappede finger uten å bli dømt for en manglende nasjonalfølelse. Bonden skiller seg også fra hans omgivelser i
den kristendommen han utøver og hans intense følelser
for sin familie. De emosjonelle båndene som sørger for
at han står nærmere Gud enn noen andre, er inkommensurable med det nasjonalromantiske emosjonsregimet. Slik leder Ibsen leseren inn i tanken om at et an-

Begravelsen av Edvard Munch (1904-05). Reproduksjon av Halvor
Bjørngård, Munchmuseet.

PÅ TEMA
net emosjonsregime må være bedre. Dette alternativet
blir ikke navngitt, og det kan både være noe antinasjonalistisk eller et annet nasjonsbyggingsprosjekt. Samtidig er det i tråd med den tidligere tolkningen av Ibsens
forhold til nasjonalisme nærliggende å tro at han ville
foreslått et alternativt nasjonsbyggingsprosjekt. Dette
viser at Reddys teori åpner for flere tolkninger som gjør
den mer interessant å bruke for historikere. Det er samtidig viktig å påpeke at det hadde vært vanskelig å etablere en meningsfull tolkning av emosjonens politiske
funksjon i «Prestens tale» uten bruk av emosjonshistorisk teori, det være seg Reddy eller andre. Emosjonshistorisk teori åpner for undersøkelser historikere tidligere
ikke har kunnet gjøre.
Konklusjon
Det er liten tvil om at emosjonshistorie og
nasjonalismeteori er forskningsfelt som kan føres
tettere sammen, men dette fordrer at man skaper seg
en adaptiv og allsidig teori. Innenfor forskningen på
nasjonalisme i Norge har det her vært argumentert
for at Benedict Anderson og Øystein Sørensen lar
seg syntetisere til en særlig fruktbar forklaring på den
norske nasjonalismen. Denne syntesen forklarer både
hvordan nasjonalismen kunne oppstå i Norge, men
også hvordan den beveget seg mellom forskjellige
former, som nasjonalromantikken og skandinavismen.
Av mulige emosjonshistoriske teorier viser
Carol og Peter Stearns, Barbara Rosenwein og
William M. Reddy potensial til å kunne inkorporere
nasjonalismeteorien, men som diskusjonen har vist,
er det bare Reddys teori som er tilpassingsdyktig
nok. C. og P. Stearns har en teori som ikke gjør det
åpenbart hvor nasjonalismen ville passet inn som
emosjon. Om man forsøker å se nasjonalismen i
sammenheng med emosjonologi, kan man forklare
nasjonalisme på et generelt nivå, men teorien er ikke
finmasket nok til å forklare de indre stridighetene i
nasjonalismen som Sørensen beskriver. Tilsvarende
sliter Barbara Rosenwein med et underutviklet
emosjonsbegrep, samt uavklarte grenser mellom
emosjonsfellesskap som umuliggjør forsøket på å holde
nasjonsbyggingsprosjekter så analytisk adskilt som
Sørensen forstår dem. Den eneste som klarer å ta opp
begge nivåer på en tilfredsstillende måte, er Reddy. Ikke
bare kan den generelle nasjonalismen forklares som
en teori, men de mindre nasjonsprosjektene kan også
forklares ved hjelp av emosjonsregimer og emosjonstilfluktssteder. Nasjonalismen kan dermed forstås
som både en emosjon og en maktkamp hos Reddy,
som gjør den særlig nyttig for historikere. Forskjellen
i forklaringskraft kommer også særlig tydelig frem
i en analyse av Ibsens kritikk av nasjonalisme i Peer
Gynt. Der Rosenwein og Stearns bare makter å
forflate kritikken til et simpelt for/mot-spørsmål,
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åpner bruk av Reddy også for en tolkning av Peer Gynt
som et innlegg i en maktkamp mellom forskjellige
nasjonsbyggingsprosjekter.
Den
avdekker
en
kompleksitet som ikke er mulig å oppnå med de andre
teoriene.
Der forskning på nasjonalisme har vært et av de
viktigste forskningsfeltene i Europa siden andre
verdenskrig, har den hatt et svært endimensjonalt
syn på nasjonalfølelser. Emosjonshistorien evner å
inkorporere den politiske historien om nasjonalisme,
og plassere den innenfor et fornyet kulturhistorisk
paradigme med støtte i psykologi og nevrovitenskap.
Dette åpner ikke bare for helt nye forståelser av hvordan
nasjonalismen fungerer, men også hvordan en rekke
andre tidligere politisk-historiske felt kan undersøkes.
Fremfor noe annet er den emosjonshistoriske teorien et
ypperlig verktøy som hjelper historikere i deres forsøk
på å løfte de nasjonale følelsene ut av en historisk
umyndiggjøring og fortielse.
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hos den unge Henrik Ibsen», i Kyrka och nationalism i Norden
: Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under
1800-talet, red. Ingmar Brohed (Lund: Lund University
Press, 1998), 216-7 og 222; Sørensen, Kampen om Norges sjel,
242; Henrik Ibsen, «En broder i Nød!», i Digte (Kristiania,
Gyldendalske boghandel, 1919), 8-10.
32 Bø. «Nasjonalisme, skandinavisme», 219.
33 Henrik Ibsen, Peer Gynt : Et dramatisk dikt¸ kommentarutgave
ved Asbjørn Aarseth (Oslo, Universitetsforlaget, 1993),
143-146.
34 «Spissrotgang (eldre forhold) militær straffemetode; den
skyldige måtte gå mellom to rekker soldater som med hver sin
kjepp slo ham på naken rygg». Ibsen, Peer Gynt, 240.
35 Passasjen er så vakker at den fortjener gjengis i sin helhet:
«Han var en kortsynt Mand. Udover Ringen / af dem, ham
nærmest stod, han intet saa. / For ham lød meningsløst, som
Bjælders Klingen, / de Ord, der malmfuldt skulde Hjerter naa.
/ Folk, Fædreland, det lysende, det høje, / stod stedse slørt af
Taager for hans Øje.»
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FØLELSER I ANTIKKEN OG
DET GAMLE EGYPT
Følelser er et aktuelt tema i en tid med store demografiske endringer. Møter mellom
mennesker fungerer best når vi forstår hverandre, og følelser er en viktig del av det vi
kommuniserer. Diskusjoner om følelser kan være tjent med et historisk perspektiv, noe
Kulturhistorisk museums nye utstilling, Følelser i antikken og det gamle Egypt, tilbyr.

M A R I NA P R U S AC LI N D H AG EN
Førsteamanuensis i klassisk arkeologi og fagansvarlig
ved Kulturhistorisk museum.

Da størsteparten av samfunnet ble stengt på grunn
av smittefaren, måtte vi finne nye måter å være
sammen på, fortrinnsvis digitalt. De fleste av oss
ble oppmerksomme på hvor viktig sosialt samhold
og samarbeid er for at vi som individer skal ha det
bra. Egne og andres følelser fremstod plutselig
som viktigere å ta vare på, enn hva som hadde blitt
tendensen i den normale, travle hverdagen. Frykten
for sykdom og død spredde seg i takt med at antallet
smittede økte. Kjærligheten til familie og venner, som
vi ikke kunne møte som vanlig, ble tydelig. Sorgen og
savnet etter de som døde var et sjokk for de pårørende,
og for alle andre som fulgte med på nyhetene om
tilstanden både i Norge og i andre land. Samtidig
vokste håpet om at viruset skulle bli bremset, fordi alle
samarbeidet om å følge retningslinjene for å begrense
smittespredning.
Den nye utstillingen ved Kulturhistorisk museum
(KHM) er bygget opp omkring nettopp disse følelsene:
Frykt, kjærlighet, sorg, savn og håp. Selv om følelser er

komplekse, og ikke alltid kan sorteres i slike kategorier,
er en form for organisering en nyttig innfallsvinkel i
forsøket på å forstå mennesker fra et annet sted og en
annen tid.
Idéen bak utstillingen
Det finnes ulike meninger om hvorvidt det er mulig
å sammenligne opplevelser av følelser på tvers av tid
og rom. Forskjellige fagmiljøer har ulike perspektiver.
Noen argumenterer for at enkelte uttrykk for følelser
er universelle.1 Andre anser derimot følelser som
kulturelt betinget.2 De fleste forskere ser imidlertid
ut til å mene at noen følelser, og uttrykkene for dem,
kan være universelle, mens andre er kulturelt betinget.3
Historiske studier viser videre at uttrykk for følelser
kan være tilnærmet de samme gjennom et par årtusen,
slik den klassiske arven viser.4 Spørsmål om kultur og
følelser griper inn i en overbyggende kulturhistorisk
debatt om identitet og sosiale koder og ulikheter.
Idéen bak utstillingen sprang ut av spørsmål
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omkring uttrykket for, og forståelsen av, følelser i tid og
rom. Kan eksempler på visuelle uttrykk for følelser i den
tidligste fasen av den vestlige kulturhistorien, antikken,
belyse hvordan følelser kommuniseres? Antikken,
den greske, etruskiske og romerske kulturhistorien i
middelhavsområdet, dateres i vid forstand fra omkring
det syvende århundre f.Kr. til det femte århundre e.Kr.5
Det er bevart en rik mengde tekster fra denne perioden,
og billedkunsten viser at det fantes et avansert repertoar
av positurer, gester og symboler.6
De forskjellige folkegruppene i middelhavsområdet
handlet med hverandre, og de utvekslet idéer og
tradisjoner. Grekerne og romerne hadde tett kontakt
med egypterne, som hadde en storslått arkitektur,
en omfattende kosmologi, sosial organisering, og
som utviklet et skriftspråk allerede omkring 3200
f.Kr. Ved å kombinere gjenstander fra Antikk- og
Egyptsamlingene kan KMH invitere til nyansert
tenking på uttrykk for følelser i tid og rom.
Utstillingskonseptet
Hvordan kan uttrykk for følelser fra midten av det
tredje årtusen f.Kr. til midten av det første årtusen e.Kr.
fremdeles være meningsbærende? Kan kunnskap om
følelser fra et annet sted til en annen tid være viktig
for forståelsen av følelser i møte mellom ulike kulturer
i dag? Utstillingen ble designet for at publikum skulle
samle seg om slike spørsmål, observere, studere,
diskutere og kontemplere. Snøhetta, et av Norges
fremste arkitektur- og designselskaper, ble engasjert
for å gjøre utstillingen til
et helhetlig konsept, med
det fysiske rommet som en
arena der publikum kunne
møtes og samles i tett
kontakt med gjenstandene.
Resultatet ble et femten
meter langt bord dekket
med gjenstander som
møter
publikum
i
øyenhøyde
(Fig.
2).
Omkring bordet er det
plassert benker der man kan sette seg på skinntrukne
seter – og gjerne bli sittende.
Leselamper er festet til bordet, som i et gammelt
bibliotek, og innbyr til fordypning, skriving og tegning.
Utstillingen skal brukes, ikke bare sees. Kombinasjonen
av langbord og leselamper innbyr til samtaler om
følelser, men lengden på bordet gjør det også mulig å
finne en plass for seg selv. En bok er utgitt i forbindelse
med utstillingen, med essays som oppmuntrer til
ettertanke, og beskrivelser av gjenstandene som
forankrer dem i antikkens verden og det gamle Egypt
(Fig. 3).7 På veggene er det tekster, sitater, tidslinje og
kart, som plasserer temaet i en historisk kontekst.

Fakta: Utstilling om følelser
Kulturhistorisk museum har åpnet en ny utstilling,
Følelser i antikken og det gamle Egypt. Her rettes
søkelyset mot hvordan emosjoner kom til uttrykk i
antikken og det gamle Egypt. Noen av gjenstandene
har aldri vært vist frem før, mens andre er plassert i
en aktuell kontekst. Utstillingen skulle åpnet 13. mars,
dagen etter at tiltakene mot Covid-19 ble innført,
men måtte vente til museet åpnet igjen den 19. mai.
Museet ligger på Tullinløkka og har åpent hele året:
Tirsdag-søndag, kl. 10-16. Studenter ved UiO har
gratis inngang.
Det
har
blitt
vanlig
med
interaktive
museumsutstillinger, men Følelser i antikken og det gamle
Egypt er blottet for digitale hjelpemidler. Fraværet av
skjermer og lyder styrker opplevelsen av å besøke et
gammelt bibliotek, eller, om man vil, et atelier. I denne
salen handler det om kunnskapsbasert refleksjon,
diskusjon og kontemplasjon. Viten og ettertanke står i
sentrum.
Et aktuelt tema
Samtidig med at humanistisk forskning har
blitt inspirert av psykologisk, sosiologisk og
sosialantropologisk forskning på følelser, har bøker om
følelser blitt bestselgere.8
Temaet er superaktuelt,
kanskje som en del av
kulturmøtene som følger
globaliseringen. Men også
på grunn av de sterke
kollektive
emosjonene
som preger det politiske
bildet i Europa, USA, og
andre deler av verden, der
populismens bruk av, og
manipulasjon av følelser er
påfallende.
Strømninger i forskningen er ikke uavhengig av øvrig samfunnsliv, og det er normalt at fagområder låner
av hverandre. Når trender avslører tydelig interesse for
litteratur om følelser hos befolkningen, er det nødvendig med forskning på temaet, slik at informasjonen blir
kvalitetssikret. Historisk forskning er viktig, ikke bare
med tanke på de «store» kollektive emosjonene, som
for eksempel har ledet til kriger og revolusjoner, men
også de «små», individuelle følelsene, som sier noe om
det å være menneske. I et antikkhistorisk perspektiv har
et prosjekt ledet av Angelo Chaniotis vært banebrytende, og interessen for temaet er økende.9 En del av
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bygninger, og Medusa var ment som et skremsel mot
uønskede gjester.
Andre perspektiver på døden, som også uttrykker frykt, er å hente fra de greske tragediene. En av de
fremste greske dramatikerne, Sofokles, er avbildet i en
portrettherme fra det første århundre e.Kr., en romersk
kopi av en original fra 340-330 e.Kr. (Fig. 7). Tragediene
er også representert i form av en teatermaske på et sarkofagrelieff. Øynene og munnen er vidåpne, som frosset i et tidløst skrik.
Kjærlighet og glede
Gresk og romersk poesi
vitner om sterke følelser
som kjærlighet og glede.
Et fragment av en hånd
kan fremkalle ømhet. En
skulptur av en hare var
kanskje en gave fra en elskende til den elskede, for
harer var kjærlighetsgaver,
og symboliserte fruktbarhet. En liten torso, som
kanskje var en del av en
skulptur av kjærlighetsguden Amor, er en påminnelse
om at pilene han skjøt ikke alltid traff der man kunne
vente. Altså var fornuft gjerne adskilt fra kjærlighet, i
antikken som til alle andre tider. Amors mor, Afrodite,
var også en upålitelig figur, som ofte fremstilles med
fallende gevanter, som avslører kvinnelige former. En
fragmentarisk statuett som står utstilt på bordet viser
en fremhevet, sensuell mage.
En mer sober motpart er å hente fra Apollons verden, der de syv musene skjenket menneskene inspirasjon til utøvelsen av de skjønne kunster. Et vakkert
marmorhode, som sannsynligvis fremstiller en muse, er
brukt som tittelbilde for utstillingen, fordi kunst bidro
til glede i en tid da et menneskeliv normalt var kort (se
over, fig. 1).
En vitrine med greske vaser kan symbolisere fest og
glade måltider, selv om de i hovedsak sannsynligvis er
gravfunn. Gravgaver vitner imidlertid om hva som var
viktig i livet, og familie og venner var av stor betydning.
Måltidene som fant sted på gravene vitner om riter som
holdt minnet om de døde ved liket. I antikken var det
å bli husket av grunnleggende betydning, og de etterlatte viste omsorg gjennom riter som inkluderte den
døde. Selv om noen vaser som ble lagt ned i gravene
som gaver var bemalt med motiver med sørgende figurer, eller andre symboler som henspilte på døden, kunne
andre være dekorert med mytologiske scener som både
fremkalte latter og inspirerte til fest. Dionysiske motiver ble hyppig gjengitt (Fig. 8). Andre ganger vitner karets form om en funksjon knyttet til lystig lag. En kylix
var for eksempel et drikkebeger som forbindes med de

greske symposiene, som var drikkelag for menn, og som
ofte utartet seg til tøylesløse fester.
Sorg og savn
Gravmateriale forteller mye om sorg og savn, slik ikke
minst mumienes detaljerte ikonografi vitner om. Noen
av de sterkeste uttrykkene for sorg i Følelser i antikken og det gamle Egypt er kanskje å finne i en samling
gravbyster fra Palmyra i Syria.11 Kulturhistorisk museum har en fin, liten samling av slike byster, som dekorerer relieffer som ble brukt til å forsegle graver. De
er i hovedsak fra det tredje århundre e.Kr., og er i likhet med annet arkeologisk
materiale fra Palmyra, ikke
minst arkitekturen, preget av møtet mellom den
gresk-romerske kultursfæren og den lokale, palmyrenske tradisjonen. Stilen
som vokste frem i den rike
handelsbyen i Romerrikets
østlige utkant, der karavaner med krydder, eksotisk
mat, silkestoffer og andre
verdifulle varer ble kjøpt og solgt, er unik. Det er en tragedie at ISIS brukte angrep på kulturminnene i Palmyra som en del av sin krigføring. Det har gitt møtet med
de palmyrenske gravbystene et ekstra aspekt av sorg.
Bystene i utstillingen har uttrykksfulle ansikter med
klesdrakter og smykker, som viser hvordan sosial status
kom til uttrykk (Fig. 9). Alle detaljer var bemalt i sterke
farger, og pigmentene som ble påført øynene ga dem
sannsynligvis et livaktig blikk, slik det er kjent fra andre
portretter i antikken og det gamle Egypt. Blikket fremkalte sannsynligvis en opplevelse av de dødes nærvær i
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Foto: Kulturhistorisk museum.

forskningen som ligger til grunn for utstillingen er også
publisert i boken Reading Roman emotions (Fig. 4).10
Når utstillingens hovedkategorier for følelser er
frykt og ærefrykt, kjærlighet og glede, sorg og savn,
og håpefullhet, er det delvis fordi det er mulig å belyse
gjenstandene utfra disse følelsene. Og delvis fordi publikum vil kunne kjenne igjen nyansene i de antikke uttrykkene for emosjoner når de sammenligner dem med
egne erfaringer. Gjenstandene på langbordet i utstillingen er løst organisert etter disse følelsene, men glir også
over i hverandre.
Frykt og ærefrykt
Ærefrykt forbindes gjerne med ydmykhet i møte med
autoriteter, men kan også forstås som respekt, beundring og en form for kjærlighet. Når publikum kommer
inn i utstillingssalen, er frykt og ærefrykt det første de
møter.
En trefigur av en egyptisk embetsmann eller prest
fra omkring 2500 f.Kr. trer frem med et alvorlig uttrykk (Fig. 5). Som en slags «mellomleder» måtte han
vise ærefrykt for gudene og sine overordnede, og ble
selv respektert av den øvrige befolkningen. En romersk
keiser ble æret som en guddom, slik en fragmentert
innskrift til Lucius Verus (161-169 e.Kr.) viser, med ordlyden «sønn av den diviniserte Antoninus Pius, sønne-

sønn av den diviniserte Hadrian…» Innskriftsplaten er
gjenbrukt, og har en dedikasjonsinnskrift til en senere
keiser på baksiden, den «diviniserte» Aurelian (270-275
e.Kr.) (Divinesert er avledet fra divinus (lat.) og betyr
guddommeliggjort.)
Frykt kan være vanskeligere å tolke utfra materialet, men noen av gjenstandene fungerer som kikkhull.
En relieffplate fra det andre århundre e.Kr. er dekorert
med gudenes sendebud, Hermes. Man trodde at han
fulgte de døde på den mørke veien til Hades, og gjengivelsen av ham i gravkunsten vitner om engstelse i møtet med etterlivet i dødsriket, der åndene levde videre
som dystre skygger. Relieffplaten er sannsynligvis fra et
gravkammer.
Frykten for hva som ventet i underverdenen kommer også til uttrykk i monsteret Medusas tilstedeværelse i gravkunsten. En tidlig versjon av henne er malt
på den øvre delen av rammen til en terrakottasarkofag
fra det sjette århundre f.Kr., fra Klazomenai i dagens
Tyrkia. De sirlig malte figurene og mønstrene på sarkofagen er ganske slitt, og det kan være vanskelig å se
Medusa der. I en terrakotta-antefiks fra det femte århundre f.Kr., fra Taranto i Italia, er Medusa tydelig
gjengitt, med ansiktet vrengt i en grimase, og slangene
krypende over pannen og nedenfor hårlokkene (Fig.
6). Antefiksene var dekorasjoner festet langs takene på

Foto: Kulturhistorisk museum.
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Etter besøket
Utstillingen skal stå i fem år, og det er planlagt mange
arrangementer i tilknytning til den. Siden den er ment
som en arena som skal brukes av publikum, ikke bare
besøkes, må museet oppmuntre til engasjement, og tilrettelegge for variert interaksjon mellom gjenstander
og mennesker. Dette er en av utfordringene moderne
museer forholder seg til, og inspireres av, fordi det bidrar til kontinuerlig kreativitet. Innspill fra et interessert publikum har stor verdi. Selv om Følelser i antikken
og det gamle Egypt er en analog utstilling, vil det komme
en onlinevisning, og en rekke andre former for digitale
tilbud, i tillegg til de som allerede er publisert på museets nettside. Den beste måten å forlenge opplevelsen på
(ved siden av å komme tilbake flere ganger), er å anskaffe boken, som er tett forbundet med utstillingen,
både med tanke på innhold og stemning.

Barrett, Lisa F. How Emotions Are Made. The Secret Life of the
Brain, London: Pan Macmillan, 2017.

NOTER

Freedberg, David. "Feelings on faces. From physiognomics to
neuroscience". I Campe, Rüdiger og Julia Weber (red.) Rethinking
emotion. Interiority and exteriority in premodern, modern, and contemporary thought, Berlin: De Gruyter, 2014, s. 289–324.

de dunkle gravkamrene, og innskriftene var en påminnelse om hvem de døde var. Navn og datoer er risset inn
med arameiske tegn, sammen med slektskapsforhold.
En av kvinnene holder et barn.

1

For eksempel Ekman 1993; Ekman og Friesen 2003; Freedberg
2014. For et eksempel på digital programvare for analyse av
ansiktsuttrykk i kommersiell sammenheng, se "Imotions.
Facial Expression Analysis".

Håpefullhet
Håp om helse og helbredelse fremgår av votivgaver og
fremstillinger av legeguddomer, som den greske guden
Asklepios. Men håp kan også være rettet mot etterlivet.
Mens grekerne og romerne i hovedsak regnet med å
komme til Hades, siktet egypterne mot et godt etterliv.
De som kunne, ble gravlagt med rike gravgaver i kamre
der det var plass til møbler og alt man kunne ønske seg
i livet etter dette. Små mumielignende figurer (sjabtier
og usjabtier), som ble lagt i gravene, skulle først representere den døde, men ble med tiden ansett som tjenere
som ble med til neste liv. Osiris, guden som representerte gjenfødelse, opptrer hyppig i gravkunsten, og er
også til stede i utstillingen i form av en bronsefigur sittende på en trone.
De kanskje mest øyenfallende gjenstandene i utstillingen er to mumiekister. Den ene er fra ca. 1000 f.Kr.,
og inneholdt mumien av en kvinne, som har gått tapt.
Den andre er fra ca. 200 f.Kr., og ble laget for en mann,
men mumien som ligger i den er av en kvinne. Den omfattende mumifiseringsprosessen er et sterkt uttrykk for
håp, i tillegg til omsorgen den tilkjennega for den døde.
Mumifiseringen forberedte den døde på neste liv, og de
vitale organer ble tatt ut og lagt i tette beholdere, såkalte
kanopiske krukker. Ikonografien på mumiekistene forteller også om håp. Den seneste av de to utstilte mumiekistene har en innskrift med en bønn til gudinnen Nut
om beskyttelse og rettferd. På kistens nedre kortende er
det malt en sol, et utbredt symbol på gjenfødelse.

3 For en innføring i emosjonshistorie, se Cairns og Nelis 2017;
Masséglia 2012; Matt 2011; Matt og Stearns 2014; Plamper
2012; Reddy 2001; Rosenwein 2016; Stearns og Stearns 1985;
Wierzbicka 1999. Se også bokserien History of Emotions
(Illinois University Press); tidsskriftet Emotion Review
(Sage Publishing); "International Society for Research on
Emotions".

2 For eksempel Price 2016.

4 Amadou 2019.
5

For en lettlest og anbefalelsesverdig oversikt over hva antikken
er og hva den har betydd for den vestlige kulturhistorien, se
Amadou 2019.

6 Bremmer og Roodenburg 1992; Martín-Moruno og Pichel
2019.
7 Prusac-Lindhagen et al. 2020.
8 For eksempel Barrett 2017.
9 Chaniotis 2012; "The social and cultural construction of
emotions: The Greek paradigm"; "A World of Emotions".
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TO PERSPEKTIVER PÅ
ERINDRINGSROMANEN
VI FRASKILTE BARN
Hvordan kan skjønnlitteratur belyse ulike aspekter av følelsenes
plass i fortidens samfunn? Da forfatteren Barbara Ring ga ut sin
erindringsroman, 'Vi fraskilte barn', i 1924 vakte den stor debatt.
Den skilte seg både ut ved å være skrevet fra et barns ståsted, men
også gjennom å ta for seg det tabubelagte temaet skilsmisse.
To av våre artikkelforfattere har valgt hver sin tilnærming for å
gjøre en emosjonshistorisk analyse av Rings bok.

Barbara Ring er et tidlig eksempel på det vi i dag ville kalt virkelighetslitteratur. I Vi fraskilte barn skrev hun riktignok ikke om egne
barndomserindringer, men det er paralleller til hennes egen skilsmisse. Da hun skilte seg fra ektemannen i 1902 holdt han henne fraskilt fra
datteren, fram til datteren ble myndig og tok Rings navn. Her er Ring ved skrivebordet der hun tilbrakte mye av sin tid.
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fraskilte fruer og fosterfordrivelse danset overklassen
sin siste danse macabre i følelsen av kommende ting».
Slik siteres forfatteren Johannes Thrap-Meyer i Oslo
bys historie.7 Her plasseres fraskilte kvinner i samme
kategori som fattigdom og tabubelagt abort. I 1920 ble
det dessuten innført kommunal morstrygd for enslige
mødre, et vedtak som det borgerlige mindretallet i
kommunestyret var negative til, da det å gi penger til
separerte og skilte «ville true familien som institusjon».8
Begge disse eksemplene beskriver stigmaet og
skammen som fulgte med skilsmisse, og det å være
fraskilt mor og fraskilt barn, i et borgerlig samfunn på
begynnelsen av 1900-tallet.
Det var i dette borgerlige samfunnet, med en strengt
privat sfære, et ferdiglaget løp for jenter - med ekteskap
som hovedmål, samt kraftig skam knyttet til skilsmisse
- at handlingen for Vi fraskilte barn plasserte seg.

SKILSMISSEBARNET OG BORGERSKAPETS EMOSJONSTEATER
I N G ER - M A R I T Ø S T B Y
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

E

mosjoner, eller følelser, som historisk
analyseverktøy kan fortelle oss en hel del om
fortidas samfunn. Ved hjelp av tre utvalgte
sider fra en skjønnlitterær erindringsroman
fra 1924, søker denne artikkelen å fortelle noe om
et skilsmissebarns emosjonelle handlingsrom i det
borgerlige Kristiania på 1920-tallet. Kan egentlig en
ung pikes uttrykk for sinne, eller mangel på uttrykk for
sinne, si noe om samfunnet hun levde i?
«Hun var som en sten, av fortvilelse. Hun graat
ikke. Hun saa paa faren med hatefulde øine. [...] Vi
visste begge, at vi maatte beherske oss saalænge vi
orket.»1

I 1920-tallets Kristiania hadde borgerskapet for lengst
funnet seg til rette i egne boligområder på Kristianias
vestkant. På samme måte som det fantes et skarpt skille
mellom arbeiderklasse og borgerskap, fant man et
distinkt skille i hva som ble tillatt vist på den offentlige
scenen og hva som var forbeholdt de private gemakker,
ikke minst hva følelser angikk.
I denne artikkelen er det de «hatefulde øine»
og en søken etter å «beherske seg saalenge man
orket» som belyses. Sitatet som innleder artikkelen
er tatt fra romanen Vi fraskilte barn. Ved ett av dem,
anonymt utgitt av Barbra Ring i 1924. Ring skrev en
rekke romaner, ungpikebøker og erindringsbøker på
begynnelsen av 1900-tallet.
Gjennom analyse av tre sider i Vi fraskilte barn er
målet å kunne besvare følgende spørsmål: På hvilken

måte kunne en jente i Kristiania på 1920-tallet ta seg
råd til å la sinne komme til uttrykk, og hva forteller
svaret om samfunnet hun levde i?
Emosjonshistorikeren William Reddy introduserte
det analytiske begrepet emotiver. Med emotiver mente
Reddy den navigasjonsprosessen et individ må gjennom
for å sile indre følelser gjennom emosjonsregimer før
de kan komme til uttrykk. Han formulerer dermed
tydelig hvordan emosjonelle regimer utøver makt
på denne individuelle navigeringsprosessen. Videre
vil jeg ta i bruk begrepet emosjonologi, etablert av de
tidlige emosjonshistorikerne Peter og Carol Stearns2.
Emosjonologi handler om hvordan ulike normsett
i ulike fellesskap dikterer hva som er akseptable
emosjonsytringer. Betraktninger av Rob Boddice
og Norman Gabriel vil ellers tas i bruk. For å forstå
konteksten Rings bok ble skrevet i finner jeg det
hensiktsmessig å begynne med å plassere boka i sin
samtid.
Scenen og de private gemakker
Vi fraskilte barn ble utgitt i 1924, i en tid da borgerskapet
på Oslos vestkant formet et forholdsvis homogent
miljø, med felles livsførsel og like æresbegreper.3 Faren
i boka, advokat Linde, var blant de privatpraktiserende
akademikerne, og han ble dermed ansett som en
selvskreven del av borgerskapet.
I Oslo bys historie bind 4, med den beskrivende
undertittelen «Den delte byen», sammenlignet
historiker Knut Kjeldstadli borgerskapet i Kristiania
med et teater. Teateret hadde et scenerom mot
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“Barbra Ring”. Foto: Mittet & Co. AS, Arkiv: Nasjonalbibliotekets
bildesamling.

publikum der skuespillerne utøvet performative
handlinger, mens de private gemakker bak scenen
var strengt private og ikke et sted hvor publikum fikk
adgang. Slik beskriver Kjeldstadli det markante skillet
mellom den offentlige og den private sfære i det
borgerlige samfunnet på starten av 1900-tallet.4 Den
offentlige framtreden skulle være diskret performativ,
mens den private sfæren skulle bevares strengt privat.
Ingen uvedkommende ble gitt tilgang til denne private
sfæren.
For jenter i det borgerlige vestkantmiljøet var
livsløpet slik lagt at framtiden var i hjemmet. De
ble gjerne oppdratt av en tjenestepike og gikk på
privatskole før de etter et kortere opphold i utlandet
ble regnet som gifteklare.5 Avvik fra et livsløp av denne
typen var uvanlig og kunne være sterkt skambelagt.
I tiårene forut for utgivelsen av Vi fraskilte
barn gikk Norge gjennom en liberalisering av
skilsmisseloven. I 1909 ble det lovfestet rett til
administrativ skilsmisse, og i 1915 ble mors fortrinnsrett
til små barn stadfestet. Liberaliseringen førte til
kraftig økning i skilsmisser, fra snaut 300 skilsmisser
i 1908 til 680 skilsmisser i 1924, da boka ble gitt ut.6
Skammen som fulgte med skilsmisse i det borgerlige
samfunnet, der familieinstitusjonen sto svært sterkt,
var imidlertid stor; «I en by fyldt av pengemangel,

«Far var snild, sa jeg.» (s. 11)
Vi fraskilte barn er formet som en erindringsbok,
og beskriver tilsynelatende minner om forfatterens
oppvekst som et skilsmissebarn. Barbara Rings foreldre
ble aldri skilt, så slik sett er det ingen erindringsbok
på hennes egne vegne. Ring ble imidlertid selv
skilt, og boken kan dermed ha vært et forsøk på å
skrive en erindringsbok på vegne av sin egen datter.
Hovedkarakteren i boka, Jette, er datteren som opplever
at foreldrene skilles. Hun overhører familiemedlemmer
snakke stygt om faren og beskriver selv reaksjonen sin
slik;
«Jeg blev saa rasende paa tante Jenny at jeg trommet
knytnævene paa mors toiletbord. [...] Naar jeg saa
mor sitte og lære sig at skrive paa maskine og gjøre
feil og rive arkene ut i sinne og graate, ble jeg sint
paa far, som ikke var her og gav mor pengene han
tjente. Men naar mor gjorde den minste antydning
til at det var fars skyld at vi maatte undvære saa
meget, saa blev jeg sint paa mor [...]».9

Dette sinnet kulminerer i følgende scene; «Far var
snild, sa jeg. Da slog hun til mig på øret. Jeg tror ikke
hun tilgav meg på lenge». Ring beskriver altså hvordan
et enormt sinne bygger seg opp i Jette. Sinnet kommer
først kroppslig til uttrykk gjennom tromming på
bordet, deretter verbalt til uttrykk ved at hun motsier
moren med et lojalt utsagn om faren. Det verbale
uttrykket resulterer i fysisk sanksjon i form av en ørefik
fra moren.
Gjennom Stearns emosjonologi kan dette forstås
som at Jette i morens øyne ikke hadde et passende
uttrykk for sine grunnleggende eller autentiske
emosjoner. Med William Reddys analytiske begrep
om emotiver kan vi forstå situasjonen annerledes. Det
handler om den prosessen som foregår i individet, der
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for sinnekontroll eller sinnemestring. Med andre
ord forble sinne uakseptabelt, men mekanismene for
sinnemestring ble mer raffinerte. Stearns refererer
dessuten til Stanley Hall, som kritiserte foreldre for
å være for ettergivende ovenfor barns sinne, og han
oppmuntret til fysisk
avstraffelse av barn som
ikke evnet å forhindre
sinneutbrudd.12
På side 28 lar Jette igjen
sinnet komme til uttrykk.
Her er hun som følge av
den emotive prosessen
kanskje nærmere å ytre noe
av den indre sinnefølelsen
enn hun er på side 11;
«Men saa blev jeg grepet
av et ustyrlig raseri over alt
og alle: Jeg har ikke gjort
det. Jeg har ikke. Jeg har
ikke, skrek jeg og trampet
i gulvet. Dere tror jeg gjør
alting for at jeg er et fraskilt
barn.» Tante Hanna responderer på denne måten; «Gid
bevare mig for et barn. Det er daarlig to i dig, det er
saken». Også her viser emosjonologien tydelig at Jette
har ytret sinne på en måte som normsettet i fellesskapet
hun befinner seg i ikke aksepterer. Sanksjonen mot

at hun har skreket og trampet i golvet er en verbalt
nedlatende kommentar fra tante Hanna.
Sosiologen Norbert Elias lanserte teorien om
siviliseringsprosessen, der han kort fortalt sa at
menneskeheten har blitt sivilisert nærmest gjennom
å
undertrykke
dyret
i seg. Elias har blitt
viden kritisert for dette
perspektivet, og
man
kan kanskje si at de mest
kjente teoriene innen
emosjonshistorien har blitt
til som en motreaksjon
til nettopp Elias. Det kan
derfor være interessant
å nevne en artikkel av
Norman
Gabriel
fra
2011, der han gjorde en
interessant sammenligning
av Norbert Elias og
psykologen Lev Vygotsky13.
Han mener at de to har
en felles tilnærming til å
forstå hvordan gruppen former individuell barndom i
et eksisterende samfunn. Han mener Elias og Vygotsky
sammenligner denne læringsprosessen med hvordan
barn lærer språk. På samme måten barn lærer det talte
språk må unge barn lære et sosialt språk for å overleve.
Det er på denne måten barnet utvikler seg til å bli et
menneske. Barnet integreres i et spesifikt samfunn
ved å lære et spesifikt språk. Med en slik analyse kan
man kanskje si at Jette integreres ytterligere i det
borgerlige samfunnet hun lever i, gjennom at tanten
verbalt viderefører og forsterker skammen som
knyttes til det å være et skilsmissebarn. Hun bekrefter
at Jettes sinneutbrudd kan knyttes direkte til at hun,
som skilsmissebarn, er et barn med dårligere evne til
sinnemestring og selvkontroll.
I tilfellene jeg beskriver her tar Jette seg til en
viss grad råd til å ytre sinne, men ikke uten at hennes
emotive navigasjon bærer preg av moderasjon, og
ikke uten at de affektive ytringene gir til dels sterke
sanksjoner.

Stearns forklarer at sinne
hos barn riktignok i større
grad ble anerkjent av
barneoppdragelseseksperter
mot slutten av 1800-tallet,
men at reaksjonen på denne
anerkjennelsen var at
det ble behov for et større
behov for sinnekontroll eller
sinnemestring

“Familie, portrett, interiør”. Foto: Ukjent, Arkiv: Wikimedia Commons / Nasjonalbibliotekets bildesamling.

emosjoner formes i en søken etter å bli uttrykt på en
adekvat måte. Det som utøver makt på denne emotive
prosessen er det Reddy kaller for emosjonsregimer. Den
autentiske indre følelsen filtreres gjennom, eller brynes
mot, et emosjonsregime før den kommer til uttrykk.
Reddy inkluderer også kroppslige emosjonsuttrykk i
emotivene.10
Jettes emotive prosess tar i utgangspunktet hensyn
til emosjonsregimet hun er underlagt, både i form av
hva omgivelsene vil tenke, og sannsynligvis også det
emosjonsregimet hun setter for seg selv. Trommingen
med knyttneven på toalettbordet viser at hun i den
emotive prosessen først tyr til et kroppslig uttrykk
for sinnet sitt. I navigasjonsprosessen fra sitt indre
autentiske sinne, og før hun lar emosjonen komme
til uttrykk, vurderer hun som individ at omgivelsene,
eller emosjonsregimet, ikke vil akseptere at hun
verbalt ytrer sinnet sitt mot familiemedlemmene. Der
emosjonologien til Stearns definerer emosjonsnormer
for et fellesskap, definerer Reddys emotiver normer
for seg selv, altså for individet.11 Jette definerer her
noen emosjonsnormer for seg selv, i tråd med Reddys
emotiver, gjennom at hun vet hva det emosjonelle
regimet aksepterer og ikke.
Etter at Jette beskriver hvordan hun står i en

lojalitetsskvis mellom moren og faren og dermed
ytterligere får forsterket sin indre frustrasjon og sinne,
lar hun sinnet komme til uttrykk ved å si at «far var
snild». Hun vet mest sannsynlig at moren, som i
dette konkrete tilfellet er selve emosjonsdiktatoren
i det emosjonsregimet hun må ta hensyn til, ikke vil
akseptere denne ytringen. Ytringen vil regnes som at
hun svarer, og til og med trosser, moren. Den affektive
ytringen gjøres her i et forsøk på oversette den indre
følelsen gjennom et filter av kulturelle konvensjoner.
Ytringen hennes vil i vår tid sannsynligvis framstå som
et akseptabelt uttrykk for sinne, og vi vil synes at hun
modererer seg veldig tatt i betraktning det autentiske
sinnet hun kjenner på. Den relativt sterke måten hun
sanksjoneres på sier derfor mye om samfunnet hun
lever i, og hvilke forventninger som stilles til henne
som et pikebarn på Oslos vestkant. Reddy sier også at
det å finne en presis kobling mellom den indre følelsen
og en konvensjonell ytring ikke er mulig, noe man ser i
Jettes forholdsvis milde valg av ytring kontra den mye
sterkere sinnefølelsen som bygger seg opp inne i henne.
Stearns forklarer at sinne hos barn riktignok i
større grad ble anerkjent av barneoppdragelseseksperter
mot slutten av 1800-tallet, men at reaksjonen på denne
anerkjennelsen var at det ble behov for et større behov

“Ukjent Familie, fotografert i Kristiania”. Foto: Makart, Pilestræde
15b, Kristiania. Åsen Museum og Historielag. Fotoeier: Marta
Sannan.

«Vi visste begge, at vi maatte beherske os saalænge vi
orket» (s. 89)
«Hun saa på faren med hatefulde øine. [...]. Vi visste
begge, at vi maatte beherske os saalænge vi orket». En
av de mer hjerteskjærende avsnittene i boka finnes på
side 89. Jette, som nå er noe eldre, har blitt plassert på en
prestegård utenfor byen. Hennes yngre fostersøster på
prestegården, Fanny, som hun har utviklet et fortrolig
forhold til, har i dette avsnittet blitt hentet av faren sin.
De to må skilles ad. Til tross for at alle de involverte i
denne hendelsen vet at Fannys far er en kald og hard
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mann, avstår alle fra å vise sine følelser.
Hvorfor visste Jette og Fanny, at de måtte beherske
seg så lenge de orket? Begge kjente på sorg over å skulle
skilles fra hverandre, sinne ovenfor den harde faren til
Fanny og frykt for hva som ventet. Fanny så dessuten
på faren med hatefulle øyne. Her er nok et eksempel fra
Vi fraskilte barn på at emosjonene kommer til uttrykk
ved kroppslige observasjoner snarere enn gjennom
språklige ytringer.
Carol og Peter Stearns (1986) har tatt for seg
emosjonell kontroll i Amerikas historie. På tross av
deres geografiske avgrensning er det likevel paralleller
som kan trekkes til emosjonologien i Vi fraskilte barn,
noe undertittelen til Stearns konklusjonskapittel;
«Keeping the Lid On», gir en god pekepinn på. For i
dette avsnittet av hovedkilden tenker Jette eksplisitt
at de, på tross av sinne og sorg, må skru til lokket på
emosjonene så lenge de orker det.
Selv om Stearns analytiske begreper også her er
brukbare med tanke på at Jette og Fanny handler
i tråd med den gitte emosjonologien, og avstår fra
å ytre sinne, kan det framstå mer fruktbart å vende
seg til Reddy. Det foregår emotive prosesser hos
både Fanny og Jette, der begge navigerer fram til at
omgivelsene ikke vil akseptere at de ytrer verken sitt
sinne eller sine øvrige følelser for åpen scene. De indre
autentiske følelsene filtreres gjennom kulturelle og
sosiale konvensjoner i gruppa de befinner seg i, med
prestefamilien på den ene siden og med faren til Fanny
på den andre. Emosjonsregimet dikterer at det ikke vil
passe seg med overdrevne emosjonsutbrudd verken i
form av sinne eller sorg. Kanskje er farens valg om å
hente Fanny av et så privat anliggende at det ikke
sømmer seg for utenforstående å ytre emosjoner som
antyder at han handler feil?
Reddy bruker begrepet emosjonell lidelse om
situasjoner der det er stor avstand mellom forventet
emotiv navigering og graden av anstrengelse som
kreves for å forme den indre følelsen etter denne
forventningen.14 Det er rimelig å anta at både Jette
og Fanny opplever relativt sterk emosjonell lidelse i
denne situasjonen. Reddy bruker også det analytiske
begrepet emotiv feiling. En emotiv feiling vil si at der
omgivelsene ikke aksepterer emosjonsytringen etter at
den har vært gjennom en emotiv prosess hos individet,
må individet forvente straff. Side 11 og 28 ga eksempler
på nettopp dette, der straffen gis i form av henholdsvis
ørefik og nedsettende kommentar. Straffen som gis ved
emotiv feiling skal forebygge «ulydige følelsesutbrudd»
ved senere anledninger.15
Et interessant spørsmål som dukker opp
er hvorvidt emosjonsregimet som utøver makt
på den emotive prosessen for Fanny og Jette i
denne situasjonen også handler om de kulturelle
konvensjonene om jenter i det borgerlige samfunnet.
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Stearns sier at det i Amerika i denne perioden eksplisitt
ble skilt mellom sinne hos gutter og sinne hos jenter.16
Der gutters sinne riktignok skulle begrenses, var det
likevel en viss aksept for at dette sinnet tross alt kunne
kanaliseres inn gjennom noe positivt, slik som idrett
eller teft for forretninger. Jenter på sin side skulle være
den framtidige garantisten for en harmonisk familie i
et fredfullt hjem, og kunne derfor ikke ta seg råd til å
ytre sinne.
Jentenes reaksjoner utfordret forventningen om
den unge jenta som et framtidig egnet koneemne.
Det fastlagte livsløpet for jenter i borgerlige familier
på Oslos vestkant, peker i retning av at dette var en
oppfatning også her til lands. Dette er selvfølgelig
ikke faktorer som Jette og Fanny er bevisste på i
det de slår fast at de må beherske seg så lenge de
orker. Forventningene til jentene er imidlertid del
av emosjonsregimets betingelser, både i den grad
at samfunnet rundt utøver makt mot individets
emosjonsprosess, og i form av at individene utøver
restriksjoner på sin egen emosjonsprosess. Begge
jentene kvier seg for emotiv feiling, og velger emotiv
lidelse i stedet.
Konklusjon
Jeg har forsøkt å vise hvordan karakterene Jette
og Fanny tidvis tok seg råd til å ytre sinnet sitt, og
med straff til konsekvens – både i form av fysiske
og sosiale sanksjoner. Det var altså tenkbart på
1920-tallet at jentebarn ved noen anledninger lot
sinne komme til uttrykk. Dette skjedde imidlertid
ikke uten konsekvenser, og det er tydelig at all emotiv
navigeringsprosess i Jette tilsier at hun i størst mulig
grad bør legge bånd på de indre følelsene og i så liten
grad som mulig la de slippe gjennom til emosjonelle
ytringer.
Hva forstår vi så av det samfunnet karakterene levde
i? Skillet mellom den offentlige og den private sfæren
framstår tydelig i eksemplene jeg har vist til. Begge
de gangene Jette tillater seg å ytre sinnet sitt er hun
sammen med moren eller tante Hanna i det private
hjem. I eksemplet der både prestefamilien og faren til
Fanny er til stede, legger den offentlige scenen de står
på bånd på hvilke emosjonsytringer som aksepteres–
og det blir dermed viktig å holde tilbake det som måtte
finnes av ekte sinne.
Tekstutdragene har vist hvordan jenters rolle i det
borgerlige samfunnet var preget av en forventning om
at de skulle vise seg fra en harmonisk og fredfull side.
Ytring av sinne var dermed ikke akseptabelt for en pike
i et typisk borgerlig emosjonsregime i Kristiania på
1920-tallet.
Jeg har i hovedsak knyttet funnene til Reddys
emotiver og emosjonsregimer, da dette fremstår som
det mest funksjonelle rammeverket for denne analysen.
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Den emotive navigeringsprosessen som foregår i Jette,
og som brynes mot gitte emosjonsregimer, fungerer
godt for å besvare problemstillingen. Sammen med
både emotiv feiling og emosjonell lidelse har disse
analytiske begrepene gitt mening til teksten i Vi
fraskilte barn. Reddy viser imidlertid også at det er et
element av utilstrekkelighet i den måten vi mennesker
forsøker å uttrykke oss på språklig – nettopp fordi alle
indre emosjoner filtreres gjennom et emosjonsregime
og på den måten aldri vil komme til uttrykk i sin
autentiske versjon. Slik jeg ser det er Jette i Vi fraskilte
barn et kroneksempel på nettopp dette. Hennes
autentiske emosjoner er sterke, og viser med all
tydelighet at hun går gjennom traumatiske oppbrudd
i sin barndom. Samfunnet hun lever i, og de bånd både
samfunnet og Jette legger på seg selv, gjør imidlertid at
disse indre emosjonene ikke fikk komme autentisk til
uttrykk.
Inger-Marit Østby, født 1982, Bachelor i samfunnsanalyse
og PPU i samfunnsfag, nåværende bibliotekar ved Østre
Toten folkebibliotek og masterstudent i historie ved UiO.
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VI FRASKILTE BARN, EN KRITIKK AV
BORGERLIGE MORALNORMER?
J U LI U S G R A S A A S EN
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

E

mosjonshistorie er et felt i stadig utvikling.
Hvordan kan vi forstå følelsenes rolle i
fortiden? Hva bør vektlegges i studiet av
følelsenes historie? I denne artikkelen vil
jeg studere emosjonen kjærlighet, slik den beskrives
i boka Vi fraskilte Barn av Barbara Ring, utgitt i 1924.
Et utdrag av boken, fra side tolv til femten vil bli
analysert i lys av to teoretiske tilnærminger; Peter
og Carolyn Stearns begrep om «emotionology»,
og Barbara Rosenweins begrep om «emotional
communities». Sentralt i artikkelen står drøftingen av
boka som historisk kilde: Hva var Rings intensjon og
formål med å skrive den? Kan dette ha betydning for
bokas emosjonelle utrykk? En konseptualisering av
samtiden boka tilhører, vil ligge til grunn for analysen
av følelsesuttrykkene, presentert gjennom Stearns’
og Rosenweins teorier. Deretter vil de utvalgte sidene
bli analysert med teoriene, før dette drøftes i lys av
kilden. Artikkelens problemstilling er: Hvordan kan
to forskjellige tilnærmingsmåter på emosjonshistorien
beskrive kjærligheten som utrykkes i de utvalgte sidene,
og hvordan kan disse tolkes i lys av teksten som en
historisk kilde?
Emosjonshistorien fikk sitt første sentrale
historiografiske bidrag med Peter og Carolyn Stearns’
artikkel «Emotionology: Clarifying the history of
emotions and emotional standards» i The American
Historical Review i 1985.1 Deres metodiske forståelse
skilte seg fra de biologiske og de sosiokulturelle
forklaringene tidligere forskning hadde brukt, og
dannet en mulig ny ramme for historikerens oppgaver

i møte med kildene. Stearns skiller mellom «emotion»
(«emosjon») og «emotionology» («emosjonologi»).
Emosjoner er tilknyttet hjernen, nervesystemet
og biologien, og tilhører andre vitenskapelige felt.
Emosjonologien, på en annen side, beskriver følelsene
tilknyttet kulturelle og sosiale relasjoner. Utrykkene
representerer ikke indre følelser i seg selv, men hvordan
følelser er underlagt sosiale normer for hvordan de kan
uttrykkes og forstås innenfor en kontekst av kultur,
samfunn og tid. Anvendelsen av Stearns’ metode vil
dermed bestå i å forstå følelsesuttrykk som kommer
frem i kilden. Da Barbra Rosenwein lanserte konseptet
«emotional communities» i artikkelen «Worrying
About Emotions in History» i 2002, fremsto teorien
som en påbygging av Stearns’ konsept, mer enn
et brudd.2 I forlengelsen mener Rosenwein at det
finnes flere ulike muligheter innenfor et samfunn, i
form av flere emosjonelle felleskap, som operer med
forskjellige normer for hvordan man bør utrykke
følelser. Et individ er altså ikke bundet av et fellesskaps
muligheter for emosjonsutrykk, men er deltagende i
flere mindre grupper, som igjen har ulike normsett for
følelsesuttrykk. I anvendelsen av Rosenweins begrep
om følelsesuttrykk, vil de ulike emosjonelle gruppenes
mulighet til å utrykke følelser være det sentrale.
Barbra Rings bok Vi adskilte barn handler
om oppveksten til den unge jenta Jette. Sentralt
i fortellingen står foreldrenes skilsmisse og
konsekvensene dette får for Jettes videre oppvekst.
Vi følger Jette fra skilsmissen, idet foreldrene danner
nye familier og til hun selv danner sin egen. Det er

Barbra Ring skrev kritisk om skilsmisse på begynnelsen av 1900-tallet. Her er forfatteren avbildet. Foto: Narve Skarpmoen /
Nasjonalbibliotekets bildesamling.

beskrivelser av sinne, håpløshet og kjærlighet. Boka
beskriver også Jettes møte med samfunnets kritiske
holdning til henne som barn av skilte foreldre og
hvilke konsekvenser dette har for barnet. Da følelsen
og utrykket for kjærlighet er det som skal studeres, er
det noen interessante innfallsvinkler. For det første er
teksten drevet av et jeg-perspektiv. Vi leser på den ene
siden hvordan jenta tenker og reagerer på hendelser,
mens vi på den annen side får beskrevet hennes – og
samfunnets – utrykk i møtet med andre. Dette gir en
dualisme mellom indre og ytre følelser, det offentlige
og det private, og åpner opp for bruken av teoriene
til Stearns og Rosenwein. For det andre vil jeg med
kunnskap om kjærlighet og ekteskap rundt 1900 i
Norge kunne plassere bokas hendelser inn i en bredere
kontekst. Men hvordan kan man anvende Vi Fraskilte
Barn som en kilde på en sin samtid?
Som en historisk kilde trenger utgivelsen av boka
å plasseres både i en politisk og historisk kontekst.
Hvem var Barbra Ring, og hva var formålet med å
gi ut Vi Fraskilte Barn? Ring var en kjent skikkelse i
Norge, som forfatter av både barne- og voksenbøker,
og innenfor erindringssjangeren som Vi Fraskilte
Barn tilhører. Erindringssjangeren var en del av en

demokratiseringsprosess i Norge, både hva det gjaldt
kjønnsdebatt og andre deler av samfunnsdebatten.
Sjangeren løftet frem stemmer fra grupper og
mennesker som tidligere ikke hadde hatt tilgang til
det offentlige ordskiftet. Barbra Ring vokste opp som
barn av borgerskapet, og i sitt voksne liv skal hun ha
vært «erklært konservativ».3 Når boka her brukes som
en historisk kilde, mener jeg det kan være et interessant
perspektiv å legge denne informasjonen til grunn
for motivet bak utgivelsen. Boken kan ha blitt utgitt
som en del av en samfunnsdebatt til støtte for hennes
personlige holdninger: en kritikk av skilsmissemoralen.
Dette perspektivet kan utgreies videre gjennom å se på
hvordan boken ble mottatt i samtiden.
25 september 1924 trykket Arbeiderbladet
en kronikk som et tilsvar til Barbra Rings bok,
undertegnet «et annet av dem». Den ukjente forfatteren
kritiserer bokens fremstilling, og mener at den «står
uten appell til det eneste som i denne forbindelse kan
nytte å appellere til: kjærligheten til barna».4 Sett vekk
fra den politiske diskursen – kronikken ble skrevet i en
sosialdemokratisk avis – kan man her altså se en kritikk
mot hvordan boka fremstiller familiers emosjonelle
standarder i tiden. Det presiseres at perspektivet er
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feil. Problemet er ikke skilsmissen, men derimot at
foreldrene ikke tilbyr barnet ubetinget kjærlighet. Sånn
jeg ser det, åpner denne debatten for ulike tolkninger og
perspektiver på følelsesuttrykk i Rings bok. Motsvaret
tilhører perspektiver fra en annen samfunnsklasse, og
kritiserer boken for å kun omhandle problemstillinger
tilknyttet borgerskapet. Jeg vil dermed påstå at Barbra
Ring har skrevet boka med en politisk slagside, og at
den inngår i samtidens samfunnsdebatt. Følelsene
boken presenterer, representerer da mer enn barnets
tunge opplevelser som skilsmissebarn, påvirket av
storsamfunnets moralske pekefinger. De representerer
også en kritikk av samtidens moralske innvendinger
mot nettopp disse normene. Det er mulig å hevde
at boka dermed illustrer to ulike tidsperioder på en
gang: Barbra Rings erindringer fra egen oppvekst i
1880-90-årene, og tiden da boken ble utgitt, 1920-tallet.
En hendelse i boka som kan understreke sistnevnte,
er at Jette ble bedt med en venninne på kino.5 Norges
første kino ble åpnet i Norge i 1904. I videre analyse vil
jeg forholde meg til 1920-årene, og se på boken som en
levning fra tiden den ble skrevet, og en representant for
Rings meninger, heller enn en beretning om hennes
barndomsår.
Det er flere aspekter som bør kontekstualiseres
når det kommer til synet på, forståelsen av og
normene tilknyttet kjærlighet i Norge og Kristiania
på 1920-tallet. Kjærlighet kan ha flere betydninger,
som romantisk, materiell eller religiøs. Artikkelen
konsentrerer seg hovedsakelig om familiær kjærlighet;
relasjonen mellom hovedpersonen Jette og familien.
Denne relasjonen er likevel sterkt påvirket av den
brutte kjærlighetsrelasjonen mellom mor og far,
skilsmissen og samfunnets syn på dette. Det tidligere
ekteskapelige premisset om et livslangt monogami
ble utfordret gjennom 1800-tallet. Men til tross for
muligheter via kongelige dispensasjoner var skilsmisse
lovmessig vanskelig helt frem til 1900-tallet. I 1909
ble en ny skillsmisselovgivning vedtatt, og det ble
rettslig mulig med ekteskapelig skilsmisse etter
et års seperasjon.6 Til tross for liberaliseringen av
lovgivningen betød det ikke en sosial aksept. Som
teksten viser, utrykker borgerskapet negative reaksjoner
på skilsmissen, og understreker hvilket brudd det er
på sosial praksis. Samtidig argumenterer Stephanie
Coontz for at 1910- og 20-tallet representerer en
romantisk revolusjon, der ekteskapspremisset i stadig
større grad dreide seg om romantisk kjærlighet og
lykkelige ekteskap.7 Artikkelen baserer seg på USA,
men tendensene artikkelen viser kan også relateres til
Norge, noe ekteskapslovgivningen underbygger. Er
den negative holdningen til ekteskapsbrudd generell
for det norske samfunnet, eller er den representativ for
det emosjonelle og sosiale felleskapet familien i boka
befinner seg i? Vi Fraskilte Barn sentreres rundt en
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familie tilhørende borgerklassen i Kristiania, lik Barbra
Ring gjorde under egen oppvekst. I så fall vil følelsene
som utrykkes i denne boka, fremstå å være underordnet
borgerlige emosjonsstandarder.
I tekstavsnittet foregår det to hendelser av forskjellig
karakter. Den første siden beskriver Jette på en
fotballkamp med venner, der hun overhører et par
som snakker nedsettende om henne og familien. I den
neste hendelsen beskrives Jette og møtet med faren for
første gang etter skilsmissen, og hun blir med ham på
konditori. Begge hendelsene inneholder følelsesuttrykk
på ulike måter: offentlig og privat. Med det mener
jeg at følelsene utrykkes ulikt i private eller offentlige
relasjonelle kontekster. Men hendelsen hvor hun
overhører nedsettende bemerkninger er ikke signifikant
for kjærlighetsuttrykk. Relevans består i hendelsens
kontekstualiserende karakter. I denne passasjen
kan både teorien om emosjonologi og emosjonelle
felleskap brukes for å tolke emosjonene innenfor en
borgerskapsdiskurs. Den relevante skillelinjen mellom
disse metodiske verktøyene i denne sammenheng er
etter min mening det individuelle perspektivet. Stearns
presenterer et overordnet system som menneskene
i samfunnet opererer i. Emosjonologien synes å
bli dominert av verdiene til nøkkelgrupperinger i
samfunnet.8 Individet vil alltid være underlagt disse,
på tross av de ulike sosiale grupper de er en del av.
Rosenweins teori baserer seg derimot på at individer
tilhører forskjellige felleskap, som har ulike emosjonelle
standarder individet navigerer mellom.
Hvordan kan utrykkene for kjærlighet som fremstilles hos Ring forstås ved hjelp av Stearns' sitt begrep om emosjonologi? I lys av teorien blir det sentrale
å se utrykkene for kjærlighet i kontekst av samfunnets
overordnede normer. På fotballkampen er Jette på en
offentlig arena, og settes i en ubehagelig posisjon av
kommentarene om hennes familiære situasjon. Dialo-

To jenter på 1920-tallet. Foto: Samuel J. Hood / Wikimedia Commons.
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gen beskriver emosjonologien som råder om ekteskap
og skilsmisse:
”Aa, det er jo advokat Linds lille,” sa damen. Hun
Nikket og saa ut som hun hadde ondt av mig. Jeg
synes hun var ekkel... En liten koket en. Hun slekter
nok paa faren.” Saa lo de. Stakkars smaa”.9

Holdningen som presenteres, er nedlatende, og ekteskapsbruddet representeres som et avvik. Jettes reaksjon følger også standardene emosjonologien har satt:
«Jeg kunde krøpet under bænken av skam... Jeg synes
jeg kunne ha slaat til far som hadde bragt dette over
mig.»10 Skammen kommer som et resultat av normbruddet, og Jette er rasende på faren som har satt seg
selv foran familien ved å ønske en skilsmisse og føre familien ut i den sårbare posisjonen. Ved hjelp av emosjonologien kan vi her se hvordan Jette og hennes indre
følelser, manifestert gjennom tanker, reagerer innenfor rammene av samfunnets standarder. Barbara Rings
bruk av Jette som et opplevende individ i midten av
samfunnsbedømmelsen, former også hennes utrykk.
Hun utrykker avsmak for moraliseringen, og kaller personene – som representerer samfunnet – for ekle. Den
neste hendelsen har en privat karakter, hvor Jette og faren er på tomannshånd, vekk fra offentlighetens forfølgelse. Følger følelsesuttrykket borgerskapets grunnleggende emosjonsstandarder også i det private rom?
Jette møter faren tilfeldig på gata, og de går
sammen inn på et konditori. I lys av emosjonologien
blir konteksten her en annen; samfunnets normative
emosjonsstandarder blir satt til side. Det skaper en
sterk kontrast, da Jette i en privat sfære kan utrykke
kjærligheten til faren, som fortsatt består: ”Da vi satt i
en sofa tok han armen min. ”Lille ungen min” sa han.
Jeg kunne ikke huske far hadde været saa øm mot
mig før. Jeg begynte at graate og tok op lommetørklet
mit.”11 På tross av at kjærligheten mellom dem fremstår
som sterk, kan man argumentere for at borgerskapets
emosjonologi også preger denne hendelsen. Det at
faren tar Jette med inn på konditoriet er et eksempel.
Å vise følelser offentlig er et brudd på samfunnets
emosjonologi. Ved å ta datteren vekk fra det offentlige
rom kan faren utrykke følelser uten å bryte normen.
Kjærligheten som vises, har en negativ klang, påvirket
av det som har blitt en realitet i familiens liv. Faren
gir Jette en beskrivelse av hvorfor skilsmissen har
funnet sted. ”Han og mor passet ikke sammen, og
han har blitt så glad i en anden, og at nu var han for
første gang et lykkelig menneske”.12 Deretter spør
han hvordan det går hjemme hos moren. Reaksjonen
og følelsene som responderer, følger igjen samfunnets
emosjonologi. I frykt for å gjøre ham skamfull sier hun
ikke noe om at tilværelsen har blitt annerledes etter
at han dro, særlig økonomisk. Dette kamufleres bak

«Christiania. Carl Johans Gade med Slottet», ca. 1900. Foto: Ukjent /
Wikimedia Commons.

”jeg var så meget glad i far, jeg kunne ikke gjøre han
skamfuld”. Kjærligheten til faren utrykkes som håpløs
og speiler igjen det rådende synet på ekteskapsbruddet
innenfor samfunnets emosjonologi. Ved å analysere
disse hendelsene gjennom Stearns teori, ser vi altså at
et overliggende regelverk følger Jette gjennom både
offentlige og private diskurser.
Hvordan kan Rings fortelling forstås md
utgangspunkt i Rosenweins teori om emosjonelle
felleskap? Ved å analysere hendelsene i lys av denne
teorien kan følelsesuttrykkene tolkes annerledes.
Det er fortsatt borgerskapets rådende syn på
ekteskapsbruddets normsett som er den definerende
faktoren. Det er gjerne emosjonelle felleskap som
dominerer samfunnet.13 Sånn jeg ser det, ligger
forskjellen i teoriene i hvordan Jette forflytter
seg og deltar i forskjellige felleskap med ulike
følelsesstandarder. Når utrykkene foregår i offentlighet,
som på fotballkampen, følges fortsatt borgerskapets
grunnleggende emosjonelle normer. Dermed vil en
sammenligning mellom denne, og scenen som utspiller
seg på konditoriet være den mest utslagsgivende,
ettersom disse representerer to forskjellige kontekster
for Jette. Som sosialkonstruktivist mener Rosenwein
at menneskets emosjonelle regler ikke kan plasseres i
et sett av grunnleggende regler. Det handler om flere
faktorer enn politikk og maktrelasjoner, og teorien om
emosjonelle felleskap tar høyde for kompleksiteten
i menneskers liv.14 Det fremkommer to åpenbare
forskjellige felleskap i den analyserte passasjen.
Den første er den dominerende i fortellingen, altså
borgerskapets overordnede emosjonelle felleskap. Det
andre er det mindre familiefellesskapet som har egne
rammer og regler for følelsesuttrykk. Først og fremst
kan vi se hvordan Jette i det sistnevnte felleskapet
har større frihet til å utrykke følelser. I begge
hendelsene diskuteres det samme; ekteskapsbruddet.
På borgerskapets offentlige scene er det irrasjonelt og
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upassende for Jette å utrykke seg. Hun har tydelige
meninger og tanker om situasjonen som utspiller
seg, men holder det for seg selv. I det lukkede
felleskapet sammen med faren, eksisterer det et rom
for å utrykke følelsene. Full av kjærlighet og sorg over
situasjonens håpløshet bryter hun ut i gråt. Dette er
etter Rosenweins teori to forskjellige emosjonelle
felleskap. Individet, i dette eksemplet Jette, beveger seg
fra et felleskap til et annet. På tross av ulik takhøyde
for følelsesuttrykk tilhører de samme grunnleggende
emosjonelle system, nemlig den borgerskapelige
diskursen. De emosjonelle felleskapene står ikke alene,
men side om side – de er innvevd i hverandre.
Tolkninger
gjennom
emosjonologien
og
emosjonelle felleskap gir to forklaringer, som har både
likheter og ulikheter. Hvordan kan disse funnene gis
ytterligere mening gjennom å se Vi Fraskilte Barn som
en kilde påvirket av den samtidige samfunnsdebatt?
Både Stearns og Rosenweins teorier eksisterer innenfor
en sosialkonstruktivistisk diskurs. Følelser er implisitt
tillært, og det er ingen standard for emosjonelle
normer i samfunnet. Jeg mener at Barbra Ring med
denne boka har et ønske om å være en stemme i
en debatt omkring vanskelighetene skilsmissebarn
settes i når de blir gjenstand for moralske angrep.
Dette gjør hun gjennom å bruke jeg-personen som
et eksempel for problematikken. Jette som karakter
blir fortellerteknikken i et samfunnsinnlegg. Et
sentralt spørsmål knyttet til dette blir om det skaper
begrensninger for boka som en objektiv kilde for
de emosjonelle standardene hun beskriver. Barbara
Rosenwein erkjenner at litteratur og skrifter har
agendaer bak de utrykte følelsene. Samtidig vil aldri
følelser kunne forstås utenfor en kontekst, og vil være
avhengig av verdiene og situasjonene som lokker dem
frem.15 Av denne grunnen presenterer Vi Fraskilte Barn
et sett med reelle emosjonsstandarder, sett fra Barbra
Rings persepsjoner av samfunnet hun er en del av.
Ring, som legger føringene og premissene for bokas
følelsesuttrykk, tilhører selv en verden bestående av
overliggende emosjonelle strukturer. For å anvende
Rosenweins teorier, kan det forstås som at Ring selv
tilhører et emosjonelt felleskap i sin samtid, og som
er grunnlaget for bokens motiver. Hun er en del av
krefter i samfunnet som jobber for en liberalisering
av ekteskapets moralske normer, samtidig som hennes
egne erfaringer og emosjonelle interesser tilfaller det
borgerlige felleskapet.
Vi Fraskilte Barn er en levning fra en tid i forandring. Gjennom hovedpersonen Jettes oppvekst i borgerskapets kretser, ser vi barnets vanskelige møter med
samfunnets nedsettende moral mot ekteskapsbrudd. I
sin samtid møtte boka kritikk begrunnet i fokuset omkring den borgerlige problemstillingen som ble framstilt. Gjennom Stearns emosjonologi, hvor perspekti-
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vet legger vekt på å studere følelser som et produkt av
samfunnet, og Rosenweins emosjonelle felleskap, hvor
ulike felleskap lever ved siden hverandre i samfunnet,
har jeg analysert kjærligheten under innflytelse av borgerskapet, i utvalgte sider av Ring sin bok. På tross av at
lovverket hadde gjennomgått en liberalisering av muligheten for skilsmisser, viser fortellingen at dette ikke
gjorde det til en akseptert handling blant borgerskapet.
De to perspektivene som benyttes i analysen, fremstiller både likheter og ulikheter. Den største forskjellen
handler om individets mulighet til å utrykke følelser,
enten påvirket av et overordnet system av emosjonelle
standarder, eller gjennom forskjellige felleskap individet beveger seg mellom. I begge teoriene, er offentlige
og private scener en forskjell – Jette vil utrykke kjærligheten annerledes foran andre, enn bak lukkede dører. Jeg har diskutert om følelsesuttrykkene kan være
påvirket av bokas motiv. Barbara Ring kan ha skapt
boka motivert av et kritisk blikk mot moralnormene.
Samtidig kan hun ikke selv stå utenfor en emosjonell
kontekst. Hvordan mennesker utrykker følelser, vil forandre seg. Denne boka tilhører en tid der kjærlighet og
ekteskapet var i endring, og Barbra Ring tilhørte selv et
felleskap som var deltagende i denne transformasjonen.

13 Jan Plamper, The History of Emotions: An interview with
William Reddy, Barbra Rosenwein and Peter Stearns, 2010,
256

Julius Grasaasen er masterstudent på UiO, og tiden nærmer seg der han med stolthet kan kalle seg utdannet historiker. Skjulte skatter i kildematerialer som forteller om en
glemt fortid, hverdagsprøvelser og bortgjemte menneskers
tankeuniverser er noe av det som interesserer ham med historiefaget. Han har en forkjærlighet for tidlig nytid, med et
ekstra godt øye til 1700-tallet.

Ring, Barbra. 1924. Vi fraskilte Barn, Ved et av dem. Kristiania: H.
Aschehoug & Co.

NOTER
1

Rob Boddice, The History of Emotions 2018, 59.

2 Boddice 2018, 78.
3 SNL, Barbra Ring 2014.
4 Arbeiderbladet, 25 Sep 1924.
5

Barbra Ring, Vi fraskilte Barn, Ved et av dem, 9.

6 Melby, et al. Äkteskap och politik i Norden ca. 1850-1930. 2006,
95-100.
7 Stephanie Coontz, The Origins of Modern Divorce 2007, 11
8 Peter & Carol Stearns, Anger The Struggle for Emotional
Control in America´s History, 1986, 16
9 Barbra Ring, Vi fraskilte Barn, Ved et av dem, 1924, 12
10 Ring, 1924, 12
11 Ring 1924, 13
12 Ring 1924, 13-14

14 Barbara Rosenwein, Worrying about Emotions in History,
2002, 842
15 Plamper 2010, 259

LITTERATUR
Arbeiderbladet. 1924. Arbeiderbladet, 25/09/1924. 25 september.
https://www.nb.no/items/d51c14c5da70c3a51abba4e0a68f8a80?pa
ge=0&searchText=%22vi%20fraskilte%20barn%22.
Boddice, Rob. 2018. The History of Emotions. Manchester:
Manchester University Press.
Coontz, Stephanie. 2007. «The Origins of Modern Divorce.»
Family Process, Vol 46, 7-16.
Leksikon, SNL - Store Norske. 2014. Barbra Ring. September.
https://nbl.snl.no/Barbra_Ring.
Melby, Kari, Anu Pyllkanen, Bente Rosenbeck, og Christina
Wetterberg. 2006. Äkteskap och politik i Norden ca 1850-1930.
Makadam Förlag.
Plamper, Jan. 2010. «The History of Emotions: An Interview with
William Reddy, Barbra Rosenwein and Peter Stearns .» History
and Theory, Mai: 237-265.

Rosenwein, Barbara. 2002. «Worrying about Emotions in
History.» American Historical Review, 821-845.
Stearns, Carol Zisowitz, og Peter N. Stearns. 1986. Anger The
Struggle for Emotional Control in America´s History. Chicago: The
University of Chicago Press.

PÅ TEMA

93

94

FORTID | 2/2020

PÅ TEMA

FORTID | 2/2020

N

Erling Sverdrup Sandmo
★ 6.11.1963

✝ 21.2.2020

år jeg tenker på Erling, husker jeg hvor
varmt han mottok den store gruppen
ex.fac.-studenter som hadde møtt opp i
den første forelesningen jeg hadde med
ham. Gjennom utvalgte tekstdokumenter, malerier og
klassisk musikk tok han oss med på en undersøkelse av
fortiden som skilte seg fra alt annet vi til da hadde lært.
Fra det øyeblikket han stilte seg smilende foran forsamlingen, ble folk stille av forventning, en stillhet som
varte gjennom hans glimrende foredrag, og som først
ble brutt av henrykt applaus da han sa «takk». Etter at
det første møtet med fagtradisjon hadde fylte oss med
ærefrykt, ble vi i Erlings undervisning oppmuntret til å
undre oss. Jeg husker det som enormt befriende.
Det var musikalitet i alt Erling sa og skrev. Som formidler hadde han en evne til å innlemme lytteren i sin
egen tankereise. Utover å fastslå eller betvile påstander,
virket det som Erling gledet seg over å utveksle ideer
om fortiden. Han var ikke redd for å la entusiasme stå
i veien for sin faglige integritet. Det var en av egenskapene som gjorde ham til en fremragende historiker.
Erling fikk folk til å føle at de kunne bidra med noe,
og at det var kvalitet i det de sa, samtidig som våkenheten hans gjorde at man tenkte seg godt om før man sa
noe. Han var både lynskarp og lun, humoristisk, men
med en grunnleggende ærbødighet og et stort alvor
i møte med fortiden. Han satte pris på skjønnheten i
ting, og så små detaljer som andre lett kunne overse.
I desember i fjor sendte jeg Erling en e-post og
spurte om han kunne tenke seg å veilede meg i masterprosjektet. Svaret var så fylt av varme og oppmuntring
at jeg fremdeles får energi av å tenke på det. Når jeg
ser tilbake på de fire årene jeg fikk oppleve Erling som
foreleser, og etter hvert som veileder og samtalepartner,
står det klart for meg hvor viktig han har vært i formingen av min egen interesse for historie. Jeg kommer
alltid til å tenke på Erlings arbeid som forbilledlig og
dypt meningsfull historieforskning.
Det er uvirkelig og vondt at han er borte.
Anna P. Grøgaard

PÅ TEMA

95

96

PÅ TEMA

M

itt beste minne om Erling Sandmo
er fra en av forelesningene hans. «Det
fineste med historie», sa han, «er at
hvem som helst kan bidra». Denne
demokratiske forståelsen av historiefaget, hvor vi alle
kan møte med våre egne erfaringer og refleksjoner for å
delta i en felles samtale, er det viktigste han lærte meg.
Jonas B. Eide
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D

et er vanskelig å finne noe å si som ikke
allerede har blitt sagt av noen som kjente
ham bedre, men jeg kan i alle fall si for min
egen del at Sandmo hadde en utrolig stor
innvirkning på de han underviste, og han var en av de
foreleserne som var best likt av studentene. Jeg hadde
dessverre bare den glede av å møte Erling Sandmo et
par ganger i livet mitt i sammenheng med lansering
av en utgave av Fortid hvor jeg fikk lov til å dele scene
med ham og spørre ham om hans syn på sannhet i historien—og selvfølgelig høre han snakke litt om hans
store kjærlighet, kart. Jeg tenker stadig på den kvelden:
Det var utvilsomt et lite øyeblikk i hans eget liv, men et
utrolig stort øyeblikk i mitt liv.
I beskrivelsen til arrangementet for Fortid-lanseringen kalte jeg ham en «legende» – noe han for tiden sa
han syns var veldig morsomt – men til tross for at jeg
skrev dette med glimt i øyet var det ment helt oppriktig: Han var og blir en faglig og personlig helt for meg,
og det var det jeg forsøkte å uttrykke med denne lille
spøken. Han har betydd utrolig mye for historieforskningen i Norge, og fortjener å bli hedret for dette, men
like mye fortjener han å bli hedret for sin rolle som underviser og en sabla hyggelig fyr.
Charlotte Aslesen
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VI KVIDDE OSS ALDRI FOR Å SPØRJE

F

or en del år siden var jeg i en forelesning
hvor Erling Sandmo fortalte om kartenes
betydning i historien. Jeg vil ikke si at det var
avgjørende for at jeg gikk videre med master
i historie, men det er samtidig den forelesningen jeg
husker best fra seks år med studier. Erling Sandmo
viste meg hvor mye kjærlighet man kan ha for faget sitt.
Anja Birkelund Torheim

ELI M O R K EN FA R S TA D
Ph.D-stipendiat i Kulturstudier ved
Universitetet i Søraust-Noreg
Tidlegare redaktør for Fortid

M

itt forhold til Erling Sandmo er truleg
representativt for mange historiestudentar på Blindern. Eg har fryda meg
over forelesningene hans, og eg har lese
tekstar om «tingets tenkemåter» og sjømonster med
stor glede og nytte. Dei få gongane vi prata, tok han
meg på alvor. Det var noko med blikket. Det hinta ikkje
om ein streng dom, men heller om eit forsøk på å stå
ilag med tankane mine. Odd Arvid Storsveen har oppsummert Sandmo sitt historiesyn med at «vi skal stille
oss på kildens parti, og forstå dem ut ifra deres egne
forutsetninger».1 Ein kan seie at Sandmo møtte historiestudentane slik han møtte fortida og folka som levde i den – med respekt og empati. Ikkje minst var han
nyfiken.
Sanningsdebatten rundt tusenårskiftet, og den solide gjennomgangen av den i teori- og metodekurset til
Eirinn Larsen, gjorde noko med oss masterstudentar.
Den viste oss at ein spenstig debatt om teori i historiefaget var mogleg – og ikkje minst artig. Eg hugsar enno
kjensla av å bli ein smule star struck då eg og nokre
medstudentar drog til Postkontoret på Tøyen for å høyre på Sandmo snakke om kartet til Olaus Magnus, ein
desemberkveld i 2017. Ved rein slump var arrangementet sett opp samme dag som haustens eksamen i teori
og metode. Vi kom rett frå eksamenslokalet på Ullern,

framleis klamme etter at vi hadde skrive fleire sider om
nettopp sanningsdebatten. Vi klarte å stotre fram denne opplysinga etter foredraget, og Sandmo humra lunt.
Kanskje var han lei av debatten, men han gjekk med på
å skrive eit nytt innlegg om den til Fortid #1 2019 med
temaet «Sanning». Til alt overmål fann han seg i å bli
kalla «San(d)nhetsmo» då vi seinare ropte han opp på
scena på ein lokal bar på Grønland. Grunnen var at han
igjen hadde sagt ja til å hjelpe Fortid-redaksjonen med
eit arrangement. Vi kvidde oss aldri for å spørje.
Slik eg hugsar det, var det ikkje sjeldan at Sandmo
runda av ei setning i forelesning med «..., sant?». Eg er
sjølv vestlending, og for meg er det noko erkevestlandsk
over ein slik måte å ende eit utsegn på. Og ja – Sandmo
var erkebergensar. Men viktigare: Han hadde eit ønske
om kommunikasjon med studenten, eit mål om å bygge
ei bru. Det meistra han med glans. Og så er det fint at
vi framleis kan samtale med Sandmo, i dei mange tekstane og lydfilene hans som fyller historiografien.
NOTAR
1

Charlotte Aslesen og Eli Morken Farstad, «Historikeren:
Odd Arvid Storsveen». I Fortid 1: Sannhet. UiO, 2019. Publisert 3. april 2019. Henta 21. april 2020 frå https://www.fortid.
no/spalter/historikeren/historikeren-storsveen.html
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EN SØKENDE STILNER HEN
S I G U R D A R N EK LEI V BÆK K ELU N D
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

D

isse linjene skulle ikke vært skrevet. Eller
det vil si, de skulle vært skrevet om 40
års tid, i forsonlig takknemlighet over et
langt og mangslungent liv. I stedet blir de
skrevet i en uforsonlig sorg over at et livsløp har blitt
avbrutt midtveis, mens det ennå hadde mye uforløst
skaperkraft og smittende livsglede. Det ubegripelige, at
en høyt elsket venn, foreleser og forsker plutselig ikke
er blant oss lenger, er tungt å fatte, og enda tyngre å ta
inn over seg.
Mitt første møte med Erling Sandmo var, som for
mange andre, indirekte, gjennom bøkene. En eller
annen gang i begynnelsen av tiendeklasse satt jeg
oppslukt i en godt brukt bok jeg nærmest i forbifarten
hadde plukket ut fra de slitne reolene på det lokale
biblioteket dagen i forvegen. Tittelen Klassisk Musikk
(skrevet i samarbeid med Katrine Sæverud) var
riktignok noe intetsigende, men boka ble likevel med i
skolesekken påfølgende morgen og åpnet i friminuttet.
Det skulle bli en åpenbaring. Mellom de gulfalmede
sidene spraket det på en måte jeg ikke hadde opplevd
i noen andre musikk- eller historiebøker. Med en
heftig intensitet klarte forfatterne å beskrive elementer
ved musikkstykker jeg trodde lå utenfor språklig
rekkevidde, uten å noen gang henfalle til de størknede
klisjeene som er så vanlige når man forsøker å gripe det
flyktige i musikken.
Jeg var fanget i teksten, og ble værende der også etter
at skoleklokka forkynte at det var klart for gymtime.
Her måtte leses! Og der satt jeg, oppslukt på de råtne
tribunebenkene i skolegården, etter å ha løyet på meg
feber, mens klassekameratene peste rundt på grusbanen
og boksidene trakk til seg fukt og søle fra høstregnet (vi

får håpe bibliotekarene kan tilgi lesegleden).
Den samme følelsen skulle gjenta seg om lag sju
år seinere, da jeg som fersk universitetsstudent åpnet
min første pensumbok. Allerede de første sidene i
Tid for historie bar preg av en særegen tilstedeværelse,
formulert i et tindrende klart, men likevel utpreget
sanselig og musikalsk språk. Uten å kompromisse på
det faglige innholdet klarte forfatteren å holde på et
dypt personlig nærvær i teksten; i enkelte øyeblikk ante
man hvordan han nærmest må ha sitret av begeistring
da han skrev den.
Denne entusiasmen var ikke bare forbeholdt
papiret – også i auditoriet smittet engasjementet over
på ellers trøtte førsteårsstudenter. Det stod noe på
spill under Erlings forelesninger: Enten han snakket
om hekseforfølgelser, historisk metode eller sjøuhyrer
(et favorittemne!), klang det alltid med understrenger
av noe langt mer fundamentalt og viktig enn det
konkrete emnet det ble forelest over. Plutselig ante vi
en dobbelthet ved det historiske arbeidet: Å identifisere
det radikalt fremmede ved fortidens stemmer, samtidig
som man gjorde sine egne bestrebelser på å tilnærme
seg og forstå dem. Selv om Erling betonte det
fremmedartede ved historien, klarte han alltid å vise
hvordan annerledesheten ved århundregamle kilder
hadde grunnleggende relevans for våre egne liv: I
forelesningene stilte han fundamentale spørsmål rundt
vår egen historiske tilværelse, og hvordan våre egne
tankemønstre binder oss til vår egen tid.
Dette fant tydelig gjenklang i studentmassen: Der
andre forelesere må kjempe mot en vegg av stillhet
straks de forsøker å aktivisere studentene, var det
alltid en håndfull hender i været straks Erling la opp

til diskusjon. Dette skyldtes ikke bare en glitrende
formidlingsevne, men også en trygg, vennlig og
søkende tilstedeværelse som alltid oppfordret til ulike
perspektiv. Selv i spørsmål eller innspill andre studenter
kunne avfeie som dumme eller platte fant han klokskap
– og elementer til gjenstand for videre diskusjon. Det er
ikke rart at mange av oss fant veien til Erlings foredrag
også utenom universitetet, spesielt under de populære
arrangementene ved Nasjonalbiblioteket.
Åpenheten, den smittende entusiasmen og
den umettelige nysgjerrigheten gjaldt også på
tomannshånd. Da det endelig var vår tur til å ta fatt
på arbeidet med masteroppgaven, falt det naturlig for
flere av oss å velge nettopp Erling som veileder. Og
veiledningstimene stod til forventningene: Vi ble møtt
med en begeistring og et intellektuelt overskudd som
umiddelbart inspirerte oss til videre arbeid.
Slik var det også under siste veiledningstime. Ikke
uventet ble det langt mer enn et formelt møte. Uten å
tape det faglige målet av syne pratet vi om løst og fast:
Om den nye jobben ved Nasjonalbiblioteket, om den
gamle ved universitetet, og om en felles lidenskap,
musikken.
Jeg forlot kontoret med en gledesfylt forventning til
det kommende året.
21. februar ble gleden snudd til sorg. At et livsløp
brytes av mens det fortsatt forgrener seg inn i det
ukjente, er både uforståelig og umulig å forsone seg
med. Mens vi prøver å ta inn over oss tomrommet
Erling etterlater seg, er vi likevel mange som kjenner
på en dyp takknemlighet for at vi, for en stakket stund,
fikk lære ham å kjenne.
Takk skal du ha, Erling. Vi lyser fred over ditt
minne.
Sigurd Arnekleiv Bækkelund er masterstudent i historie, og
hadde Erling Sandmo som veileder vinteren 2020. Teksten
har tidligere vært publisert på fortid.no
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Sandmo stilte opp for å snakke om sannhet i historien på Fortids lanseringsarrangement i mars 2019. Her sammen med daværende redaktør Charlotte Aslesen og Fridtjof Anthony Bigelow. Foto: Minja Mitrovic.
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HISTORIKERENS FORHOLD
TIL ARKIVERET WEB:
En kommentar til Jon Carlstedt Tønnessens
artikel “Historikerens forhold til kildene”
I forrige utgave av Fortid har nåværende redaktør Jon Carlstedt Tønnessen en
artikkel om historikerens forhold til digitale kilder. Tønnesen spør seg om vår sterke
tilknytning til trykte skriftlige kilder kommer i veien for vår forståelse for digitale
kilder. Han viser her blant annet til forskning av Professor Niels Brügger, som i det
følgende kommer med et tilsvar.
NIELS BRÜGGER
Professor i media-studier
Universitetet i Aarhus

M

ange tak til Jon Carlstedt Tønnessen
( JCT) for at have taget den vigtige
diskussion om digitale kilder op. Det
er en væsentlig diskussion inden for
historikerfaget, og den burde stå øverst på dagsordnen
i de kommende år. Og naturligvis også tak for at have
åbnet denne diskussion med udgangspunkt i noget af
min forskning.
JCT har ganske ret i, at vi i de kommende år vil
have endog meget svært ved at undgå digitale kilder,
og vi bliver derfor nødt til at begynde at reflektere over,
hvad der kendetegner denne nye kildetype, som på
mange måder er fundamentalt forskellig fra velkendte
kildetyper. Og i forlængelse heraf: reflektere over,
hvordan kildekritiken ser ud, når man medtænker de
digitale kildetypers væremåde.
Som udgangspunkt for sine overvejelser og sit

‘call to arms’ anvender JCT som nævnt noget, jeg har
skrevet, men som enhver historiker er bevidst om, så
går tiden, og jeg har udgivet en stor mængde artikler
og bøger siden da, tillad mig at nævne et par stykker
for den læser, der vil gå videre med disse emner. Frem
for alt har jeg samlet og videreudviklet mine teoretiske
og metodiske refleksioner over det arkiverede web
som historisk kilde i monografien The Archived Web:
Doing History in the Digital Age. Derudover har jeg
(med)redigeret et par bøger, som hver især giver
utalige eksempler på, hvordan arkiveret web kan
bruges som historisk kilde. Der er tale om bøgerne
The web as history: Using web archives to understand the
past and present, Web 25: Histories from the first 25 years
of the world wide web og The historical web and Digital
Humanities: The case of national web domains. Og
endelig så har jeg sammen med en canadisk historiker,

Niels Brügger. Foto: Universitetet i Aarhus. Gjengitt med tillatelse.

Ian Milligan, redigeret en håndbog om webhistorie, The
SAGE Handbook of Web History. Jeg kan i øvrigt varmt
abefale Milligans seneste monografi History in the Age
of Abundance? How the Web Is Transforming Historical
Research.
Jeg vil desuden også lige benytte lejligheden til at
knytte et par kommentarer til enkelte formuleringer
hos JCT, idet han sine steder anvender en terminologi,
som jeg ikke selv bruger (hverken i tidligere eller senere
skrifter). For det første ordene ‘virtuel’ og ‘simulering’,
som jeg bevidst undgår, fordi de åbner vanskelige
definitionsmæssige diskussioner, som jeg ikke finder
særlig produktive. Derimod taler jeg hellere om ‘det
digitale’ som det, der er
det helt afgørende nye
træk ved vores medier i
dag: de benytter alle det
digitale alfabet med dets
to bogstaver 1/0. Men det
betyder imidlertid ikke, at
alle digitale medier er ens,
bare fordi de er digitale.
I mine senere skrifter
skelner jeg mellem tre
hovedgrupper af digitalt
materiale, alt efter hvordan
det er blevet digitalt: a)
digitaliseret materiale, dvs. materiale der eksisterer i
en ikke-digital form, der så digitaliseres, for eksempel
trykte medier, skrift på pergament, og så videre; b) fødtdigitale medier, det vil si medier, der kun findes i digital
form, for eksempel web; c) genfødt digitale medier, det
vil si født-digitale medier, der indsamles og gemmes,
og som forandres fundamentalt i denne proces, som for
eksempel det online web, der arkiveres. Denne skelnen

er vigtig, fordi de forskellige digitale materialetyper
skal behandles kildekritisk på forskellig måde.
For det andet ordet ‘hypertekst’, som jeg med vilje
også helst undgår, mest for at undgå den tidlige hypertekstteoris ideer om, at tryk = sekventiel læsning, og at
web = fragmenteret læsning. Sådan er det ikke, og sådan har det aldrig været: trykte medier kan være lige så
ikke-sekventielt og hypertekstuelt organiseret som web
— tænk bare på vores dages aviser og magasiner — og
web kan være lige så sekventielt organiseret som tryk.
Med andre ord så findes hyperlinket (og hyperteksten)
i stort set alle medietyper, men det udfoldes forskelligt,
alt efter medietype. Jeg kan i den forbindelse henvise til
mit bogkapitel “Connecting textual segments: A brief
history of the web hyperlink”, der handler om hyperlinkets mediehistorie, fra tidlige lertavler og frem til
web.1
Og endelig en lille kommentar til formuleringen
“Når nettsteder blir høstet av arkivarer (som oftest
datamaskiner med kunstig intelligens), [...]” — web
bliver arkiveret af computere, ja, men jeg kender ikke
til, at det skulle foregå med nogen form for kunstig
intelligens ( JCT gengiver i øvrigt helt korrekt, hvordan
det foregår: man begynder med en webside og forfølger
links herudfra).
Det er også forfriskende at se JCT komme med 5
bud på, hvad man så kan gøre. Jeg vil knytte en kort
kommentar til hver.
1. Ved henvisning til virtuelle kilder er det fordelaktig
å referere til en tidsmessig situert representasjon av
nettkilden (enten skjermdump eller for eksempel Wayback
Machine (WM) på www.archive.org). Dette muliggjør
at forskere i etterkant kan undersøke og utfordre kilden slik
den har framstått for den
som henviser.
Skærmdump er en
god idé, og the Internet
Archives
Wayback
Machine (WM) er også
brugbar, men som der kan
læses om i Brügger, 2018, så
kan man ikke være sikker
på, at den webside, der
vises i WM, rent faktisk
er siden, som den så ud i
fortiden; WM fungerer
nemlig sådan, at den
forsøger at stykke websiden sammen, som den så ud på
den dato, man beder om, men kan den ikke finde alle
sidens elementer arkiveret fra denne dag, så henter den
de udgaver af elementerne, der ligger tættest på i tid,
og det kan være uger eller måneder, både før og efter.
Se, her kan vi tale om en kildekritisk udfordring af en
helt ny karakter… den webside, der i WM ser ud til at
findes i en slags ’nu’, har faktisk en indbygget tidslighed

(...) trykte medier kan være
lige så ikke-sekventielt og
hypertekstuelt organiseret som
web — tænk bare på vores
dages aviser og magasiner
— og web kan være lige så
sekventielt organiseret som tryk
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Skjermdump fra den første lagringen av Fortids nettside, april 2007.
Hentet fra Internet Archive. Falt i det fri.

i sig, som man ikke ser. Et godt tip: er man inde på en
webside i WM, så er der kommet et lille link oppe til
højre, ‘About this capture’, klik på det, så kommer der
en liste over alle de småstumper, siden er sammensat af,
inklusiv deres arkiveringstid.
2. Dersom en arkivert versjon av kilden ikke kan
oppdrives, kan historikeren selv arkivere kilden og gjøre
den tilgjengelig på en åpen plattform for å sikre framtidig
undersøkelse.
God idé.
3. Dersom slik tilgjengeliggjøring utfordrer
opphavsrettigheter eller krav til konfidensialitet, burde
kilden likevel refereres på en måte som sikrer adekvat
tilgang og undersøkelse for vitenskapelig forskning.
Også god idé. En endu bedre idé er at lade et
nationalbibliotek eller et nationalt arkiv stå for
arkiveringen, for så vil disse juridiske forhold være
reguleret gennem reglerne for den almindelige adgang
til den pågældende kulturarvsinstitutions samlinger. En
form for ‘arkivering on demand’ er også en mulighed,
dvs. en forsker beder nationalbiblioteket om at foretage
arkiveringen af noget bestemt.
4.
Arkivinstitusjonene
–
hovedsaklig
Nasjonalbiblioteket og delvis Riksarkivet – må utvikle
normer for skjermdumping som er digitalt søkbare. Dagens
skjermdumping i bildeformatene TIFF eller JPG vil være
til hindrer for framtidig utnyttelse av digital teknologi, i
motsetning til for eksempel PDF-formatets mulighet for
optisk tegngjenkjenning (OCR).
Også fin idé, men det er endu bedre at arkivere i
form af webcrawling, hvor man forfølger links (som
beskrevet ovenfor).
5. Prinsippet om aktiv henvisning, slik det har vokst
fram innen deler av statsvitenskapen, skal følges der det

er mulig. Ved at henvisninger publisert i virtuelle medier
lenker direkte til den virtuelle kilden muliggjøres en
umiddelbar undersøkelse av den.
Aktiv henvisning løser desværre ikke problemet.
Det, man kalder ‘link rot’ er utrolig udbredt, ting
forsvinder, ændrer adresse, og så videre. Man regner
med, at den gennemsnitlige levetid for en webside er
omkring et par måneder.2 Den bedste løsning er faktisk
at bruge den service, som the Internet Archive for et
års tid begyndte at stille til rådighed, nemlig ‘Save this
Page’ — her tager the Internet Archive en kopi af den
webside, man står på, og den gemmes så i arkivet og
kan refereres her.
Den diskussion, som JCT — med rette — gerne vil
åbne om historikerens kildekritiske metode i dag, er
naturligvis meget vigtig. Men inden vi kommer dertil,
så er der et mindst lige så vigtigt forhold, nemlig at der
overhovedet er arkiveret noget at anvende metoderne
på. Som nævnt, så forsvinder det online web meget
hurtigt. Jeg vil derfor afslutningsvis kraftigt opfordre
til, at norske forskere, det være sig historikere eller
andre forskere med en historisk interesse, begynder
at arbejde aktivt for, at det nationale webarkiv, der
findes på Nasjonalbiblioteket, i langt højere grad bliver
åbent. Går man ind på https://www.nb.no/samlingen/
nettarkivet/tilgang-til-nettarkivet/ i dag, så mødes man
som det første af følgende sætning: ”Per i dag har ikke
Nasjonalbiblioteket noen fremvisning av innsamlede
domener.” Så hjælper de historiske metoder jo ikke
meget.

NOTER
1

Niels Brügger, (ed.) (2017). Web 25. Histories from the first 25 years of the world wide web. Peter Lang.

2 Niels Brügger, (2018). The archived web. Doing history in the digital age. MIT Press.
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Kaleidoskopisk om 1500- og 1600-tallet
J E N S M U N K : J A K T E N PÅ N O RD V E ST PA S S A S J E N
Irene A. Ellefsen
Humanist forlag, 2019

Irene A. Ellefsen har skrevet en bok som handler om mye mer enn det tittelen skulle tilsi.
Forfatteren plasserer ekspedisjonslederen og sjøoffiseren Jens Munk i hans rettmessige kontekst.
Boka er innholdsrik og utvilsomt resultatet av et stort arkivarbeid. Fremstillingsformen, en
veksling mellom det generelle og det spesifikke, skaper vesentlige hopp i tid og rom. Den hakkete
strukturen ødelegger for et klart fokus i en ellers godt skrevet bok.
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Bokmelding av Magne Klasson (f. 1997), masterstudent i historie og
nettredaktør for Fortid.

J

eg blir glad av at en bok som Jens Munk: Jakten
på Nordvestpassasjen blir skrevet og publisert for
allmenheten. For det blåser en frisk bris for den type
biografi som her foreligger i Irene A. Ellefsens penn.
De siste åra har det jo kommet til noen biografer om norske
personer i tidlig nytid.1 Landskapet er preget av menn med en
eller annen maritim tilknytning, og denne biografien over Jens
Munk er slik sett lik de andre.2 At Ellefsens prosjekt har som
siktemål å løfte frem en ukjent skikkelse fra dunkelheten, gjør
det bare enda mer interessant. Kanskje, tenker jeg håpefullt, er
bøker om tidlig nytid i ferd med å befeste seg som allmennlesing.

Ellefsen har altså satt seg fore å kaste lys over oppdageren og
sjøoffiseren Jens Munk (1579 – 1628). Munk levde et usedvanlig
innholdsrikt liv. Som tolvåring mønstret han på et frisisk skip
som tok ham til Portugal. Skipet seilte videre til Brasil, hvor
unggutten bodde i til han var 18 år. I 1598 kom han tilbake til
København og tok opp arbeidet for riksrådsmedlemmet Henrik
Ramel – et arbeide som førte ham rundt om i Europa. I 1609
ble Munk offentlig ansatt som kongelig kaptein og gjorde seg
videre bemerket som en svært talentfull sjøoffiser. Ikke uten
grunn fikk han derfor, ti år senere, i oppdrag av Christian 4. å
finne Nordvestpassasjen, veien mellom de to arktiske stredene i
nordøst og nordvest som ville muliggjort handel med Japan og
Kina. Oppdraget endte opp som en fiasko. Av besetningen på 60
mann kom bare tre hjem våren 1620, og veien forble uoppdaget.

110

BOKMELDINGER

Erfaringene fra ekspedisjonen munnet ut i Munks beretning,
Navigatio Septentrionalis, som naturligvis er en av Ellefsens
hovedkilder.
Ellefsens bok begynner bra. Anslaget – en tosiders prolog –
er velskrevet og stramt regissert av forfatteren. Leseren plasseres
på kaia i Bahia i Brasil, en gang i 1598. På kaia står en ung mann,
i ferd med å hoppe i havet for å komme seg om bord til et av to
hollandske skip som sto ankret der. «Så tok Jens Munk sats, og
stupte ut i det mørke havet» (s. 10), skriver Ellefsen til slutt. Da er
det bare så synd at forfatteren ikke tar sats med ham.
Prologen tar slutt, og kapittelet «Historiens puslespill»
innledes med at «ingen i Norge har hørt om Jens Munk» (s. 11). I
stedet for å fortsette der hun slapp i prologen, idet Munk kaster
seg i vannet, tar Ellefsen leseren med til hennes oppdagelse av
Munk, en oppdagelse som skjer en høstdag i 2016. Hoppet i tid er
stort, og det fine springbrettet Ellefsen skaper – i både litterær og
bokstavelig forstand – i prologen forblir en uutnyttet mulighet
til å fenge leseren enda mer. Videre i kapittelet synes jeg ikke
Ellefsen gjør noe for å holde på leseren: hun opplyser om hvilke
kilder hun har brukt og noen setninger om modernisering av
navn og språk – hvorfor ikke plassere dette i en fotnote eller som
et kort notat helt fremst i boka, som vel er sedvane?
Hun introduserer også kildene til Munks liv: den nevnte
reisebeskrivelsen, en avskrift av Munks dagbok fra ekspedisjonen
og en levnetsbeskrivelse utgitt sammen med en utgave av
Navigatio Septentrionalis i 1723. Til sammen danner dette
hovedkildene til sjøoffiserens liv, men Ellefsen har større
ambisjoner enn å studere ham i seg selv – det «ville blitt en
tynn bok» (s. 16). Snarere ønsker hun å gjøre et «dypdykk ned
i renessansehistorie og utforske ulike temaer», for bare slik kan
man virkelig anskueliggjøre Munks liv (s. 16). Dette er et klassisk
hermeneutisk poeng: delen må studeres opp mot helheten og
motsatt. For å virkeliggjøre den tida som Munk befant seg i har
hun også inkorporert skildringer – tidsbilder og miljøskildringer
– som ikke er «direkte kildebelagt» for å skape en god fortelling.3
Hvor godt lykkes Ellefsen i å skrive en slik historie om
renessansen og et menneske i dens midte?
Boka handler like mye om konteksten som den handler om
Jens Munk. Ellefsens ønske om å fortelle er prisverdig, men
skaper ofte forskyvninger i tid og sted. Kanskje har dette noe med
hvordan kapitlene er oppbygd. Hvert kapittel er i seg selv bygd
opp av en rekke små «underkapitler» på alt fra én til i underkant
av ti sider. Dette er en effektiv fortellerteknikk, ettersom de små
underkapitlene muliggjør detaljerte, konkrete avsnitt.
For meg blir disse underkapitlene imidlertid oppstyltete. Hun
skriver både om det som er veldig spesifikt og veldig generelt:
I begynnelsen av kapittel seks skriver hun om at den tolvårige
Munk drar til byen Porto i Portugal (spesifikt). Ellefsen skriver
om den frisiske skipperen som tar ham dit og hvilken rolle
han tjente i handelen mellom Portugal og England (spesifikt).
I neste avsnitt snus perspektivet, og hun forteller generelt
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om at Portugal var en stormakt på 1500-tallet, at herfra kom
mange store oppdagere, at de hadde tjent seg rike på handel og
erobring (s. 57-58). Disse hoppene mellom det generelle og det
spesifikke er gjennomgående i boka og skaper hverken god flyt
eller en sammenhengende rød tråd. For lesere med kjennskap
til hendelsene som det skrives om, blir de små innblikkene for
generelle til å si noe annet enn man visste før. For lesere uten
kjennskap blir de små innblikkene også for generelle, sveipene
for store og for mange, til at man klarer å suge til seg noe.
Opplysningene får liksom ingen slagkraft. Man sitter igjen med
stort og smått om 1500- og 1600-tallet.
Hva med Munk og oppdagelsesferden i Nord-Amerika? Det
tar tid før vi møter ham igjen etter den korte visitten i prologen.
Munks liv er dessuten bare beskrevet i levnetsbeskrivelsen
fra 1723, så det er ikke så mye informasjon å oppdrive om ham
(utenom oppdagelsesferden). Ellefsen må ta i bruk konteksten
for å tilføre kjøtt på beinet. For eksempel nevnes det med én
setning i levnetsbeskrivelsen at han går på skole i Fredrikstad.
Det er ingen spor etter mora, broren Nils eller Jens i byen,
«men vi vet litt om skolen» (s. 51). Mary Beard har kalt dette
biografenes horror vacui, frykten for tomrommet: de irrgangene
som kildene etterlater i mørke, men som man likevel fyller med
kontekstens lys.4 Trikset fyller vakuumet i kildene, men skaper
samtidig en avstand til bokas hovedperson: Munk forsvinner i
generelle betraktninger om tiden.
Selve oppdagelsesferden utgjør 50 sider av boka på 291 sider.
Denne seksjonen av boka er utvilsomt den beste. Her forholder
Ellefsen seg til det konkrete: Munk står alene i søkelyset. Vi
følger reisefølgets reise fra København til det området i NordAmerika ekspedisjonslederen skulle kalle Nova Dania (det
nye Danmark). Leitingen etter Nordvestpassasjen og, senere,
mannskapets kamp mot kulden og skjørbuken, skildres med
et intenst nærvær. Forfatterens evne til å skildre kommer godt
med her, for Munks strabasiøse ekspedisjon fortoner seg med
spenningen til en roman.
Midt i boka er det intet mindre enn 31 illustrasjoner – fra noe
så generelt som et kart over triangelhandelen mellom Afrika,
Amerika og Europa til noe så spesifikt som Tycho Brahes
observatorium på øya Hven. Bare to av disse illustrasjonene
drøftes i teksten, og det er de to eneste kjente illustrasjonene
av Munk (s. 288). Illustrasjonene kunne nok med fordel ha blitt
sydd strammere inn med den helhetlige fremstillingen.
Jeg er imponert over hvilket nitid arbeid skrivinga av
boka må ha vært. Ellefsen har åpenbart brukt mye tid i
arkivene for å oppdrive alt hun har kunnet finne om Munk og
omstendighetene rundt ham. Alle navn og steder underbygges
med tilleggsinformasjon som gjør boka til et imponerende
stykke research. Derfor er det så synd at den rotete og ufokuserte
fremstillingen overskygger hvilke skatter Ellefsen har funnet
frem fra arkivet.
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NOTER
1

F.eks. Finn-Einar Eliassen, Peter Dahl: Et globalt liv i opplysningstiden
(Oslo: Dreyers forlag, 2019); Ole Henrik Gjeruldsen, Cort Adeler: Sjømann
og krigshelt fra 1600-tallet (Oslo: Cappelen Damm, 2018).

2 Et unntak er Øystein Hellesøe Brekke, En fryktet kvinne: Kongens
elskerinne, hennes mor og makten i Danmark og Norge (Oslo: Vigmostad &
Bjørke, 2019).
3 Hun kritiserer Thorkild Hansen, en dansk forfatter som skrev en biografi
over Munk i 1965, for å skrive etter fri fantasi i så stor grad at det «ofte er
uklart hva som er faktabasert og hva som er hans egne konstruksjoner».
Hvordan skiller Ellefsen seg fra Hansen på dette punktet? Det er for
ordens skyld ingenting galt i å «dikte» - det skaper spenning og en god
fortelling. Det er dessuten noe man som historiker enten bevisst eller
ubevisst gjør i større eller mindre grad.
4 Mary Beard, Confronting the Classics: Traditions, Adventures, and
Innovations (New York/London: Liveright, 2013), s. 138.
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Da skjærsilden sluknet
Å M I N N E S D E D Ø D E . D Ø D E N O G D E D Ø D E I N O RG E ET T E R RE F O R M A S J O N E N
Tarald Rasmussen (red.)
Cappelen Damm Akademisk, 2019

Denne bokens undersøkelse er basert på kildemateriale som i norsk sammenheng har vært lite
brukt frem til nå. Kildenes følelsesladde preg gir en innsikt, mener artikkelforfatterne, i tidligmoderne følelsesuttrykk. Slik skriver den seg inn en moderne emosjonshistorisk fagtrend.
Anna P. Grøgaard
Masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo

A

ntologien Å minnes de døde er et kildestudium
av minnetavler og likprekener i perioden 1536 til
1699, og har til hensikt å belyse hvordan synet på
de døde og forholdet til døden endret seg i Norge
etter reformasjonen. Ettersom bokens bidragsytere inkluderer
professorer i kirkehistorie, middelalderkultur og kulturhistorie,
er det ikke overraskende at den har et grunnleggende tverrfaglig
preg. Allerede i redaktør Tarald Rasmussens innledede kapittel
synes tydelig en ambisjon om å gjøre kulturhistorisk analyse
basert på et vidt spekter av kilder. Blant disse finner vi, foruten
epitafier (minnetavler over de døde) og likprekener, også
visjonsdikt, verk om kunsten å dø – ars morendi – vever av
eksemplariske dødsleier, ornamenter og gravsteiner. Denne
variasjonen gir boken et rikt, tilnærmet eklektisk, preg. Verkets

ambisjon om å beskrive en århundrelang og landsdekkende
kulturell endring nødvendiggjør nok et slikt spenn, både i kildene
og i anvendelsen av dem.
I bokens første kapittel formulerer Rasmussen det som
må anses som et hovedargument. Selv om døden ikke var
blant de mest sentrale elementene i konflikten mellom
katolikker og protestanter, medførte reformasjonstidens
spørsmål om frelsesvisshet et sterkt fokus på det hinsidige:
«Tanken om fortapelse ble dermed desto mer påtrengende.»1
Senmiddelalderens kristne trossystem inkluderte en forestilling
om skjærsilden, et mellomstadium fra livet til døden, der de døde
må bøte for sine synder i påvente av dommedag. Rasmussen
skriver at skjærsilden muliggjorde et fortsatt sosialt fellesskap
mellom de levende og de døde, «(...) og man tok det hinsidige
i bruk for å gjøre bildet av dette fellesskapet tydelig.»2 Med
reformasjonen opphørte kirkens forkynnelse om skjærsilden, selv
om den folkelige forestillingen kan ha vart i lang tid etterpå, og

De Dødes Dag, William-Adolphe Bouguereau (1859). Foto: Ukjent/Wikimedia
Commons.

spørsmålet om frelse krevde et mer radikalt svar. Minnekulturen
i etter-reformasjonstiden, skriver Rasmussen, vitner om en større
avstand til de døde.
Kirkehistorikerne Eivor Andersen Oftestad og Kristin
Bliksrud Aavitsland har levert betydelige bidrag til antologien.
De har skrevet om kunsten å dø, om minnekultur, samt om
adelsmannens, bondens, kvinners og barns minne. Deres
rappe og humoristiske stil skiller seg fra den noe mer nøkterne
tonen i Rasmussens innledningskapittel og hans beskrivelse av
prestens minne. Det synes også å være et skille mellom Oftestad
og Aavitslands sosialhistoriske undersøkelsesobjekter, og
Amundsen og Rasmussens noe mer kulturhistoriske bidrag.
Bokens mentalitetshistoriske agenda er tydelig. Åtte av elleve
kapitler er viet ulike former for minne. Det avsluttende kapitlet,
skrevet av kulturhistoriker Arne Bugge Amundsen, omhandler
forholdet mellom ære og frelse. Amundsen skriver om udøpte,
dødfødte og aborterte barn, og drøfter om deres æresløse utgang
nødvendigvis medførte at de var redningsløse i det hinsidige. Denne
delen skiller seg fra øvrige forfatteres stort sett tekstanalytiske
kildebehandling, og gir de stumme tidsvitnene en stemme.
Det brede, tverrfaglige kildetilfanget gir boken preg av å
være en innføring i norsk tidligmoderne kulturhistorie. Sentrale
norske visjonsdikt som Draumkvedet og Tundalsvisjonen kobles
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til Dantes guddommelige komedie. I kapitlet «Kvinneminne»
trekkes Dorothe Engelbretsdatters dikt frem som uttrykk for
tidens sorg. Dessuten supplerer et stort utvalg av malerier, vever,
tegninger og tresnitt, epitafiene som kildemateriale. Resultatet
er både visuelt og kulturelt rikholdig, men gir muligens et noe
forenklet helhetlig inntrykk av en tidligmoderne sorgkultur.
I bokens egen omtale er det vektlagt at den «bygger på ny,
internasjonal forskning, er rikt illustrert og har en omfattende
bibliografi.»3 Listen over sekundærlitteratur er riktignok lang
(i underkant av 150 verk), variert og internasjonal. Nærmere en
tredel av verkene er imidlertid over 50 år gamle. Mitt inntrykk
er at den betydeligste sekundærlitteraturen er norsk og dansk
forskning, og at de øvrige, internasjonale bidragene er tatt i
bruk som kryssreferanser, snarere enn direkte grunnlag for
analysen. Jeg nevner ingen av disse punktene i et forsøk på å stille
spørsmål ved bokens legitimitet. Tvert imot ville det fort virket
uvitenskapelig med en lavere forekomst av norsk forskning blant
sekundærlitteraturen i en slik bok, og mange av de betydeligste
bidragene fra norske historikere på dette feltet er ikke spesielt
nye. Med unntak av enkelte referansetekniske inkonsekvenser,
har jeg derfor lite å utsette på bokens faglighet.
Å minnes de døde er en ikke-eksplisitt emosjonshistorisk
fortelling om den norske reformasjonstiden. Den er et tematisk
egenartet bidrag til en voksende fagtradisjon, men også lettlest
og tilgjengelig for entusiaster med ulike fagbakgrunner. Jeg er
overbevist om at forskningen på norsk reformasjonshistorie har
uutnyttede ressurser å hente i emosjonshistorisk teori. Denne
boken demonstrerer hvor fruktbart et slikt fokus kan være i
behandlingen av materielle kilder, så vel som beretninger om
følelser.

NOTER
1

Rasmussen, Tarald (red.) Å minnes de døde. Døden og de døde i Norge etter
reformasjonen. Cappelen Damm Akademisk, 2019, s. 9.

2 Ibid, s 12.
3 Bokens bakside.
LITTERATUR
Rasmussen, Tarald (red.) Å minnes de døde. Døden og de døde i Norge etter
reformasjonen. Cappelen Damm Akademisk, 2019
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Historia om finanskrisa
C R A S H E D H O W A D E C A D E O F F I N A N C I A L C RI S I S C H A N G E D T H E WO RL D
Adam Tooze
Penguin Books 2018

Den nye boka til Adam Tooze er det første historiske verket som prøver å spore opphavet,
utfoldelsen og konsekvensane av finanskrisa. Ho gir ein solid gjennomgang og utfordrar ein del
etablerte sanningar, men kan til tider bli litt for fokusert på statsoverhovud og politikarar.
Torstein Tofte
MITRA-student og økonomiansvarleg i Fortid
For me som er studentar er det få hendingar i vår livstid som
har påverka det politiske og økonomiske landskapet meir enn
finanskrisa i 2007–2008. Fleire av hendingane og problema
verda har stått overfor sidan, kan sporast tilbake til finanskrisa.
Måten ein handterte ho på har òg påverka korleis myndigheiter
og sentralbanksjefar har takla koronakrisa som vi nå står ovanfor.
For eksempel har dei vedvarande låge styringsrentene i ulike
sentralbankar verda over innskrenka manøvreringsrommet til
sentralbankane og dytta ansvaret for økonomisk stimulus over på
parlament og politikarar. Gitt denne situasjonen er det passande
at Adam Tooze, ein historikar ved Colombia University i USA
og forfattar av The Deluge, har publisert ei ny bok som forsøker å
forstå finanskrisa og kva effektar ho har hatt. I boka Crashed: How
a Decade of Financial Crisis Changed the World forsøker Tooze

å spora opphavet til krisa, for dermed å forstå dei vedvarande
problema som oppstod i kjølvatnet av ho. Dette er noko boka
lykkast godt med.
Tooze byrjar med å undersøka dereguleringane av Fannie
Mae og Freddy Mac, som var to selskap støtta av myndigheitene
(GSE)1 for å kjøpa opp bustadslån. Då dei kjøpte opp bustadslån gjekk renta på lån til å kjøpe bustad ned, og resultatet vart at
fleire amerikanarar kunne bli eigarar av sin eigen bustad. Etter
at låna vart kjøpt opp vart dei kutta opp og samla inn i ulike finansielle instrument kalla ”mortgage backed securities (MBS)2. Sidan selde ein dei vidare til investorar. Dette systemet fungerte bra
med tanke på å få fleire amerikanarar til å eiga heimen sin, men
systemet kopla utlånaren frå den som til slutt kom til å eiga lånet. Dette gjorde at insentiva til utlånaren for å sørgja for at lånaren faktisk kunne betala lånet sitt var minimale. Då dei siste av
New Deal-reguleringane forsvann og private bankar slapp inn i
bustadslånsmarknadan på 90–talet, vart millionar av amerikana-
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rar sårbare for dårlege og farlege lån, såkalla subprime mortgages.
Mange av desse private bankane delte opp og pakka desse farlege
låna om til såkalla collateralized debt obligations (CDO)3 som stadig vart gitt AAA-kredittvurdering4 sjølv om dei ofte bestod av
”subprime” lån.5
Tooze meiner denne nye måten å finansiera bustadmarknaden
på spelte saman med ein globalisert verdsøkonomi; som den
økonomiske hegemon i verda var amerikanske statsobligasjonar
rekna som den tryggaste investeringa på jorda. Etter den asiatiske
finanskrisa i 1997 var det mange utviklingsland, spesielt Kina,
som leita etter trygge hamner å investera sine handelsoverskot
i. Då var AAA-vurderte statsobligasjonar frå USA på toppen
av ynskjelista. Problemet var berre at det ikkje fanst nok
amerikanske statsobligasjonar til å tilfredstille etterspørselen,
og dermed såg dei etter andre AAA-vurderte investeringar å
kjøpa. Det var her CDO-ane til dei private bankane kom inn.
Etterspørselen etter CDO og MBS var så stor at bankar kasta
lån etter konsumentar for å kunne laga CDO-ar og MBS-ar som
dei så kunne selja vidare med stor profitt. Dette, saman med ei
tru på at bustadsprisane berre kom til å stiga i framtida, skapte
ei stor boble i bustadmarknaden, då folk tok opp lån på hus og
eigedom i tru på at verdien av investeringane deira kom til å stiga
i det uendelege.
Då bustadsprisane stagnerte og så gjekk ned i 2006–7 sprakk
bustadsbobla. Men kvifor resulterte dette i den verste bankkrisa
sidan 1929, om ikkje nokon sinne? I teorien er jo jobben til
finanssektoren å handtera risiko og spreia ho utover til investorar
som kan handtera ho. Tooze hevdar at problemet var at bankane
sat på store mengder MBS-ar og CDO-ar, og når det viste seg
at dei underliggande verdiane i mange tilfelle var verdilause, vart
fleire av desse bankane stengde ute frå kapitalmarknandane. Då
BNP Paribas, ein fransk bank, måtte fryse enkelte fond på grunn
av mangel på likviditet i marknaden, byrja ein å innsjå at noko
var svært gale. Då marknaden ikkje lenger hadde tilstrekkeleg
likviditet kunne ein heller ikkje setta effektiv verdi på finansielle
instrument og produkt, og utan verdi kunne ein ikkje bruka dei
som sikkerheit til lån og dermed stansa REPO-marknaden opp.6
Når bankane ikkje lenger hadde pengar sendte dette sjokkbølgjer
gjennom økonomien ettersom kreditt og investeringar stansa
opp.
Sjølv om problemet med subprime-lån starta i USA vart det
fort ei global krise, fordi bankar og investorar i heile verda hadde
slukt MBS-ar og CDO-ar frå USA. Tooze peikar på Europa,
som vart spesielt hardt ramma, då dei hadde kjøpt opp fleire av
dei amerikanske MBS-ane og CDO-ane med størst risiko og
lågast kvalitet. Det er spesielt interessant å sjå korleis Kina, USA
og Europa handterte denne krisa ettersom det er stor variasjon i
korleis dei takla ho. Dani Rodrik, politisk økonom ved Harvard,
skriv at tanken om marknad og stat som to motsettingar der
ein må gi opp den eine for å få den andre er falsk.7 Landa med
dei mest fungerande marknadane er ofte dei med størst statar.
Poenget er at marknadar krev statar til å regulera, forsikra,
beskytta og handheva reglar og kontraktar, for at dei skal fungera.
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Dess meir omfattande marknaden er, dess meir omfattande er
staten. Staten si evne til å regulera og beskytta marknaden i Kina,
USA og Europa kom til å ha stor effekt på korleis denne krisa
vart handtert i dei respektive landa.
Den mest imponerande reaksjonen kom frå Kina, som Tooze
har eit sterkt kapittel om. Kina mobiliserte ein svær økonomisk
stimulipakke. Gjennom å låna pengar gjennom statsobligasjonar,
setta ned styringsrenta og dobla bankers utlånskvoter klarte dei
kinesiske myndigheitene å komma opp med ein stimulipakke
som var rett under 20 % av BNP. Dette var intervensjon på ein
skala vestlege land berre hadde klart å få til i krigstid. Pakken
sikra at Kina si vekstrate nesten ikkje sank, men heldt seg på
9,1 %. Med tanke på den desentraliserte fiskale strukturen
i Kina er dette spesielt imponerande. I Kina står dei nasjonale
myndigheitene for rundt 4–5 % av offentleg pengebruk. Det er eit
nivå langt under europeiske land og til og med USA, som har ein
desentralisert politisk struktur og kultur.
Tooze hevdar at USA hadde ei liknande, om ikkje like
omfattande, mobilisering under krisa. Etter at lovforslaget om
ein stimulipakke som skulle redda bankane i USA hadde tatt
nokre rundar i kongressen vart han vedtatt og sentralbanken
(FED) og finansministeriet kunne supplera bankane med svært
billig kapital. Der bankar som Citigroup i den private marknaden
måtte betala 22 % for å utferde obligasjonar, kom pengane til
myndigheitene billig med ei 5 % rente. Kapitalen kom sjølvsagt
med visse forholdsreglar, men bankane hadde likevel stor fridom
i korleis dei brukte desse pengane. Mange valde likevel å bruke
skattebetaleranes pengar på å utbetala bonusar og utbytte til
tilsette, toppsjefar og eigarar, medan vanlege folk mista jobben og
vart kasta ut av husa sine. Dette sat djupe spor i psyken til USA
og er med på å forklara kjensla av at det politiske og økonomiske
systemet i landet var urettferdig i tida etter krisa. Minne om dette
er ein viktig årsak til at demokratane var svært opptatt av at det
skulle vera sterkt statleg oppsyn med korleis den økonomiske
stimulipakken i forbindelse med koronakrisa vart utbetalt.
Fleire har tolka finanskrisa i USA som ein del av ein generell
nedgang i makta til USA og Vesten; at krisa knekte trua på
USA som ein kompetent og sterk økonomisk leiar. Men her har
Tooze eit diametralt motsett syn. Han hevdar at på tross av at
krisa hadde djupe røter i USA, vart resultatet av krisa ei styrking
av amerikansk økonomisk makt. Dette var både eit resultat
av den sterke responsen til myndigheitene i USA, men også
ein annan faktor. Det var nemleg generell mangel på likviditet
i finansmarknaden i verda, og det var spesielt mangel på dollar.
Fleire bankar hadde gjeld som skulle betalast tilbake i dollar, men
når bankkrisa sette inn vart det umogleg for dei å få tak i dollar til
å betala tilbake desse låna. Det fanst ikkje nok dollarreserver i dei
ulike landa til å dekka dette behovet, og viss dei hadde begynt å
selja sin lokale valuta ville verdien av den kollapsa og gjort gjelda
endå vanskeligare å betena. Den amerikanske sentralbanken tok
leiinga og brukte noko som vart kalla Credit Liquidity Swaps,
som var eit verktøy frå Bretton Woods-æraen. Det innebar at
USA lånte ut store mengder dollar til ulike sentralbankar med
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deira lokale valuta som sikring for lånet. I praksis bytta ulike
land sin lokale valuta med dollar til marknadsverdien og kunne
dermed betala tilbake si dollar-nominerte gjeld. Tooze peikar
på at dette gjorde den amerikanske sentralbanken til verdas de
facto sentralbank og styrka stillinga til USA i den internasjonale
økonomien. Slik pumpa USA likviditet ut i verdsøkonomien.
Men det er også verdt å merka seg at USA ikkje gjorde dette
berre ut frå altruistiske motiv. Viss ikkje dei ulike bankane kunne
betent denne gjelda, kunne dei ha valt å dumpa MBS-ar og
gjelda på marknaden og slik sendt rentene i USA til vêrs og dratt
den amerikanske økonomien ned med seg.
I auga til Tooze var Europa regionen som handterte denne
krisa verst. Den relativt ferske eurosona var ein institusjon
som var eksepsjonelt bra designa for å handtera ei krise dårleg.
Joseph Stiglitz, mottakar av Nobels minnepris i økonomi, har
argumentert for at eurosona er på det verste moglege punktet når
det kjem til økonomisk integrasjon.8 Eurosona er så integrert at
ein mister fleksibiliteten ein hadde hatt om alle dei europeiske
landa var økonomisk uavhengige, samstundes som at ein ikkje er
godt nok integrert til å ha fordelane av å vera ein stor økonomi
med svære finansielle musklar som kan mobilisera økonomiske
ressursar for å fiksa ei økonomisk krise. Dette problemet blir
svært tydeleg i forteljinga til Tooze.
Gjeldskrisa i Hellas var i sentrum for den økonomiske krisa
i Europa. Landet hadde gått inn i eurosona med stor gjeld og
hadde ikkje brukt perioden med god økonomisk vekst på første
halvdel av 2000–talet til å betala ho tilbake. Landet var dermed
svært sårbart for ei auking i lånekostnadar. Det var sjølvsagt
akkurat dette som skjedde under finanskrisa. Men problemet var
at Hellas var med i eurosona og at europeiske bankar sat på svære
lager av statsobligasjonar. Ein kunne ikkje la Hellas forsømma
gjelda ettersom det ville senda prisen på statsobligasjonar i fleire
eurosoneland til himmels og med det moglegvis øydeleggje
eurosona. Samstundes ville det driva bankane bankerott og
dermed senda Europa ned i ei økonomisk krise utan sidestykke.
Men dei viktigaste aktørane i eurosona klarte ikkje å bli einige
om kva som skulle gjerast. Tyskland var for at kreditorane til
Hellas skulle ta sin del av rekninga, men blant desse var franske
bankar som sannsynlegvis ikkje kunne handtera eit slikt sjokk.
Frankrike var dermed mot ei slik løysing. Dei var heller for å
snikra saman ein økonomisk redningspakke til Hellas slik at dei
kunne betala tilbake gjelda si. Men Tyskland, som såg på Hellas
og fleire av dei sørlege landa i eurosona som uansvarlege, var
skeptiske til å bruka pengane til tyske skattebetalerar for å redda
land som, i auga deira, sjølv var ansvarlege for krisa. I tillegg
nekta Den Europeiske Sentralbanken (ECB) å kjøpe greske
statsobligasjonar for å halde prisen på gresk gjeld nede. ECB
hadde ulikt FED eit smalare mandat. Dei var berre ansvarlege
for å sørgja for prisstabilitet og nå inflasjonsmålet sitt. FED var
derimot òg ansvarlege for å halde arbeidsløyse nede og dermed
mykje meir aktiv i å halda styringsrentene låge ved å bruka QE
for å halda lånekostnadar nede.9
Tooze peikar på at løysinga til eurokrisa var relativt
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openberr. Hellas trengte ein økonomisk redningspakke både
i form av avskriving av gjeld og likviditet, samstundes som dei
europeiske bankane måtte re-kapitaliserast slik at dei kunne
handtera tapa på gresk gjeld. Dessutan måtte ECB stabilisera
obligasjonsmarknaden ved å kjøpa obligasjonar, og ein måtte
lage eit system der eurolanda saman stod ansvarleg for gjelda
i eurosona. Men på grunn av den økonomiske og politiske
organiseringa av eurosona vart dette berre delvis implementert.
Det vart fleire rundar av det Tooze kallar ”Extend and
Pretend” der dei pressande problema vart dekka over, men det
underliggande problemet ikkje vart løyst.
Ei slags løysing kom ikkje før Mario Draghi vart ny sjef
for ECB i 2011 og hadde si berømte tale der han lova å gjere
alt som var nødvendig for å redde eurosona (”whatever it
takes”). Det skapte ro i obligasjonsmarknadane, men mange
av problema vart aldri løyst og prisen Hellas måtte betala var
enorm. Størrelsen på økonomien deira sank med over 20 %.
Framleis er ikkje konflikten mellom nord og sør i eurosona
løyst. Land som Tyskland og Nederland er framleis skeptiske
til vidare økonomisk integrasjon. Spesielt gjelda til Italia, som
ligg på rundt 130 % av BNP, heng over eurosona som sverdet til
Damokles og truar med å skapa ei ny eurokrise. Eurosona kunne
handtera ein relativt liten økonomi som Hellas si krise, men eit
land som Italia vil vera eit problem av ein annan dimensjon. Det
er òg framleis høg arbeidsløyse i store deler av eurosona, spesielt
i Hellas og Spania.
Det blir spesielt interessant å sjå korleis eurosona vil handtera
kjølvatnet av koronakrisa. Ein ser at land som Spania og Italia,
som allereie hadde store problem, blir treft hardast og krisa kjem
nok til å auka det økonomiske og politiske gapet mellom nord
og sør. Kan koronakrisa vera dropen som får glaset til å renna
over for eurosona, eller vil ho halta vidare? Ein kan kanskje håpa
koronakrisa kan vera krisa som endeleg får eurosona til å ta dei
nødvendige stega fram mot vidare integrasjon; ein integrasjon
som fører til at ein fordelar både fordelane og ulempene med ein
stor økonomi. Til nå har dei sørlege landa handtert brorparten av
risikoen og ulempene, medan land som Tyskland og Nederland
har fått fordelane med ein underprisa valuta og billig kreditt.
Svara ligg eitt til to år fram i tid.
Tooze gjer ein god jobb med å forklare finanskrisa, men
han tar gjennom heile boka perspektivet til sentralbanksjefar
og statsleiarar. Det kunne sjølvsagt vore også vore interessant
å sjå korleis krisa arta seg frå perspektivet til andre aktørar i
samfunnet. I oppsummeringa si oppmuntrar Tooze oss til å ta det
politiske i politisk økonomi seriøst. Årsakene, hendingsgangen
og konsekvensane av krisa hadde djupe politiske røter. Krisa
var eit resultat av ideologi, politiske val og korleis politiske og
økonomiske institusjonar var organisert. Han opnar dermed for
at historikarar kan spela ei viktig rolle i økonomisk forsking.
Økonomi er ikkje berre upersonlege tal som blir styrt av abstrakte
matematiske modellar, men heller enkeltmenneske og samfunn
som gjer val basert på politisk makt, erfaring og ideologi; eit felt
historikarar er særs godt utrusta til å takla. Så, alle historikarar og
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historiestudentar der ute, få på dykk brillene og sett i gang!
Torstein Tofte. Fødd i 1997, Bachelor i historie og MITRA-student
ved UiO

NOTER
1

GSE, som står for Goverment Sponsored Enterprise, er eit verktøy
myndigheitene i spesielt USA bruker til å styre kreditt mot visse sektorar
av økonomien gjennom å minske risikoen til føretaket.

2 MBS, Mortgage Backed Securities, investeringsobjekt som har utganspunkt
i bustadslån.
3 CDO er ei form for MBS, berre at denne kan innehalda andre lån enn
bustadslån og gjer ho dermed potensielt mykje meir risikabel.
4 Kredittvurderingsselskap rangerer som regel gjeld og selskap eller land si
kredittvurdering i eit bokstavsystem der AAA er det beste, medan D er
det verste.
5

Subprime er bustadslån til lånetakarar med stor risiko.

6 Marknaden der bankar låner til kvarandre på kort sikt, ofte med MBS
eller statsobligasjonar som sikkerheit.
7 Rodrik, Dani The Globalization Paradox, W. W. Norton & Company New
York: 2011 s. 9
8 Stiglitz, Joseph The Euro and its Threat to the Future of Europe Penguin
Books, 2016
9 QE, Quantitative Easing, er når sentralbanken kjøper opp obligasjonar i
stor skala for å pressa lånekostnader ned og dermed stimulera investering
i økonomien.
LITTERATUR
Rodrik, Dani. The Globalization Paradox. New York: W. W. Norton & Company, 2011.
Stiglitz, Joseph. The Euro and its Threat to the Future of Europe. Penguin Books,
2016.
Tooze, Adam. How A Decade of Financial Crisis Changed the World. Penguin
Books, 2018.
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MASTEROPPGAVEN
hvor vi kommer fra og hvorfor vårt samfunn er som
det er i dag. Hvis en kjenner seg selv bedre så er man
i stand til å tenke kritisk og reflektere mer om vår rolle
i samfunnet. Vi har et ansvar som individer til å skape
og bevare et godt samfunn. Historiekunnskap hjelper
både å forstå hvilke muligheter vi har men også hvilke
begrensninger vi står ovenfor.

Masteroppgaven
MAURICIO FLORES
MAURICIO FLORES
Master i historie
Universitetet i Oslo

Navn på masteroppgaven i DUO:
Arve, Where Are My Billions? State ownership of Statoil
during the Mongstad Development Project 1980-1989
Hva handler din masteroppgave om, og hva fant du
ut i din undersøkelse?
Min oppgave handlet om statens eierskap i Statoil
i perioden mellom 1980-1989. Jeg fokuserte på
utbyggingen av oljeraffineriet på Mongstad. Dette
prosjektet var det største industriprosjektet på
land i Norge siden andre verdenskrig. Resultatet
var en gigantoverskridelse på ca 15 milliarder
kroner på en opprinnelig prislapp på rundt 6 mrd.
Budsjettoverskridelsen ledet til at Statoilsjefen Arve
Johnsen måtte gå av sammen med resten av styret
i Statoil. Overskridelsen ledet også til mye større
offentlig og politisk fokus på måten Statoil ble styrt av
myndighetene og hvordan man kunne forene et viktig
prinsipp i Statoils opprettelse, nemlig å kombinere
politisk kontroll samtidig som selskapet skulle ha stor
handlefrihet.
Undersøkelsene resulterte i mange interessante
funn. Noe av det mest interessante er hvordan politiske
spesialinteresser i distriktene i samarbeid med viktige
personer i næringslivet kunne benytte sin påvirkningskraft til å fremme prosjekter av tvilsom samfunnsøkonomisk karakter. Slike investeringer er veldig lønnsomme for distriktspolitikere og næringstopper, fordi de i
grunn finansierer politikernes og næringslivets prestisjeprosjekter samtidig som de sosialiserer kostnadene.
Hvis prosjektet går dårlig, må alle skattebetalere betale regningen. Hvis prosjektet går bra, konsentreres

gevinstene på ett par hundre arbeidsplasser i en kort
periode, eller på politikers renommé. Problemet er at
store infrastrukturprosjekter eller industriprosjekter
der politiske avgjørelser er viktige, ofte får “et eget liv”.
Da oppstår en tendens hos politikere og publikum til å
overdrive gevinstene og ignorere problemer eller eventuelle kostnader som måtte oppstå. Dette kan bli veldig dyrt i lengden, og kanskje viktigst, kaster det bort
store ressurser som kunne blitt brukt til noe annet mer
produktivt.
Et annet interessant funn var at myndighetenes
ønske om politisk kontroll av Statoil var lettere i teorien
enn i praksis. Statoil hadde alltid en fordel i forhold til
politikerne og spesielt Olje- og industridepartementet
som var ansvarlig for å styre selskapet. Dette informasjonsgapet var spesielt stort når det gjaldt “nedstrømsvirksomheten” i oljebransjen. Siden Olje- og energidepartementet ikke hadde så mye kunnskap om den
delen av næringen, kunne Statoil styre informasjonsflyten til departementet og selektivt velge hva de kunne
fortelle dem om prosjektet. Siden departementet ikke
hadde mye kompetanse innenfor nedstrømsvirksomhet, dvs raffinering og distribusjon, måtte de stole på
Statoils rapportering. Departementet feilet også i å stille de riktige spørsmålene underveis. Dvs. at prosjektet
på Mongstad kunne ha blitt stoppet, og de økonomiske
tapene for samfunnet ville blitt mindre.
Hadde du en spesiellt kilde du vil trekke fram?
Jeg må si at den viktigste kilden var primære kilder fra
Statoil og spesielt Olje- og energidepartementet. Mye
av litteraturen innenfor statlig styring av kommersielle

Foto: Mauricio Flores.

selskaper har vært veldig viktig, spesielt bøker skrevet
av min veileder Einar Lie og professor Tore Grønlie. Den store andelen av statlig eierskap i Norge etter
andre verdenskrig har ført til mye forskning innenfor
området.
Hva er ditt beste tips til nye masterstudenter
Mitt beste tips er å jobbe hardt og ikke kaste bort
tiden. Skriv masse selv om kvaliteten ikke er perfekt.
Du kan alltid kutte ned og forbedre teksten senere.
Ta mye notater av dine kilder og tenk gjennom hva du
leser. Det er også veldig viktig å ta pauser og behandle
masteroppgaven litt som en jobb, faste rutiner er
viktige.
Hva gjør du nå?
Nå jobber jeg med produktutvikling og support innenfor IT-bransjen. I denne jobben må jeg holde kurs,
skrive dokumentasjon om programvare og bidra til at
produktene som selges oppfyller kundenes behov. Selskapet jeg jobber for spesialiserer seg på ingeniør- og
arkitektbransjen, så jeg har lært mye om prosjektstyring
og økonomisk kontroll. Da har min erfaring fra masteroppgaven vært veldig nyttig.
Hvorfor trenger vi historikeren?
Jeg har ikke så mye å si om hvorfor vi trenger
“historikeren”, men jeg mener at historisk kunnskap er
utrolig viktig. Man trenger ikke nødvendigvis å gå på
universitetet for å tilegne seg god historisk kunnskap.
Historisk kunnskap er et viktig våpen i kampen om
ideer i vår tid. Vi er bærere av tradisjoner, normer
og regler som er mye eldre enn oss selv. Historisk
kunnskap bidrar til at vi som individer vet mye mer om
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norskdomsrørsla, vill jag fördjupa förståelsen för Oslos
utveckling i början av 1900-talet. På ett bredare plan
tänker jag att min forskning kan nyansera dagens syn
på motsättningarna mellan stad och landsbygd.
Hvorfor valgte du å studere historie?
Mitt historieintresse kan spåras tillbaka till de historiskt inriktade datorspel som jag brukade spela med
min bror. Dessa upplevelser gav mig ett stort engagemang för historia som fick mig att studera vidare efter gymnasiet. Att valet föll på idéhistoria var egentligen en slump, men ju mer jag läste desto starkare blev
mitt intresse. Ämnet är så brett samtidigt som det ger
ett unikt perspektiv på relationen mellan människors
föreställningar och samhällsutvecklingen.

På forskerfronten

JOEL JOHANSSON
Hva handler ditt stipendiat-arbeid om?
Kring sekelskiftet 1900 flyttade många ungdomar till
Oslo från den norska landsbygden för att studera eller arbeta. Där konfronterades de med ett stadsliv som
framställdes som främmande och alienerande i kontrast till de lantliga platser som de kom ifrån. Som en
reaktion på denna omfattande urbanisering bildades år
1899 Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) med bland annat syftet att hjälpa ungdomen komma till rätta i sin
nya livsmiljö.
Min avhandling undersöker BULs syn på emotionella rumsligheter under 1899–1939. Med hjälp
av känslohistoriska och rumsteoretiska perspektiv undersöker jag lagets syn på Oslo och den norska landsbygden. Exempelvis fokuserar jag på BULs
föreställningar om bondeungdomarnas känslor av
”heimlaushet” i relation till stadslivet i Oslo och hur laget försökte motverka denna hemlöshet. Bland annat
genom fritidsaktiviteter, restaurangen Kaffistova och
huset Bondeheimen mitt i centrala Oslo, som antogs
skapa ”heimehygge” hos ungdomen.
Hvordan kom du frem til dette temaet?
Jag skrev en masteruppsats om Jordbrukareungdomens
förbund ( JUF) i Sverige där jag fokuserade på organisationens försök att stävja ”flykten från landsbygden”
genom att frambringa ”hembygdskänslor” hos ungdomarna. I detta källmaterial diskuteras BULs framgångsrika arbete att etablera ett hus för bondeungdom
mitt i Oslo. Denna parallella historia till JUF och den
svenska hembygdsrörelsens framväxt gjorde mig nyfiken på att forska vidare om ungdomsrörelsen i en norsk
kontext, inte minst med tanke på att den norska landsbygdens utveckling ännu i dag ofta kontrasteras mot
den svenska.
Hva mener du ditt nylige forskningsarbeid har bidratt med?
Genom att rikta blicken mot en inte alltid uppmärksammad del av Oslos historia, bondeungdomen och

Hva mener du utgjør en god historiker?
En god historiker är enligt mig ödmjuk i sitt möte med
källmaterialet och andra forskare. Det är viktigt att inte
vara alltför säker på sig själv och ens teser utan i stället försöka använda självtvivlet och andras konstruktiva
kritik som en tillgång i sitt arbete.
Hva er den største forskjellen mellom å jobbe som
stipendiat og å skrive en mastergrad?
Den största skillnaden är nog tidsmässig. Du får mer
utrymme att arbeta med ditt forskningsprojekt än vad
du hade när du skrev masteruppsats. Samtidigt är det
annat än avhandlingen som tar upp mycket av din tid.
Som stipendiat förväntas du presentera din forskning
på konferenser och delta i olika nätverk som är relevanta för din forskning. Det kan vara stressigt men det är
även kreativt och lustfyllt!

Foto: Universitetet i Oslo.

Joel Johansson
Alder:

30

Stilling:

Stipendiat i idéhistorie

Institusjon: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
Har
tidligere
studert:
Aktuell
med:

BA och MA i idéhistoria vid Stockholms universitet och Södertörns
högskola i Sverige

Doktorgradsprosjekt om Bondeungdomslaget i Oslo under mellankrigstiden med fokus på lagets syn på Oslo
och landsbygden

Hva er ditt beste tips til historiestudenter og fremtidige historikere?
Mitt tips är att välja en forskningsinriktning som du
själv har ett stort intresse för. Genom att specialisera
dig i ett ämne som du är engagerad i blir det lättare att
skriva och tillgängliggöra din forskning för andra.
Hva er dine planer videre?
Efter min tid som stipendiat vill jag gärna jobba vidare
med historia i någon form. Jag tycker att kunskapsförmedling mellan akademi och en bredare allmänhet är
en viktig fråga som jag gärna arbetar vidare med, oavsett om jag hittar ett jobb på universitet eller utanför
det akademiska.
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Quiz
Q U I Z M E S T ER : TO R S T EI N TO F T E

1

vilje?

slått eller vifta (historikarar er ikkje heilt einige) ein ting i protest
mot ein tale av den Filippinske delegasjonen, kva var det han
brukte?

Kva er det einaste landet som har blitt uavhengig mot sin

2

Roma beseira Kartago og Hannibal under den Andre
Puniske krig med slaget ved Zama i 202 f.v.t, kva var namnet på
den romerske generalen som leia legionærane?

12 Donald Trump er sannsynligvis den presidenten som har

gitt sparken til flest statsråder og sentrale rådgivarar i forhold til
kor lenge han har styrt. Kva var namnet på den første Nasjonale
Sikkerhetsrådgivaren hans som mista jobben etter 22 dager?

3

3.På 1400-tallet før Vasco Da Gama og Columbus fann
vegen til India og Amerika sendte Ming dynastiet i Kina ut store
flåtar for å etablere relasjonar med ulike statar så langt bort som
Aust Afrika, kva var namnet på admiralen som leia desse flåtane?

13 The Guns of August er ei av dei mest sentrale bøkene i

Florence Nightingale er kjent som ein pioner innan
sjukepleie, men i kva krig var det ho tenestegjorde og vart kjent?

14 Det vart nyleg sloppe ein serie om korleis Katarina den

Etter Andre Verdskrig vart det etablert eit nytt regime
for styre internasjonal økonomi. Viktige element var faste
valutakursar og kontroll på kapital rørsler mellom land, under kva
namn er dette systemet kjent?

15 Statsministeren i New Zealand har fått internasjo-

historiografien om opphavet til den Første Verdskrigen, men
kven skreiv boka?

4

Store av Russland tok makta i Russland. Kven spelte Kathrina i
serien?

5
6

The Economist er eit britisk tidskrift anerkjent for
økonomisk, politisk og finanisell journalistikk, men i samanheng
med kva sak vart avisa stifta i 1843?

«Arkimedes før sin død med en romersk soldat». Romersk mosaikk fra det andre
århundret. Foto: Ukjent/Wikimedia Commons.

16 Gustav Vigeland, mannen bak Vigelands parken hadde
ein mindre kjent bror som også var kunstnar, kva heita han?

7

Robert Mugabe mista i 2017 makta i Zimbabwe, men kva
var namnet til leiaren av Zimbabwe før han?

17 Kva var det siste studioalbumet the Beatles spelte inn?
18 To kjente matematikarar kniva om æra om kven som

8

I fotball cupfinalen for menn i 2019 viste Rogaland fylke
at dei kunne spela fotball, kva to lag spelte mot kvarandre og kven
vant?

utvikla kalkulus, kven?

19 Space X vart i 2020 det første private selskapet til å sende

9

astronautar ut i verdsrommet, kven er CEOen til selskapet?

Jurassic Park filmane er kalla opp etter den geologiske
tidsperioden Jura perioden. Kva heiter den geologiske perioden
som kom før Jura perioden?

20 Galaksen me bur i har me gitt namnet Melkeveien, men
kva kallar svenskane han?

10 St. Petersburg i Russland var kjent under eit anna namn

21 I Star Wars A New Hope møter me for første gang Han

under Sovjet Unionen, kva heita byen då?

11 Under eit FN møte i 1960 skal Nikita Khrusjtsjov har

nal hyllest både for korleis ho takla terrorangrepet mot to moskear i Christchurch i 2019 og Covid-19 pandemien. Kva heiter
statsministeren?

Stjerner i Melkeveien. Foto: S. Stolovy, NASA/Wikimedia Commons.

Solo i Mos Eisley Cantina under eit uønska møte (uønska for
Han Solo) med ein dusørjegar som jaktar han på vegne av Jaba
the Hut. Møte endar med at Han Solo skyt og drep han, men kva
er namnet på dusørjegaren?

Forsiden av den første utgaven av avisa The Economist, 2. september 1843.
Foto: Ukjent/The Economist.
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Redaksjonen
EINAR RANDSTED ANDREASSEN
Einar er masterstudent i historie ved UiO. Han har skrevet
bacheloroppgave om forholdet mellom norsk oljeutvinning og
norsk samfunnsutvikling. I tillegg har han skrevet oppgaver om
romersk historie, miljøhistorie, internasjonale økonomiske organisasjoner og språkpsykologi.
LUDVIG MARKUS ASPHOLM
Ludvig er masterstudent i historie ved UiO. Han interesserer
seg for antikk historie, og særlig tidlig romersk keisertid.
SIGURD ARNEKLEIV BÆKKELUND
Sigurd er masterstudent i historie ved UiO. I masteroppgaven
skal han skrive om kunsterfaring i danske salonger på slutten av
1700-tallet.
JON CARLSTEDT TØNNESSEN
Jon er masterstudent i historie, og skriver masteroppgave om firmaet Oslonett som utviklet søkemotoren Kvasir og hadde første
kommersielle nettstedet på .no-domenet (1991-95). Han er opptatt av formidling, metode og å bygge bro mellom teoretiske og
empiriske tradisjoner.
ANNA GRØGAARD
Anna er masterstudent i historie ved UiO, og interesserer seg for
nordisk kulturhistorie i tidlig moderne tid. Hun skal skrive masteroppgave om humanisme i Norge etter reformasjonen.
SVEIN-OLAV KAURIN
Svein-Olav er masterstudent i historie ved UiO. I masteroppgaven skal han skrive om norsk bistandsaktivitet i Somalia før
begynnelsen på den somalske borgerskrig.
MAGNE KLASSON
Magne er masterstudent i historie, og interesserer seg for historiografi og tidlig-moderne bokhistorie. I masteroppgaven tar
han for seg legepraksiser blant borgerlige i Christiania på begynnelsen av 1800-tallet.
ANN-KRISTIN KORNELIUSSEN
Ann-Kristin er masterstudent i historie. Hittil har fokuset ligget på politikk i Midtøsten og islamske reformbevegelser. Hun
har enda til gode å lande på et mastertema, men er interessert i
store samfunnsmessige strukturers påvirkning på historien, eksempelvis språk, og politikk, i moderne tid.

ANDRINE ROLAND SPETS
Andrine er masterstudent i historie, og skal skrive om The
World Meteorological Organization. Hun interesserer seg for
sammenhengen mellom forskning, klimaendringer og miljømessig statsstyring.
BJØRN SCHIRMER-NILSEN
Bjørn er masterstudent i internasjonal og transnasjonal historie
(MITRA) ved UiO. Han skriver masteroppgave om Reaganadministrasjonens forsøk på å forme en jordansk-israelsk freds- og
samarbeidsavtale under den første palestinske intifada.
TORSTEIN TOFTE
Torstein er MITRA-student ved UiO. Han skriver masteroppgave om økonomisk utvikling i Sørøst-Asia.
SIGNY ØVERLAND
Signy er nok det man kan kalle en allsidig akademiker. Hun har
vært innom fag som religionsvitenskap, musikkvitenskap og litteraturvitenskap. Hun er nå masterstudent i historie, der hun
fokuserer på turismen på Telemarkskanalen 1850-1914. Signy er
interessert i turismehistorie, kulturhistorie, teknologihistorie og
emosjonshistorie.

Svar til quiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Singapore i 1965, byen vart kasta ut av Malaysia
Publius Cornelius Scipio også kjent som Scipio Africanus
Zheng He
Krimkrigen
Brettonwoods-systemet
Kornlovene i Storbritannia som vart oppheva i 1846
Ian Smith
Haugesund og Viking, Viking vann
Kritt-perioden
Leningrad
Skoen sin
Michael Flynn

13.
14.
15.
16.
17.

Barbara Tuchman
Elle Fanning
Jacinda Ardern
Emanuel Vigeland
Abbey Road, men etter dei ga ut dette ga dei også ut
Let It be, men dette hadde blitt spelt inn før Abbey
Road
18. Isaac Newton og Gottfried Wilhelm Leibniz
19. Elon Musk
20. Vintergatan
21. Greedo
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FORTIDS SKRIVESTANDARD
Hva trykker Fortid?
Vi trykker akademiske artikler, essays og bokanmeldelser. Send
oss gjerne en bearbeidelse eller et utdrag fra masteroppgaven eller bacheloroppgaven din! Men husk at en oppgave eller et utdrag
fra en oppgave ikke alltid er helt formelt lik en artikkel (se under).
For å få teksten på trykk må den oppfylle våre krav. Alle bidrag må
inneholde tittel, forfatternavn, samt faglig og etisk forsvarlige referanser i henhold til tekstens form og sjanger. Bidragene til Fortid
kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Både tekster og
spørsmål kan sendes til fellesadressen redaksjonen@fortid.no eller du kan ta direkte kontakt med en av oss.
Vi opererer med følgende sjangre:
•
Artikler og essay – teksten kan være fra seks til ti normalsider (à 2300 tegn uten mellomrom.
•
Korttekster – kan være litt mer polemiske og lekende, med
en lengde på mellom én og tre normalsider.
•
Bokmeldinger – lengden bør være mellom
tre til fem normalsider.
•
Debattinnlegg – lengden bør ikke overskride
tre normalsider.
•
Ex libris – bokessay om din leseropplevelse av en historisk
bok e.l. Stilen kan være personlig og lekende, men teksten må holde et godt nivå. Teksten bør ikke overskride tre
normalsider.
•
A fontibus – kildefunn («a fontibus» betyr «fra kildene»).
Har du kommet over en interessant eller merkelig kilde
som du vil analysere eller diskutere, eller rett og slett presentere for andre? Vi aksepterer kortere og lengre tekster
her.
HVO RDAN S KRIV E T EKS T EN E ?
Artikler bygges opp slik:
•
Tittel
•
Forfatters fulle navn
•
Ingress som oppsummerer artikkelens tese
•
Hovedtekst med undertitler
•
Forfatteromtale (navn, år født, utdanning, evt. arbeider sist
publisert)
•
Sluttnoter, litteratur- og kildeliste.
Korttekster:
Likt som artikler, men ingress og undertitler er valgfritt. Komplette sluttnoter, men ikke litteratur- og kildeliste.
Alle akademiske, historiske artikler må inneholde en eller flere hovedpåstander (et hovedpoeng med teksten), og en argumentasjon

som bygger oppunder påstanden, samt en konklusjon som oppsummerer argumentasjonen og validerer eller kvalifiserer påstanden.
Artikler i Fortid må ikke nødvendigvis basere seg på originalt kildearbeid, men alle påstander som ikke kan regnes som allment
kjente og aksepterte må begrunnes i litteratur. Se gjerne tidligere
artikler i Fortid.
Bokmeldinger bygges opp slik:
•
Tittel på bokmelding, boktittel, bokforfatter, forlag, år
•
Hovedtekst
•
Forfatteromtale (navn, år født, utdanning, evt. arbeider sist
publisert)
•
Evt. sluttnoter.
I bokmeldinger kreves en påstand om boka, som må fremsettes i
første avsnitt/ingress, og bokmeldingen må begrunne påstanden
med sidereferanser, sitater, og referater. For eksempel kan en påstå
at boka er spennende/omfangsrik, men at den ikke makter å gå i
dybden på tema. Resten av bokmeldingen må da begrunne hvorfor den er spennende/omfangsrik, og hvorfor ikke boka makter
å gå i dybden på tema. Begrunnelser kan gjøres ved direkte sitat,
oppsummeringer av funn/konklusjoner, eller kritikk av påstander/
konklusjoner/metode. Se gjerne tidligere bokmeldinger i Fortid.
DEN REDA KSJ ONELLE P ROSESSEN
Artikler kan sendes inn til redaksjonen kontinuerlig. Dersom
artikkelen er på tema for kommende nummer, må dødlinjen
etterfølges.
To redaksjonsmedlemmer vil komme med kommentarer, innspill, og spørsmål, og forfatteren vil få tilbud om å sende inn en
revidert utgave av artikkelen. Vi trykker de aller fleste artikler
som blir sendt inn til oss, men noen sjeldne ganger er vi dessverre
nødt til å avvise tekster som ikke er faglig eller etisk forsvarlige.
Når artikkelen er revidert, er den normalt klar til trykk. Det kan
allikevel hende at redaksjonens lesere har noen ytterligere kommentarer. I så fall sendes teksten tilbake til forfatter med kommentarer enda en gang.
Tekster som er sendt inn med mange typografiske feil, vil også
bli kommentert, men det forventes at forfatteren griper tak i disse før den reviderte utgaven sendes tilbake til redaksjonen. Skjer
ikke dette, faller teksten dessverre igjennom.
Alle artikkelforfattere får tilsendt nummeret som artikkelen trykkes
i. Se fullstendig skrivestandard på http://www.fortid.no/tidsskrift/
forfatterinstruks/

Studentenes historietidsskrift ved Universitetet i Oslo kommer ut fire ganger i året. Fortid
speiler bredden i det norske historiefaget, og er en arena for nye stemmer, synspunkter og
strømninger. I Fortid skriver studenter og etablerte forskere side om side.
V I L D U G I F O RT I D EN F R A M T I D ?

Fortid trenger stadig skribenter som kan
bidra med korttekster, lengre artikler og
bokmeldinger – på tema eller utenfor.
Kontakt: redaksjonen@fortid.no
A B O N N ER E PÅ F O RT I D ?

Et abonnement koster kr. 150,–
per kalenderår.
Studentabonnement: kr. 50,–.
Institusjonsabonnement: kr. 500,–.
Kontakt: abonnement@fortid.no

A N N O N S ER E I F O RT I D ?

Fortid kommer ut fire ganger i året
og har et bredt marked av lesere.
Kontakt: annonse@fortid.no

T EM A F O R KO M M EN D E N U M M ER

Nr. 3/2020: Natur og Kultur (nettutgave)
(Frist for innsending av tekster 28. august)

Nr. 4/2020: Autentisitet (trykt utgave)
(Frist for innsending av tekster 9. oktober)
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